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Otokar Žižka:

Hymnus.
Vám dík, vy staří bojomíci víry,

kdož rádiem dus'ísvýchjste rozoralip.
jež čeká setbu našidz srdcí.

Dnes, Í
kdy zloba nevěry kol bouří ,:

", el
a vztekle hua, fál
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kdy narodove hynou e ží.

mžlvlastní vinou
v.']

nesváru, bludy,jež pekelněpálí, id.

Iny, kteří v ústraní jsme čekávali, '“
V.

až přyde čas, á

dnes vstupujem do Vuších hořkých stop.

Jaká je cesta,jaký je cíl ?
Budeme světlem, nebudem stínem ?

JWy víme,
V I Y )ze zvlteume 

Ne,

nikdy nezahynem !



Dominik Bříza:

Povzdech Církve.
Vzpomínka na zemřelého novokněze.

Do zdvižených Tvých rukou kalich jsem Ti vložila &k Chleba lá
mání je svatým křižmem mazala, bys tisícerým davům rozdával. Na
bílé rvuceTvé hladově patřily umdlené zraky ztracených. Z úst Tvých,
krví Ženicha mého zbarvených, čekala srdce tísnivých pout svržení
&křídla duší sílu k rozletu. Fontány milostí, jež z Oběti nejsvětější
tryskají, se naplňují a hle - dispensator —odcliází . . .

To velké offertorium Tvých sil &snah, Tvé vůle celé, se neklenulo
dlouho nad Tvými kroky.

„Euntes ibant et flebant — mittentes semina sua . . .“ - tou bo
lestnou intonací začala Tvá setba & — meditace.

Ty ses nedočkal chvíle, kdy ševel plných klasů by Ti v ústrety kýval
&radost vléval v oddané Tvé srdce. _

=-s ::ex: ' _ ';:rhcest, než jakým jsem Tě učila &přání, jež'Ti bylo
o“ — "EA-l;;;:Jv perspektivy dálek Tvé budoucnosti lemovány
\ ;;;;š_.; ;'/\0,\C*<“|Tvé:,.,Matko Tobějenom věřím. "vše zdolalo.

'Š'm—nb'5_„pm »ad altare Dei . . . a hle oltář, oddychující vůní
:; v;;; sv;;f_éaf»;;; _. ;tevřel tobě stánek věčný . .

25_:.=—.3939 95:49:21;; nu Ženichu a sahal po ruce Boží, aby hojila ty

(...\

CZ;—j4:9_-__€:; mm;—; 9 ; skla k svému Srdci — — a že vše jsi opustil,
zni-Í.;š.=,r95193591;;; ;r otu slova Písma: . . . centuplum accipiet! A ta
ÉCT"35'\"] F.:-"V(Či.—1--0:1 ,; Jtí?

fw.—,t;Ev..::; i ;v9._-,;;—mícha Ti byla hvězdou na moři, - zvláště když

sš. vv-'.O'Žv:;„l;;9 29,7Jr vlny lidských bolestí. — ždychli se mnou: „Kéž přímluva všech bojov
“'z ;;; Boží C rk9\Jw—vzbudí nám nové zas ochránce víryl"

:'(" rn '!( - mv ( \ ".:.xu. ': u '.1 Jun.-3
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wma,; M.Dacík O.P..
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ta _; „„d do duše spravedlivé.
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„Bůh ve ;;;;;.č—,já v něm — ó, toť můj život!" Slova velké duše
sest .:.—yn?_ž39av 991) ejsv. Trojicel, obsahující celý program života zbožné

::.;79;'._.<__;% ,.3.933;\ 11101ve svém plném významu vrcholný bod vzestupu
_.:9na K9;—;;;of _:5ky, v níž spočívá dokonalost křesťanského života.
—" Í_vo€;s 95,7y Alžběty se všemi slovy &skutky duchovního vze
_ ;. '„9 „_—._.'nn;; komentářem k nauce o pravidelném, normálním

,;okrem; v , gv;tím životě,iež vedena autoritou sv.Tomáše &sv.Jana
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z Křížea hodnotíc Správně mimořádné dary milosti (jako jsou extase,
vidění, dar zázraků &pod.), klade vrchol pravidelného rozvoje omilost
něné duše ve spojení s Bohem v lásce. „Miluje-li mne kdo, slovo mě
bude zachovávati a Otec můj bude ho milovati; i přijdeme k němu
a příbytek u něho si učiníme?2

Dnes, v době horečné akce, se špatně poslouchají slova zvoucí k pro
hloubení. Povrchnosgzvláště vduchovním životě,je právě tak obrovská
jako osudná. Dnešní člověk velmi těžko chápe, nebo Vůbec není s to
pochopit, že jsou ještě vyšší hodnoty než časné úspěchy, že život kon
templativní je mocnější než aktivní, že apoštol modlitby &sebeoběto
vání sestry rozjímavého řádu zmůže třebas více, než plané řeči&schůze
duchovně prázdných lidí. Zivot vnitřní se podceňuje, život činný přece
ňuje. Moderní člověk spoléhá příliš na sebe a proto neúspěch stíhá
neúspěch. Pohroužil se do sebe místo do Boha, do své bídy, kterou má
za sílu, místo do moci Božía proto nenalézaje v sobě nic, je nespokojen,
hladyov. — —

Zivot sestry Alžbětyse vyvíjí zcela pod dotekem nadpřirozené lásky
Boží, je tak nadpřirozený, úplně zakotvený v absolutnu, ale přesto není
v něm nic mimořádného, nic vyhraženého jen jistým jednotlivcům.
Ačvyrůstala v moderní době, tak složité,přecje její život tak průzračný,
jednoduchý a čím více Spějek Bohu,jenž je absolutní jednoduchost, tím
se stává prostším, tím více se zjednodušuje, zbavuje vší složitosti.

Různé moderní metody duchovního života,jež často živí jen samo
lásku, neměly pro ni půvabu. „Jsem přesvědčena, že tajemství míru
a štěstí je v zapomenutí na sebe, v nezaměstnávání se sebou . . . A zapo
menutí na sebe a vržení sebe do náručí Božího oslaví Boha více, než
všechna zpytování svědomí, jež působí, že duše žije se svými slabostmi,
ač má v sobě Spasitele, jenž ji chce každým okamžikem očišťovati„ (VII).

Sestra Alžběta byla věrnou následovnicí sv. Terezie Ježíškovy. Ne-__
vím, pochopil-li kdo a dokonaleji uvedl v praksi ducha svaté karmelitky
z Lisieux. Sv. Teresie psala kdysi sestře Celině: „Vím, že někteří du
chovní vůdcové radívají těm, kteří usilují pokračovat v dokonalosti,
aby počítali své ctnostné skutky, ale můj duchovní vůdce Ježíš mě ne
učí skutky počítati, on mě učí konati všechno z lásky? Alžběta věděla
dobře, že třeba se povznést nad všechny malichernosti, že třeba se
dát Bohu bez výhrady, cele se „ponořitdo Božídobroty &lásky a odtud
čerpat sílu ke stále většímu vzletu. Zapomnět na sebe a myslet na Boha,
pokořit se před jeho velikostí, ale ještě více vrhnout se do jeho teplého
náručí, tot cesta sestry Alžběty.3„Je třeba, psala jedné karmelitce, aby
láska k Bohu byla tak silná,'že smaže všechnu sebelásku“ (VIII).

.le'í hluboká pokora neprýštila tak ze stálého sebepoznání, z usta
vičnélxo pohledu na sebe, nýbrž z milostného pohledu upíraného na
Boha. „Nikdo nemůže znepokojovat pokorného, psala, neboť se vrhl
do takové propasti, že nikdo jej tam nebude hledat" (VIII).A touto pro
pastí není nic jiného než nesmírná propast Božílásky. Jak hluboký to
motiv k pokoře, 'ak nesmírně přesahuje naše ponětí o této ctnosti!

.Jejímodlitba byla milostným spočinutím na srdci Božím.„Modlitba
je tichým odpočinkem, psala; “jdeme prostě k tomu,<jehož-milujeme
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a zdržujeme se u něho jako malé dítě v náručí matčině &necháme
volný příchod svému srdci“ (VI).Tak mohla mluvit ta, jež odpověděla
jisté paní, přítelkyni své matky, na otázku, co dělá tak dlouhý cas u do-—
brého Boha: „ paní, my se milujemeln (IV).

Modlitba rozjímavá jí nebyla planým rozumováním nebo stálým
pohlížením na vlastní chyby. Zahleděla sedo Božíkrásy a ta byla dosta
tečnou pohnutkou veškerého očisťování.Její modlitba byla upřímným
rozmlouváním s Bohem a tichým pohledem na Boží krásu a lásku.
Odtud plyne jednoduchost &prostota duše. Milujeme-li, „netřeba krás
ných myšlenek, nýbrž výlevu srdce . . . Milujeme—li,nejsme již u sebe,
11'brž zcela u předmětu milovaného a žijeme více v něm, než sami
v sobě„ (XIII).

Jaká propastné hloubka se skrývá v těchto slovech přece tak pro
stých! Nemohl by je nikdo napsat, kdo by nesestoupil až do největší
hloubky jejich významu. A jak sladce zní slova, pronesená na smrtelné
posteli: „Tělo umírá, ale duše je nesena v Boha živého! Má matinko,
cítím nejsvětější Trojici tak blízko sebe, že klesám spíše pod tíží štěstí
než bolesti" (KV). Hle, kulminační bod oddané lásky Alžbětiny.

1)Není úmyslem tohoto článku podávat život s: Alžběty, nýbrž jen jakýsi pohled
do jejího nitra. S. Alžběta se narodila 18. července 1880 v Bourges v severní Francii.
Později se odstěhovala její rodina do Dijonu, kdež vstoupila jedenadvacetiletá Alžběta
r. 1901 na Karmel &svatě zemřela po pěti letech řeholního života. Krásný životo
pis od J. Celly viz v časopise Na Hlubinu Il. 2—3. Citáty jsou vzaty z díla Soeur
Elisabeth de la Trinité, Souvenirs. Poněvadž vyšlo již více vydání s nestejným strán
kováním, udávám prostě kapitoly.

2) Jan XIV, 23—24.
:) „Nebojím se tvrdit'i., že nedospčjeme nikdy k vrcholu dokonalosti, k němuž

jsme požváni od Boha, ať jsme skutečně nebo se domníváme, že jsme na kterém-'
koliv stupni duchovního života, jestliže nedospějem'e !( vr'diolu odevzdanosti. Naopak
odvažují se tvrditi, že ať se nám jeví náš stav jakkoliv nízký a opovržený i kdyby
to byl stav ustavičného zápasu s vlastními nedokonalostmi, boje s pokořujícími
pokušeními, jestliže přes to naše vůle je zcela odevzdána, nechtějí'c nic ani pro sebe,
ani pro druhé než vůli Boží, odvažují se tvrdit a neustanu to Opakovat, že jsme
dokonalí v tomto stavu uprostřed svých nedokonalostí a že všechny tyto nedoko
nalosti v tomto rozpoložení sebeodevzda'ní slouží velmi dobře našemu pokroku
a naší dokonalosti." A. Piny, L' abandov & la Volouté de Dien Vlll.

. (Pokračování).

Mikuláš V-is'ňovský:

Niekoliko myšlienok
„de catechisandis parvulisw.

Zo všetkých vychovávacích pros'trie'dkov najdóležitejšie je nábo
ženstvo, okolo ktorého, ako centrálneh'o slnka s-oskupujú sa ostatné
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vychovávacie prostfiedky vačšej - menšej důležitosti. Náboženstvo
vychováva i dospelých, nielen jednotliycov, ale celé národy; my však
pohlíadneme naň ako na najznamenitejší prostriedok výchovy mal'uč—
kých, .. Pánu Ježíšovi holy nevinné dietky —dl'a Evanjelie —najmí—
iejšími, s radosťou ich prijímal aj keď bol najviac unavený, ukonaný
a dorazne povedal Apoštolom: „Nechajte malúčkých ku mne prijsf, lebo
takých je král'ovstvo nebeskén.

Pre kňaza náboženská výchova dietok znamená nie malú starost,
ba jednu z najváčších. Nakol'ko sa tato výchova, katechisovanie, deje
vňčšinou v škole, určíte možno tvrdit, že mladý kňaz váčšinu svojho
času stráví v škole. Nemóže byťl'ahostajné, či prekročí prah školy, ako
„alter.Christuť horiaci ohňom nadšenia za vec svatá, alebo nechuťou
a istou rezignáciou: Zase tá škola, keby tej nebolo . . . Predovšetkým
majmevv srdciach aspoň čiastku tej lásky, ktorú Kristus prekazoval
voči dietkam, oduševnújme sa za ích náboženská výchovu, lebo bez
akéhosi nadšenia za vec nedójdeme cíelau.Veď zanechali sme všetko
a nasledovali sme Pána Ježiša,nasledujme Ho teda aj medzi útle kvietky
sv. Matky Církvi s láskou a radosťou!

Neideme sa rozprestrirať na premnohé složkynáboženskej výchovy,
ale zpomenieme len najdóležitejšie: modlitbu, služby Božíe,sv. sviatosti.

Naučme nám sverené dietky modlitbe! Ked sa podari dieťanaučit
úprimnej modlitbe či už návodom, či príkladom, móžeme smele pove—
dať, že takmer vždy sme ho získali pre dobrú vec,pre Bohumilé rozhod
nutia. Modlitbou vyjadrujeme svoju vieru, upevňujeme sa v nej, čo je
v živote našom (tak) prepotrebné; v modlitbe vyrážame svoju pevnú
nádej v Božiu pomoc, ňou sa akoby udržujeme na mori života, ktoré
sa často búrí; modlitbou tlumočíme svoju lásku &oddanost Bohu, za
ktorú dosíahneme život večný. Kto sa začal modlit, prestal hrešiť &kto
prestal sa modlit, hlbšie a hlbšie do hriechu klesá. Pravdu hovorí sv.
Chrysostom: „Jako pred slnečnými lúčami dravá zver zaliezado svojich
skrýš, tak miznú rózné náruživosti pred modlitbou, jako lúčom z úst
naších vychádzajúcim a ducha osviecujúcim, jestli sa len vrúcne &pozor—
ne modlíme „.Naučme teda dietky vrúcnej, úprimnej modlitbe: a vyko
nali sme vel'mi mnoho. Venujme a' cirkevnému spevu pozornost, lebo
zbožný spev je dvojnásobnou mo lítbou, ale aj pri udržovaní kázne
a pri vzbudení príslušnej nálady má vel'ký význam. Pestrejším a tým
zaujimavejším sa stane samo vyučovaníe, keď s dětmi zaspievame
primemú pieseň.

Druhý výborný prostriedok výchovy sú služby Božíe, ktoré nám
pred oči stavajú najvznešenejšie pravdy náboženské. Nimi hovorí sa
k rozumu &citu rečou velebnou & plnou významu, nutno jej však
porozumiet. Preto máme horlive vysvetl'ovat význam svatých obradov,
ktoré hlavne dietky majú i tak velamirady. - Naši neprajníci vytýkajú,
že máme službyBožie tajuplné, pre detskú dušu nepochopitel'né. Mylía
sa. Mnohí velkí mužovia, na pr. Napoleon [. dosvedčujú, že dojmy bo
hoslužbami v útlom veku na nich učinené, působily v nich blahodárne

, po celý ich život. A jakože by to bolo možné, keby v katolíckej boho—
službe nebolo niečo, čomu aj dieťa porozumie, čo aj jeho dojíma?
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Dieťa si teda máme vychovat tak, aby kedykol'vek s radosťou šlo
do kostola. Smutný je stav (tej) školy, kde sa deti musia donucovať ku
chodeniu do kostola &zúčastnovať sa náboženských obradov. —Poznal
som dedinku a školu, kde drobné dietky s radosťou šly do kostolana
4 km vzdialeného, hoci im to nábožensky l'ahostajné rodičia sami
zabraňovali. Formálne im utiekly, z čoho vidieť,že inštinktívne jedna
júca detská duša túži po kostole, túži po službách Božích, hlavne keď
j'ej je milá i osoba kňaza —katecheta. Nemálo prispieva zase ku povzne
seniu služieb Božích sriadený, pekný spev. Je starou zkúsenosťou, že
deti pri službách Božíchspievajúce, sú o vel'a ukáznenejšie, uprítanejšie,
než keď sa vóbec nespieva.

Konečne azda najúčinnejším. prostriedkom výchovy je účasť na sv.
sviatostiach pokánia, Sv. Oltárnej,birmovania. Výchova musí sostúpiť
do hlbín duše dieťaťa,niak sa stane prázdnou, stane sa mlátením slamy.

-A toto je to, čím sa delia naše katolícke školy od nevereckých,—které
nezachytia dušu dieťaťa,nedajú mu pevného podkladu a tak vlastne
vychovajú iba klátiace sa trste, individua pro neskor nešťastlivé.Máme
si-uvedomit, čo znamená, že my máme vo výchove sv. spoveď a sv.
prijímanie, že tým daná je možnosťvychovávat svatých, čoje vrcholom,
ideálom výchovy. i by sv. Alojz, Stanislav boli svátými bez týchto
sviatostí ? — Týmito sviatosťami móžeme docieliť výsledkov podivu
hodných. Akoby aj mi! Veď máme v ruke prostriedky nadprirodzené,
kým laická škola pracuje iba prirodzenými aj tých často zneužíva.

Mámeteda vkatolíckej výchove opravdivé poklady, ale práve preto
ich musíme vedieť užit. — Počul som, že ako sa dieťa po prvýkrát
spovedá, tak sa bude spovedať váčšinou po celý svoj život . . . Vel'ká
je teda zodpovednost pri príprave dietok ku prvej sv. Spovedi.Kate
chéta sa ku tejto príprave i sám musí pripraviť & nepredstavovať si
vec lďhko, lebo vóbec nie je laahkou.Pomáha síce katechétovi okolnost,
že dietky samé cítia dóležitosť prve' sv. spovedi a sv. prijímania, na
prípravných hodinách sú obyčajne tichšie a vnímavejšie, ale práve toho
musí katecheta použiť,aby působil na ne mocným dójmom, ktorý nemá
vymiznúť nikdy. Preto čítaťodborné diela, vypočúvaťmienku starších,
zkúsených katechétov a hlavne mnoho sa modliťza svojich chovancov.

Chcem ešte spomenúť, že zo všetkých vychovávacích prostriedkov
jediné náboženstvo je vždy účinným a zostáva nám i vtedy, keď všetky
iné prostriedky ukázaly sa byť nedostatočnými. Veď si len spomeňme
na sv. Moniku, matku sv. Augustina. Počujme slová Augustínove:
„A slzy jej, ktorými neprosila od Teba zlata a striebra, ani žiadneho
dobra menitel'ného a hynúceho, ale spasenie syna svojho, tieto slzy,
Ty, ktorého-milosťou ona bola takou, mohol bys' opovrhnúť a vylúčiť
z pomoci Tvojej? Nie, Pane! Ty si sa sklonil &vyslyšal . . ." (Conf. 5.
IX).Památajme teda, že ako úroda závisí najviac od semena, tak ďalšie
posvátenie dospelých od prvotnej náboženskej výchovy. Keď nezase
jeme dobré semeno, čo budeme žať?

Dospelí sú dnes čiastočne vymknutí zpod vedenia našej dobrej
spoločnej matky Církvi: mnohí neprídu do chrámu, iní sú tam len
telom, čo osoží týmto i najlepšia kázeň. Potom v životných bojoch

6



zocel'ované srdcia nepríjímajú nauku Kristovu tak ochotne, ako útle,
akoby voskové srdiečka malúčkych. —Cestou malých působit na dospe
lých, na rodiny! Koho miluje a poslúcha dieťa, ten si nakloní matku,
rodinu. Získat si lásku dietok!

NePutujme námahy, veď liudia si shromažďujú kapitále na biedne
úroky. Avšak žiaden nedáva takých úrokov, aké Pán Ježíš nám pri
slúbil. Centuplum accipiet et vitam aeternam!

Otokar Žižka:

Protoplasma slova.
N ezvalovi.

. . . ó, běda, že člověk dospěl až sem.
William Blake.

Vzývání.
Hledáme život, řekl mi známý, hledáme život, řekl mi mrtvý, když

v skleněných sadech rakví na břehu ponorného splavu duší seděli jsme
divní a smutní. Sršící noci šly, tma opadávala z pravěkých prašníků
noci, když dva hořící hlasy zavolyalyze stříbrných bažin, jež s hvězdami
tlely v světelné rákosí Věčn'a: Zivot.

Hlasproroků odstřenou pamětí odpoutal se odchrámu lidství v němž
hnilobná těla se rozpadávala závěrem Věčna v průchodu pálících nocí
a' prudce unášel hořící rytmus vášnivé krve, jenž sahal hlubokovpro
pastné prameny žití, do nichž studeným smutkem kapka za kapkou
stékalo Věčno.

Otokar Březina.

Sny naše se spojily vjediné snění a šuměly tisíci
stromy jednoho hvozdu,

když třesením větvípodávaly si poselství
jednoho větru z neznámých moří.

(Bratrství věřící h.)

Zastav se nade dnem naším a nezacha'zej,
až dozraje úroda setby a píseň díků

zapějem na bojišti:
(Šťastná)



I.
V

Jahve nezemřel, Jahve žije. Cas od casu vrací se ze svých po
V , VI , I ' ' ' ' V V I ,
smournych a prisnych Sldel mez1svuj hd, cas od casu, staletí od staletx
mluví ústy svých proroků, jež zaklety úděsem věků mezi námi žijí.

Il.

Dlouho mlčely stěny noci, dlouho, dlouho se chvěly zalknuty ti
chem &hrůzou smutku, ale v podvečer věků rty se zachvěly a ústa
promluvila :V podvečer věků přišelk nám básník, jehož řečbyla divnou
a nesrozumitelnou, protože byla božskou, protože byla ozvěnou neko
necna.

III.

Melodie světel v hvězdami sršícím příboji květin — toť domov
Březinův. To je jeho zahrada, do které se dívá z oken zakletého hradu,
jenž vždy je obrostlý zlatým mechem mlčení. A jdete-li — smutní
poutníci okolo, slyšíte v malé komůrce v nejvyšší věži divného čaro
děje hráti na stříbrné housle . .. Vášnivý smutek molových tónů divně
se nese rozkvetlými zahradami, kde ulěhá v bílé růže &vůní se mění
v polibek. Slyšíte? Dnes mluví Bůh . . .

IV.

Mystická řeč proroků znova ožívá v Březinově modlitbě. Každé
jeho slovo má určitou váhu, každé slovo, promítané do vesmíru zane
chává stopu ve Věčnosti. Je prorocky skoupé, je prvorocky bohaté, pře—
kypělé zlatem obrazů, jehož lesk nesetrou věky. Ci nechápete tohoto
úderu:

„Noci samotářů, jichž duše zapalují sva' uhasla' světla a hvězdy
a sestupují s nimi do hlubin, kdepolibky mají silnou chuťsmrti a ticha".

Cítíte, jak proudí krev těchto slov? Jak vaří se &pění? Čteme—li,
či vlastně žijeme-li tyto verše, je nám, jak kdyby melodie bezměrného
&neohraničeného Věčna v nejspodnějších toninách zněla tak smutně
a truchlivě, jako by vítr smutku syčel v strništích času, jako by vzlyk
mrtvých, hnijících bakteriemi vteřin, žaloval pláčem vyhnaných žen,
jež sní, jež sní . . . A pojednou ticho, ticho divné &škrtící, jež mluví . ..

A, to je Březina,Březina —prorok, básník pokorný, křesťanský, svatý.
V.

Jahve nezemřel, Jahve žije.Březina mluví jeho ústy, Březinavbloudí
v jeho přísných stopách, jež studí. Je věčný, je nesmrtelný. Zije. —
A jednou, jednou, až svět bude hořeti v ohních Věčna, až bude sté
nati v sutinách hříchu, mlčky se skloní zahalen v togu mlčení, jež
zaplane prorockým jasem: . . .

O, běda, že člověk dosPěl až sem . ..
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Jakub Deml.

Zdá se, že svět ani neví, že mezi námi žije básník, pastevec div
ných slov, jež se k němu zatoulala z červnových luk a lesů, básník
prostý a důvěrný a přes to vzácný, neboť tyto věci jsou rovnítky mezi
lidem a Bohem. Jeho dílo je jakýmsi otčenášem dneška a hořce voní
mátou a kořáním moravských chalup; jeho dílo je výslednicí poznání
Věčna,s nímž Deml mluví stejně rostě apokorne jako sesvými ptáky,
brouky a květinami. Jeho slovo je živnou půdou pro srdce, je těžké
a vzácné svou vnitřní cenou. Hluboká jeho mysl,neklidná poznáváním,
_zdáse nám být pramenem živé vody,jenž oživuje mrtvé, občerstvuje
žíznivě, těší smutné a opuštěné.

Je málo takových básníků, málo.
Jakube Demle, dovolte, bychom Vám aspoň v duchu stiskli Vaši

vzácnou ruku.

Vlast. Ronet:

„Angelus..."
Je večer!

Zvon zazněl, a v údolí
stříbro sve' rozhodiv

nese se přes hory v modravou da'l . . .
Znovu však zpívaje, roztřásá
jakoby ohnivý v oblohupel,
nebejímž klenba je zkrášlena,
polibek posílá hvězdám —a mizí . . .
zapadá v Neznáma svět.

Chvejí se topoly večerním „Ave",
rucejak k modlitbě spjaté
zvedají ramena svá.

Orvane' vichřicí, třískane' hromy
ke slunci zas svou

zvedají líc,
pomníkem věkujsou, výčitkou slabých

nebi vždy sílají
pozdravy vstříc.

V kořenech hučí jim řeka svou píseň,
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odnáší v Neznámo jásavý tón
&)moře svých Tajemství spčjíc . ..

Tichá jak modlitba snáší se noc.
Vodaje protkána tisícem hvězd,

topoly šeptají prosby své Věčnostibřehům . . .
A v duši me' zpívá nebeským hymnem
tisíce andílků : „Ave Maria !"

Rjepkin:

Požehnání sedmého dne.
Neděle třináctá po svatém Duchu.
Přes vrcholk lesů, které věznily kraj, svýma rukama vztaženýma

až k nedohlednym dálkám, přehouplo se slunce. Paprsky jeho jak sko
tačivá děcka rozběhly se po všech cestách v kraji, šedých a zmrskaných
koly vesnických vozů a městských aut, vlíbaly se na cestičky zarostlé
zrosenou travou a hlazené kročeji milenců. Okoupaly se v zurčivém
potůčku, zazářily u hlavy Ukřižovaného na kříži ři rozcestí a vhouply
pak s veselým smíchem do vesničky. Přelétly střechyvesnických chalup,
pod nimiž se probouzeli lidé —a nežli ses nadál —byly již dávno usazené
v lavicích a na římsách vesnického kostelíčka. Zpívaly své matutinum
neděle třinácté po sv. Duchu. — Kostelík s barokovým oltářem byl
ještěprázdný -jen zelená barva oltářníchpřikrývek šeptala paprskům
o naději a těch, kteří dnes kleknou před Jeho tabernaklem v adoraci
tiché a pokorné, mluvící více myšlenkami, než modlitbami ze starých
Nebesklíčů.

.):

Ticho přerušeno šoupavými kroky. Do kostela trousí se lidé. Sedření
týdenní prací pomalu kráčí kekropencea s ceremonií vlastní jen věří
címu vesnickému lidu, namáčejí v ní prsty, které přes týden zpívaly
Pánu Bohu modlitbu práce. Křižují se &líbají zmodralé rány nohou
Krista Pána na kříži. Jeden po druhém, všichni ste'ně —tak, jak je
tomu učila maminka nebo babička —a v nepřetržitem řetěze možno
sledovat stejnost zbožných gest, stejnou hloubku víry a vědomí pří
tomnosti Boží. —

Kostel je naplněn. Zvláštní vůně šatů —vytažených po týdenním
odpočinku ze starých truhlic, vane kostelem a pojí se s vůní země, na
které lidé pracují. —Modli se hlasitě růženec. Zpívavě pomalu plynou
Zdrávasy, míseny s chrastěním růženců 0 lavici a kašláním starců
a stařenek. Do modlitby zaznívají neustále šoupavé kročeje nově při
cházejících. Občas nepokojný varhaník »chytne<<do varhan.
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Však již — !
Dětská ruka trhla zvoncem u sakristie. Vážným krokem vychází

starý kněz připraven ke mši svaté. O svatá, třikrát svatá nedělní oběti!
Nevyslovitelná krása obřadů rozvíjí se před očima přítomného lidu.
Pomalu nesou se slova Introitu. -—A oči všech lpí na knězi &prosí:
»Pamatuj na nás! Od týdenní práce zalétajíce pouze v duchu k těmto
stupňům, přicházíme dnes sami —od práce tvrdé, mnohé a bolestné,
kterouž,s nám, Pane Bože, dalla —— —Srdce rozšířená láskou zpívají
mešní píseň. Mozolovité ruce vonící hlínou země se modlí. Ale jak se
modlí! Je to úpěnlivá modlitba s vědomím, že práce nedovolí a týden,
řetěz hodina dnů, přijít před Jeho stánek &mnohdy ani ne myslit na
Nčho. Cosi zoufalého &drtivě přesvědčujícího je v této modlitbě. Mešní
píseň hřmí kostelem. Pak náhle zmlknutí, kněz padá na kolena a ruce
vysoko vztyčené drží sv. Hostii. To svaté ticho pozdvihován'í vesnic
kých nedělních mší svatých! Jen zrychlený dech věřících šepce ko-_
stelem: Pane, přijď a pomoz! A opět lavina rozjásaných tónů písně po
pozdvihování.

*

iVesnické sv. přijímání. —Přiklekají matky, myslící na děti &Jejich
Přítele. Muži pomalu —zdá se, že ostýchavě, ale toužící po Síle. Na
kolenou celý kostel, čela sklání se k zemi a tolik prosí: Pane, nejsem
hoden, ale toliko rci slovem . . . Pomalu schází kněz s oltářních stupňů,
varhany preludují a Mistr je přijímán svými dělníky. Klečí po sv. přijí
mání, až požehnání na konci mše svaté je přímí. Jakou mají radost
v udivených tvářích. Mají v srdcích Krista Pána, teď kněz jim na cestu
k domovům žehná. Kdo by se bál týdenní lopoty?

O dobrá &svatá církví, která tolik dáváš svým věřícím!
, Otvírá se svatostánek po druhé —vše znovu kleká &píseň žádoucí

pomoci dere se pomalu ze srdcí: Dej, Pane síly »tam, kde smysly
chybujíc. Obláčky kadidla linou se kostelem a těší v naději na vysly
šení. Zvoní se — mohutný kříž požehnání letí přes skloněné šíje . . .

.“

Je kázání — na slova evangelia o uzdravení desíti malomocných
s tou bolestně vyčítavou větou. — »Zda-li jich nebylo deset uzdra
veno, &toliko jeden cizozemec . . .<<Vesničané ví, že tato věta je určena
jim, jejich rodinám. Mnohé z žen klopí oči uslzené a vyplakané. Jejich
muži zde nejsou —nevěří &neděkují a přece jsou tolik povinni děko
vat. A děti jejich nepřijdou těšit se s Přítelem — — —. Odprošují za
ně jejich ženy a matky — a očima hledají svatostánek, kde bydlí
Odpuštění — Milosrdenství.

Kázání se končí a začíná nový obřad —křest. Křest malého nastá
vajícího příslušníka světové církve. Křtitelnice obklopena několika
osobami. Usměvavýr otec ve svatebních snad šatech, kmotři vážní
&příjemní vesnickou prostotou. Obřad sledují ti,kteří zůstali v kostele,
kteří mají mnoho bolestí a chtějí je nechat v neděli na červenýwhstup
ních oltáře. Z lavice pod kruchtou vzdychla tiše mladá žena a oči
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. uslzené a radostné stočila k pozlaceným dvířkám Svatostánku. Tolik
prosí svým pohledem a lidem neslyšenými slovy. —Kostel se prázdni
- jen u oltáře P. Marie Sedmibolestné klečí ženy -—vzlykají a chrastí
růženci. Prsty jejich včlánkované v sebe bolestí a starostmi prosí:
Pomocnice zarmoucených, oroduj za nás!

.;<

Přichází mládí. Bude hrubá.
Děvčata vonící čistotou —za nimi trousí se chlapci. Urostlí, červení

'—veselí a nezkažení. Děvčata staví se k oltáři Panny Marie a mnoho
jí povídají jejich plaché oči, veselé, bolestné &prosící za odpuštění.
Sv. Josef z bočního oltáře pátravě zírá v chumácky mužů a snad 'im
vyčítá, je kárá, snad chválí, neboť postoje jejich se neustále mění. A lm
hatý obraz liturgie mše sv. 3 radostným zpěvem se opakuje.

.g

IYI
Paprsky sluneční prolétají oknem a čekají na další cast požehnání

sedmého dne. V kostele jsou mladí i staří. ,
Vesnické nedělní svaté požehnání. - Jižjste byli svědkyoné krásy,

kdy vše má nádech odpočívání děkovného &radostného? Kdy pole
odpočívají a lidé v nevyslovitelné nedělní, popolední náladě -- kdy
se nechce hádat a rvát se s denním životem, kdy je tak dobře v těch
nedělních šatech a kdy loučení s nimi večer znamená spuštění opony
nad pěkným jednáním —klečí před Sanctissimem tolik zářícím a bí
lým, tak svatě radostným svým uzdravujícím dechem. A sborové —
Smiluj se nad námi — klepe na bránu Božího Srdce.

Klepe, aby se mu otevřelo —a večer, kdy klekáním všechno zmlká
a jen ztichlá píseň zpívající mládeže někde za vesnicí »na dřevecha
ladí melancholicky srdce —-v kostele svítí věčné světlo. Jeho mího
tavé stíny bloudí po kostelních zdech, poskakují na pilířích, stoupa'í
po stupních oltáře, vystupují po plátnech na oltář sám, až spočívají
na pozlacených dvířkách prostého příbytku Božího &volají, za celou
vesničku slova neděle třinácté po svatém Duchu, neděle svaté &po
žehnané: Ježíši, smiluj se nad námi.

Otto Holúsek:

Primicie.
Na bielom, čistom lóžku leží mladý bohoslovec. Tvár má od vel'ké—

ho ból'u červená, očizakalené, až strašné, tie čisté,zlaté perny zbladl'y . .
Leží pokojné, oddane do vole Božej. Sníva . . . Hl'a matka ho drží

na rukách, on sa milo usmieva - už kráča do školy, vie aj čítat, rátať. Na
meniny svojho otca naučil sa krásnu básničku a nádherné ju prednicsol.
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Čas rychle útekal . . . tiekol ani horská voda . . . Tie mladé letá sa
minuly . .. ako motyl lieta s kvetu na kvet, tak dieťapoletuje sem i tam,
až dostane aa do veku stredného. Sú to najkrajsšie časy.Každý ichprežil,
každý vie, jaké sú to blažené, bezstarostné časy. Casto si vzdycháme:
ó keby sa vrátily, tie mladé, pekné časy. Potom nastane vek bo'ovný,
nastane boj medzi životom. Tie pekné časy sú zaplašené búrlivym ví
chrom vášní, biedy, starosti. Miesto různých detských zábav nastane
tuhý nebezpečný zápas a ten trvá až dokonca. No najvžičšiboj nastane
pri volení životnej dráhy. To je najvážnejši moment v celom živote.
Beda, ak si niekto zmýli povolanie! na celý život je nešťastný.

I náš mladík si volil a dobre stav kňazský. A či máš peknejšieho
a lepšieho stavu nad stav kňazský? Pri oltári je miesto samého Krista
postavený, vykonáva tu najsvátejšiu obetu. Chlieb a víno premení na
telo a krv samého Krista a tým kresťanov potešuje, obživuje. Na jeho
slová a modlitbu sám Kristus je donútený sostúpiťna zem. Jedine kňaz
može držať v posvátených rukách telo Kristovo. On rozpráva ústami
Krista, ktorý si ho vyvolil, aby bol prostredníkom medzi liudoma Kri
stom. Ten úrad nie je svetský, ale sám Kristus ho založil,prv než odišiel
do neba, teda je to úrad Božský,nepochopitel'ný, lebo hriešny človek
je podvihnutý nad jednoduchý l'ud, je Božským nástrojom, to nie je
l'udská ani anjelská, ale Božská moc. On je povolaný uzdravovat choré
duše, zachraňovat hriešnikov a vytrhnút ich-zbahna hriechov. Má moc
odpúšťaťhriechy a každý deň obetovať nekrvavú obetu.

Túto moc onedlho mal dostat i mladík, ktorý ležel na posteli —
odtial' ten spokojný úsmev, ale i obava, že sa mu tak vel'kej moci
nedostane. '

Choroba bola vel'mi vážne, lekár pochyboval &otvorene povedal
predstavenému: „nebude dlho žit, zdedená tuberkulóza?

Bratia ho neopúšťali, vždy bol niekto pri ňom. A on tak pokojne
rozprával: „Už budem skoro 11svojho Spasitel'a, už mňa čaká . . . hl'a,
biele rúcho mi prichystal . . . už drahý mój Spasitel'u . . . už idem . . .

Pohnul sa, dvihol ruky, oči mu svietily bystrostou .. . hned zasa
ticho hovoril: offerimus Tibi . .. &chvíl'u bil sa v prsia .. . Agnus Dei . ..
zasa sa modlil . . .

Pozerali sme naňho . . . tak pobožne to všetko robil, plakali sme . . .
Ale on obrátil oči k nám &povedal: už som odslúžil prvú sv. omšu,
rozdávajte obrázky . . . Bože, už idem . . . Odpusťte bratia . . . mama . . .
bratu . . .

Oči vytreštil . . . ústa otvoril . . . dych sa zosilnil . . . o chvíl'u dosta
vily sa chrapoty . . .

Dali sme mu do ruky kríž. Silno ho stisnul, pozrel naň a usmial
sa. .. zažatú sviečku užnevidel. Oči zatvoril, ruky mu bezvládne klesly ...
ešte jeden pohl'ad a jeho čistá, nevinná duša opustila vezenie a vzná
šal—asa !( nebesiam . . . Tele ztuhlo, len malý usmev na tvári zostal . . .
hádam dával požehnanie . . .

V tidnej izbietke bratia sa modlili za dušu zomrelého, o chvíl'u za
nótili Salve Regina . . . '
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V malej izbietke ležív truhle mladý primiciant,kvety, sviečky,vence
ho obklopujú . . .
_ Družičky, rodina &bratia v bielych superkách odprevádzajú ho na
primicie do nebies.

I sama príroda sa těšila . . . zvony príjemne hlaholily sviatočnú
melodiu . . .

Velebná pieseň Miserere mei . . . vznáša sa tichým, plačlivým cinto
rínom . .. údery na truhlu volajú posledné s Bohom!

Cyrilometodějská hlídka.
Iz obrjada Vostočnaho-Liturgii Grečesky.

Vo Cerkvi katholičeskoj sut dva holovny ob 'adi: vostočny—gre
česky&zapadny-latinsky. Obrjad oboznačujet vid, ormu bohosluženia.
Tut prinadležat vsi ustanovlenia, ot Cerkvi peredani &ustroeni boho
služby. Tut prinadležat: jazyk cerkovný, spív cerkovný svjata i vsjo
čto tisno spojeno s bohoslužbami, vysluhovaniem tainstv—svjatostej
a blahoslovenij.

Točny pravila vseho obrjada vostočnaho soderžat: ]. Liturgičny
knihy 2. Rišenia Congregatii obrjadov respektive u nás Vostočna Con
gregatia 3. Pravo obyčnoe. Niskol'ko knich'vadi poznatia jich spon
meme: ]. Apostol. 2. Evanhelie. 3. Liturgicon (Služebnik). 4. Minea
(bohoslužby na misjac). 5. Oktoich (Osmohlasnik). 6. Tridion (boho—
služby v postí i v času paschi) 7. Euchologion (Trebnik dl,a razny
vysluživanie tainstv iblahoslovenij). 8.Časoslov(Horologion).9.Typicon
(Pravila obrjada Rubrica) i pročii.

Vostočny obrjad majet svojich velikych osnovatelej mužoch, majet
svoju literaturu.

Taky veliky muži: Sv. Justin (“I—167),Sv. Tertulian, Sv. Ky rian,
(+258), Sv. Kyril Jerusalimský (+386), Sv. Vasilij Velikij (“]—379, Sv.
Joan Zlatoustij (+ 407), Sv. Ivan Damasan, Sv. Theofan & pročii. Sii
abo opisali, abo sočinili obrjadi. Pisali po grečesky. Iz tych mnoho
perevedeno na cerkovno slavjansky jazyk. Tak vsi hori spomjanuti
knihy perevedeny Cyrillom &Methodejom slavjanskyma apostolami
a jich naslednikami na cerkovno—staroslavjansky jazyk. Vo ciloj Rossii
nesojedinenny, na Ukraini i u nás Businov sej jazyk upotreblajetsja
v bohoslužbach.

Ne budu teper hovoriti o cilom obrjad'i,viď to materia neizčerpa
jemaja. Ne budu hovoriti o cerkvach, o jazykach, o spívu, o svjata atd.,
toFko samoe bohosluženie korotko spomnu &sredotočie bohosluženia;
Liturgiu choču s Vami poznakomiti.

Bohosluženie rozdilitsja u nas vostočnych na ročnoe, sedmičnoe
& dnevnoe bohosluženie abo pravilo. Pravilo to samoe značit rjad
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bohoslužby, ciloe bohosluženie, kotoroe ot svjatych otcov vo imeni
Cerkvi i v Cerkvi soveršajetsja.

Ciloročnoe pravilo sostoit iz bohosluženij ročnych svjatych.
Tyždenoe, ili sedmičnoe bohosluženie sostojit iz bohosluženij ciloho

tyždňa. Tak nedil'a jest posvjaščena pamjati voskresenia Christovaho.
Poneďilok posvješčenjest proslevleniu bezplotnych sil anhelov. Vtorok
proslevl'ejet Cerkov prorokov v osobenosti Sv.Joanna Predteči (Kres
titeťa). V seredu načelisjo strasti Christa, pro to vospominejet Cerkov
seho dňa strasti Christa i Prečistu Divu Mariu. V četver pamjet vsych
Apostolov & jich naslidnikov svjetitelej v lici Sv. O. Nikolaje čudo
tvorca. V pjatok posvješčen strasťam Christa. V subotu vospominajet
Cerkov soveršenie vseho sotvorenia, sčastlivy spokoj čto čekajet nas
vo vičnosti; proto predstavťajet vsych svjetych uhodnikov Božejch.
Razom i ne usopši vospomnet Cerkov.

Dnevnoe bohosluženie sostoit iz 9 čestej. Cerkovny deň s vecerneju
počínajetsje proto tak slidujut sii časti: 1.Večerňe, 2.quečerie, 3.Po
lunočnica, 4. Utreňa, 5. as I., 6. as III., 7. Čas VI., 8. Cas IX. Sover
šenie vsych bohosluženij jest Liturgie jesli nekončitsje to misto“liturgii
jest 9. Obidnica.

My tol'ko litur ijej'u budem zenimatisja. Slovo liturgie slovo gre
českoeproischodit 12slov „Leiton" „Ergon“ značit jevnoe bohosluženie
&v usšom smyslu bezkrovnaja žertva noveho zevita. - Liturgie jest
holovnoe sredotočie vseho života, dviženia cerkovneho.

Na Vostoku byli i suť reznia liturgii. Neš tol'ko grečesky obrjed
interesujet e tut holovny liturgii 3 suť. 1. Liturgie Sv. Vesilie Veli
kaho. 2. Liturgie Sv. Joanne Zletousteho 3. V širším smyslu liturgie
Prždeosvjaščenych Derov sočinene ot papi rimskeho Grigorie Dvoe
slova.

Korotko o tych litúrgiech.
I. Liturgie sv. Vasilie Velikaho. Už imňa ukezujet čto sočinitelÍ

Sv. Vasilij Veliky. Pered siju liturgijeju končili liturgiu Sv. Jakoba ot
apoštola Jakoba sostavlena byla. Duze dolka byla i proto Sv. Vasilij
V. s nej essencialni časty i na dale ostevil &menej vežny vilišil pere
mínil i tak sostavil svoju litur iju.Poneže i jeho liturgije česom dolhoju
stalesje skorotil ju sv. Joen Zřetoust.Liturgie Sv.Vasilia V. teper tol'ko
10 raz končitsja. Imenno v navečerie roždestva Christovaho i Boho

Lavlenija (Epifania), v den sv. Vasilije V. (januar l.) v vsi neďili velieho poste sizjatiem cvitnoj neďili & v četver i v subotu strašnoj
sedmici. Poneže tol'ko v jerejskych molitvach raziustvujet ot liturgii
Sv. Joanna Zletousteho proto nerez razbirejem sii liturgii.

(Pokrač.)



Z našich seminářů.
Bohoslovci ve školním roce 1928 —29.

I roč 11. roč. III.toč. IV.!OČ. V. roč. Celkem oni

%ŠŠĚŠĚÉĚŠÉŠŠEÉ
>O Z '0 2. *O 2. *O Z >O Z “0 Z > >

Brno 28 4 17 3 9 4 9 2 — — 63 13 76 63

České Budějovice 4 2 s 2 4 _ _ 1 _ _ 13 5 1 18

Hradec Králové 4 2 3 1 5 4 4 4 4 4 X) 15 3 31

Litoměřice 1 7 l 8 - 9 - 9 — 6 2 39 41 48!

Olomouc 38 8 33 17 27 9 19 11 - - 117 45162 143

Praha 5 5 6 12 — - 6 10 9 4 26 31 57 581

Vidnava 1 3 — 4 1 5 — 5! - — 2 17 1 22

243 165 403" 383

Bohoslovci na Slovensku &Podkarpatské Rusi.

1 roč. II roč. [II.roč. IV.roc V roc Celkem "L

ĚŠĚĚŠÉŠÉŠÉŠĚÉĚ%šššššžšššššš Š
Báňská Bystrice 3 _ 3 _ 3 _ 6 _ _ _ 15 _ 15" 181“

Košice 3 5 5 2 1 3 1 1 5 2 15 13 28 19

Nitra - 2 - 5 - 4 -— — — 18 — 1 21

Trnava 15 6 7 5 4 10' 4 7 3 2 33 30 6 56

Rožnava 1 2'_ _ _ 5 _ _ 2 3 3 1031 14

Spišská Kapitola 8 5 9 8 3 27 ZSF
Prešov 10 12 9 7 — 3 39

Užhorod 15 13 10 8 — 4 36

111 53254" 231
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Poznámky ke statistice.
Byrno: Do počtu bohosl. jest započítáno 7 real., nezapOč. 1 euchar.
CeskéBudějovice: Vcelkovém počtu nejsou započítání 3 bohoslovci,

kteří vykonávají činnou službu vojenskou, 4 řeholníci C. F. Ss. S.
a 1 bohosl. studující v Bímě.

Hradec Krávlove': Započítáni nejsou 4 bohoslovci čeští a 1 Němec,
kteří studují v Rímě.

Litoměřice: K celkovému počtu nutno připočísti 3 bohosl., kteří
jsou na vojně, 9 bohosl. studujících v cizině (Bím, Innsbruck) a 2 ře
holníky (O. Praem., C. S. Mich.).

Olomouc : Do počtu bohosl. jsou započítání 3 realisté. Ve statistice
nejsou započítání 4 Busíni, 3 Slováci a bohosl., kteří vykonávají službu
vojenskou.

Praha: Na české fakultě kromě uvedených studuje ještě 6 Rusínů,
4 Slováci, 2 Maďaři,5 jiných posluchačů a 22 řeholníků (13 františká
nů, 6 křížovníků, 2 benediktini a 1 prvaemonstrát). Mimo to 2 čeští bo
hoslovci jsou na vojně &2 studují v Rímě. Na německé fakultě mimo
uvedené studují ještě 3 jiní posluchači, 36 řeholníků (7 františkánů,
6 cisterc., 6 benedikt., 6 augustiniánů, 4 křížovníci, 3 praem., 2 re
demptoristé, ] z řáduvMalt. rytířů a ] kapucín). Mimo to 2 němečtí
bohoslovci studují v Rímě.

Vidnava: Na ústavě studuje ještě 9 Poláků.
Báňská Bystrice : Do statistiky není započítán ] bohoslovec, který

studuje v Praze.
Košice: Do statistiky nejsou započítání 3 bohoslovci, kteří jsou na

VOjne.
Nitra: Do celkového počtu nejsou započítání 2 bohoslovci, kteří

vykonávají službu vojenskou &8 bohoslovců, kteří studují v cizině.
Trnava: V cizině studuje 10 bohoslovců.
Rožnava: Ve Vídni &Innsbrucku studují 4 bohoslovci.
Spišská Kapitola: Do statistiky nejsou započítání 4 bohoslovci,

kteřístudují v Rímě a Innsbrucku.
Prešov.-„Mimouvedené jsou v Olomouci 4 bohosl., v Praze 3 boho

slovci a v Rímě ] bohosl.
Užhorod : V celkovém počtu není započítáno 12 bohoslovců, kteří

studují v Praze, ve Strassburku a v Bímě. a. -—

Zpráva o-sjezdu bohosl—ovců
na Velehradě 1928.

Jako jiná léta, tak i letos sjeli se bohoslovci z Čech a Moravy ve
dnech 18. -—20. července na posvátný Velehrad, aby zde přehlédli vy
konanou práci za uplynulý rok a zároveň vyprosili-si nového požehnání
pro další práci.
' Sjezd lišil se ode všech předcházejících, čistě bohosloveckých,tím,
_žeb 1 spojen s kursem o katol. akci a doplněn samostatnou pracovní
kon erencí bohoslovců. Jako obvykle před zahájením vlastního sjezdu
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shromáždili se účastníci u Cyrilky a odtud v průvodu, jemuž vyšel
vstříc rektor papežské koleje T. J., za zpěvu písně „Svatý Velehrad už
září„ odebrali se do basiliky. V krátké uvítací promluvě P. Rybák T. ].
zdůraznil, žebohoslovec dnešní doby musí býti vyzbrojen náležitým
vzděláním teoretickým, spojeným s pevným charakterem a s láskou
k duším v budoucnosti sobě svěřeným. K tomu se musí nezbytně ještě
družiti poslušnost k představeným a dětinná oddanost ke sv. Otci.
Vzorem všem budiž nejbl. Panna Maria a svatí bratří solunští Cyril
&Metoděj. - Následovalo „Veni sancte“ &pobožnost zakončena sv.
požehnáním.

Vlastní sjezdbyl zahájen večerveStojanověkratším proslovem před
sedy literární jednoty olomoucké, ctp. Schneveisem, po kterém bylo
zvoleno čestné předsednictvo sjezdu s ndp. prelátem dr. Hejčlem v čele.
Po večeřivykonána pobožnost u hrobu arcibiskupa dr. A. C. Stojana
s promluvou dp. Vrány, novosvěcence z Olomouce. Smuteční sbory
zazpívali olomoučtí bohoslovci. Druhého dne po kázání dp. dra K.
Zůrka O. Praem. přistoupili bohoslovci přislavné mši sv.,kterou sloužil
dp. Vrána z 010mouce za asistence P. Meixnera z Brna a vlp. Mejsnara
z Hradce Králové, společně se studenty, kteří právě dokončili exerci
cie, ke sv.přijímání. Po celý den pak zúčastnili se bohoslovci předná
šek o katol. akci, které zařazeny byly do programu sjezdu bohoslo
veckého. Promluvili: I. P. Al. Stork T. J. : „Obraz soustavné práce ve
farnosti," II.Dr. B.Vašek: „Koncentrace &propagace katol. spolkového
života ve farnosti,“ Ill. P. Al. Stork: „Soustavný apoštolát tisku ve far
nosti," IV. Alfons Glos :„Soustavná péče 0 školní mládež ve farnosti,"
V. Dr. B. Vašek: „Soustavná péče o dorost mužský iženský ve farno
sti." Hlavní myšlenka všech přednášek dá se vyjádřiti slovy: supre
ma lex —cura animarum. 

Večer uspořádána byla pěvecko-hudební akademie, jejíž program
vyplnili bohoslovci olomoučtí &brněnští. —Vlastní jednání bohoslov.
zahájeno v pátek 20. července kázáním &mší sv. dp. Vašicy z 010
mouce. Na to ve slovanském sále zahájil ndp. prelát dr. Hejčl pracovní
konferenci čsl. bohoslovců. Po zapění chorálu svatováclavského byly
přečteny pozdravné tele ramy ]. M. ndp. arcibiskupa Prečana, ]. M.
ndp. biskupa Kupky, p. predsedy senátu dr. Hrubana, vldp. spirituála
dr. Cinka a vldp. Skoupého, regenta brněnského alumnátu, a všem
odeslány děkovné přípisy.—Za polské bohoslovce pozdravil sjezd dp.
A. Pawlovski z Varšavy, který zdůraznil vzájemnost česko - polskou.
Ctp. Petr Mejsnar tlumočil pozdrav bohosl. jednoty v Hradci Králové
a ctp. Benešvyřídil pozdrav ].M.ndp. biskupa hradeckého dr. Kašpara,
kterému poslán dělgovnýtelegram. Pozdrav pražské jednoty tlumočil
předseda ctp. Lad. Sinkmajer, který zároveň zdůraznil význam &dů
ležitost příštího bohosl. sjezdu v Praze, v rámci oslav svatováclavských.
Za brněnskou „RůžiSušilovu" pozdravil sjezd ctp. Frant. Drábek, před
seda a redaktor „Musea." S pozdravem spojil stručný referát o činnosti
a životě moravského buditele Fr. Sušila, jehož 60ti leté výročí letOS
připadá. Sušil pro svou neúnavnou práci na poli národním a nábožen
ském, pro svou lásku ke Kristu, církvi a vlasti, budiž vzorem všem
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bohoslovcům. - Potom kol. O.Svojil tlumočil pozdrav Ú.K.S. Čs. a zdů
raznil-důležitost spolupráce bohoslovců s akademiky - laiky.

Referát vyhražený Svázu rim. &gr. katol. bohosl. odpadl, poněvadž
Slovácidelegáta na sjezdneposlali. - Jako další bodprogramu pracovní
konference byla přednáška ctp. J. Kunovského z Olomouce: „Student
stvo naše naděje,"kterou za onemocnělého referenta přečetl ctp. A.Ta
landa,jednatel olomoucké jednoty. Osou celé přednáškybyla myšlenka:
jest třebavěnovati conejvětšípozornost studentstva azřizovatpomocné
kursy pro ně, poněvadž jedině z řádně vybudovaného hnutí student
ského vyroste církvi laická inteligence, dnes jí namnoze odcizená. —
Přednáška vyyolala živou debatu, která byla přerušena pozdravem
vldp. dra Kl.Zůrka O.Praem. a vldp.Dokoupila, faráře szasic, kteří
zdůraznili důležitost radosti, veselí a idealismu vkněžském životě.Po
těchtopozdravech pokračováno v debatě, do níž zasáhl dp.Vrána amlu
vil o důležitosti studentských exercií. Ctp. Schneweis přimlouval se
za to, aby se ve spolcích stud. pěstoval co nejvíce zpěv. Ctp. Drábek
doporučil rozšířiti mezi studenty co nejvíce české misálky. Dp. Paw
lovski zmínil se o tom, jak zaměstnati studenty v kroužcích. Nato de—
bata přerušena příchodem ]. M.ndp. svět. biskupa Stavěla, který byv
přivítán bouřlivým potleskem, v krátkém pozdravu zdůraznil, že každý
bohoslovec, odcházející do života, musí býti vyzbrojen vědecky, ale
zároveň ozdoben hlubokou &živou vírou. Po projevu J. M. ndp. bi
skupa Stavěla pozdravil sjezd ndp. kapitolní děkan Bařinka z Kromě
říže, který nabádal všechny přítomné, aby nadšení a idealismus na
Velehradě nače aný provázel každého po celý rok do příštího sjezdu
a pak do celého něžského života. Nato opět pokračováno v debatě.
Ctp. Buš zdůraznil veliký význam exercičního fondu v jednotlivých
stud. sdruženích. Brněnskýspirituál P. Kopal mluvilo naprosté nutno
sti řádného duchovního života pro každého bohoslovce, má-li tento
jíti životem šťastně &statečně. — Za slovenské bohoslovce, kteří se
sjezdu nezúčastnili, pronesl pozdrav vldp. kanovník Srobár zBratislavy.

V posledním referátě ctp. Boukala z Prahy („O sjezdě slovanských
bohoslovců v mileniu svatováclavském v Praze")byl načrtnut program
slavností svatováclavských. V debatě, která se po referátu rozpředla,
obrácena byla pozornost k tomu, zda by bylo shodnější konati sjezd
u příležitosti slavností orelských nebo při oficielních oslavách v září.
Rozhodnutí odloženo, poněvadž bude nejprve nutno informovati se
o zahraniční účasti bohoslovců a v případě,že by se sjezd měl konati
v rámci svatováclavských dnů orelských bude nutno požádati nejd.
episkopát o dovolení přeložiti svěcení na kněžství a ukončiti dříve
škol. rok na teolog. ústavech. - Technickým vedením sjezdu pověřena
byla lit. jednota pražských bohoslovců a olomoucká lit. jednota vypra
cuje rámcový pro am sjezdu. '

Sjezdové jednaní zakončeno njdp. prelátem dr. Hejčlem &účastníci
se odebrali do kaple ve StojanOvě,kde společně s účastníky kursu
.okatol. akci byli přítomni sv. požehnání, které měl ]. M. ndp. biskup
Stavěl &slavným Te Deum zakončili zdařilý sjezd.

Novinkou při letošním sjezdu byla pracovní konference bohoslov—
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IV!
ců, jediná to vlastně čistě bohoslovecka cast letošního sjezdu. Doufá
me, že do příštího sjezdu bude opět zařazenapodobná pracovní konfe
rence, poněvadž může přinésti mnoho nových &časových námětů,
zvláště na příštím sjezdu v Praze, který bude sjezdem všech slovan
ských bohoslovců. Doufám také, že pražský sjezd utuží “dosavadní
přátelské styky mezi všemi slovanskými bohoslovci a že si zde podá
me ruce ke svorné a obětavé práci 5 kol. Slováky, jejichž neúčast na
letošním sjezdu jsme těžce nesli. Kéž sv. Václav vyprosí nám hodně
svaté lásky k další práci. —a.

Sjezd Svazu slov. a podkarp. rimsvkoa gre
cko-katolických bohoslovcov v Zilině.

V Zilině sešlo se přes 130 slovenských bohoslovců, aby utvořili &
postavili na právní podklad svůj Svaz.Katolická Zilina přijalaje s ote
vřenou náručí. Byli jejími hosty po celé sněmování, technicky dobře
připravené. I řečníci byli vhodně voleni a již svým jménem ručili za
zdar nedělního dopoledne, jež bylo určeno přednáškám o nábožen
sko-asketickém poučení. —Program jednání (rozvržený na dva dny) byl
až příliš obsáhlý, než aby mohl býti řádně projednán, hlavně pak
otázky, týkající se ideového podkladu Svžizu,byly příliš rychle odbyty.

Sjezd počal vzýváním Ducha sv.ve farním chrámu žilinském. Nato
byl zahájen v místnostech Katolického domu dosavadním předsedou
Svazu dp. Malošem, jenž v úvodních slovech snažil se naznačiti úkol
Svazu a důvody, jež vedly k jeho založení.

Mezipronesenými pozdravy sluší jmenovati pozdravné přípisyslov.
episkopátu, pozdrav p. opata Růžičky, faráře &zástupce města Ziliny,
dp. kvardiána františkánského kláštera, profesorů teolo ických ústavů
slovenských, zástupce U. K. S. S. &předsedů jednotlivych literárních
jednot českých, kteří přijeli v čele 20ti členné delegacev bohoslovců
českých přímo ze sjezdu velehradského, z místa všem Cechům dra
hého a posvěceného více než SOletou tradicí bohosloveckých sjezdů.
Chtěli tak naznačiti, žežilinský sjezdnemá býtipřerušením této tradice.

V jednání bylo okračováno v neděli 22. července po slav. boho
službách, které slouzil ndp. biskup Vojtašák. Jemu připadla též první
přednáška na téma „V jednotě síla? Vyjímáme několik myšlenek.
Pan biskup mezi jiným pravil : „Nemohu nevzpomenouti sjezdů vele
hradských, kam v době, když ještě úpěla duše Slovenska pod cizí knua
tou, chodili jsme slovenští bohoslovci čerpati sílu, nadšení a odvahu.
Od jedné Cyrilky chodili jsme do druhé královské kaple s hrobem
Antonína Cyrila. Zde čerpali jsme pravé nadšení apoštolátní. —Svaz
_mábýti takovým pramenem unijního apoštolátu. Zárukou vnitřní
síly. Ne v rozdvojení, ale v jednotě jest síla. Kéž jest Svaz počátkem
vytvoření jednotné klerikální (od klerus) fronty slovanské., - Tot
několik myšlenek z řeči p. biskupa, kterými dal-Svazu náplň a odů
vodnění. Po ní následovaly řeči na téma „Eucharistie avbohosloveci,
&„Důležitost asketické výchovy", jež pronesli dpp. Dr. Simačík a Dr.
Hujsa. Mezi jejich řečí dostavili se zemský president slovenský dr.
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Drobný a prof. dr. Kolísek. Oba byli uvítáni srdečným potleskem. Po
společném obědě,kde seještě blížepoznali češtía slovenští bohoslovci,
následovala prohlídka Žiliny.

Pondělí věnováno pracovní konferenci aprojednávání stanov. Než
zde musíme něco podotknouti. Jakkoliv Svaz pokoušel se míti jakési
odůvodnění své existence, přece však hned u samých vedoucích ne
projevila se určitá jasnost programu. Svědčilo o tom několik návrhů
názvu „Svazu„ &okolnost, že se na sjezd dostavili v plném počtu Ma
ďaři a Němci.

Bohu díky uhájil si Svaz ráz čistě slovenský a slovanský. Projed
návány pak stanovy ajiné stavovské otázky,jednáno o poměru k „Mu
seu" a českým jednotám vůbec. Jednání však uvázlo na mrtvém bodě
pro nedostatek casu. Svaz odmítl oficielní spolupráci s českými jed
notami, jakožto prý jednotkami právně níže postavenými. Slíbena
však součinnost neolicielní &soukromá, s čímž se prozatím česká de
legace spokojila. Izde byl patrný vliv Ú. K. Š. S. a právě tento vliv
byl příčinou, proč chtěla Růže Sušilova na valné hromadě Ú.K. S.Čs.
v Brně dohodu s Ústrediem.

Když kol. Šinkmajer z Prahy zval slovenské kolegy do Prah, slí
bili hlůčně účast. Přes to však zůstala řada otázek nerozřešena. — řeje
me Svázu k jeho pl áci hojně zdaru a Božího požehnání. Kéž pracuje
k upevnění svých členů a dobra celého slovenského kmene a krajiny.
Jménem české delegace děkujeme za milé přijetí v Žilině všem, zvlá
ště p. opatovi Růžičkovi.

Všem bohoslovcům slovenským &rusínským, milým klerikům ř.
sv. Františka v Zilině,=posíláme srdečný pozdrav &těšíme se navpo
čatou a slíbenou součinnost. B—S

Vldp. Msgre K. Štellovi a Dr.Fr.Krusovi
S. J., býv. představeným v arc. semináři
v Praze.

Letošního roku staly se dosti značné změny ve vldp. představen
stvu arc. semináře v Praze. Odešel odtud dosavadní velmi oblíbený
vldp. ředitel Msgre K. Stella, byv jmenován kanovníkem ve St. Bole
slavi, a vldp. spirituál Dr. F. Krus S. J.

Msgre Stella působil v pražském semináři od r. 1919 nejprve jako
spirituál, pozdě"1 od r. 1925 jako rektor. Byla v tom jistě vůle Boží,
že právě vldp. kanovník stal se spirituálem v praž. semináři v bouřli
vých a pro církev nebezpečných dobách popřevratových, aby zde vzdě
laval srdce mladých bohoslovců. Působil na ně jednak svým slovem,
mnohem více však vlastním příkladem, jsa jim vzorem ve zbožnosti,
skromnosti a pokoře. Svou milou a upřímnou povahou získal si srdce
všech bohoslovců, jak českých,tak německých, kteří utíkali se k němu

jako k otci, kdykoliv něčeho potřebovali.
I my mladší, kteří jsme měli Msgre Stellu jako ředitele, mohli by

chom mnoho vypravovati o jeho skromnosti, dobrotě, lásce a poroz
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umění pro naše přání a snahy. Zmíním se jen o jeho neobyčejném
zájmu o rozkvět pražské Růže Sušilovy, kterou podporoval jak finan
čně, tak také mOrálně tím, že navštěvoval rád schůze, jež pořádala R.
S., při nichž povzbuzoval, dával praktické pokyny &odstraňoval ne
dorozumění a spory, které někdy v R.S.vznikly. Za ímal se též o Mu—
seum &přičiňoval se o velký počet jeho odběratelu mezi pražskými
bohoslovci, ba nemajetným sám je platil. Staral se též o to, abychom
do Musea hojně psali, a měl nesmírnou radost z toho, bylo-li uveřej
něno V Museu něco z Prahy.

Prozřetelností Boží byl pcslán na jiné působiště, ale ani tam ne
zapomíná vldp. kanovník na své bývalé svěřence,jak patrno z dopisu,
jejž nám zaslal, v němž lituje, že se nemohl s námi osobně rozloučiti,
děkuje nám za všechny důkazy lásky a důvěry, jež jsme mu prokazo
vali a slibuje nám, že bude prositi ve svých modlitbách P. Boha, aby
všichni jeho bývalí svěřenci dosáhli vznešeného svého cíle a jednou
jako dobří a horliví dělníci na vinici Páně požehnaně působili.

I my děkujeme vldp. kanovníku za veškeru jeho lásku, a přejeme
mu, aby Pán Bůh v novém působišti dal mu hojnost zdraví a svého
požehnání, by ještě dlouhá léta mohl působiti na vmici Páně k pro
spěchu církve &vlasti.

*

Vldp. spirituál Dr. Fr. Krus S. J. byl v praž. semináři od r. 1925.
Tyto tři roky, v nichž v semináři působil, byly dobou úsilovné práce.
Kromě povinností, jež na něho kladl úřadspirituála a jež svědomitě
vykonával, věnoval se těžké apoštolské práci na pražské periferii. Ve
lice často, skoro každý den vydal se jako misionář na apoštolskou
cestu do jednotlivých míst pražské periferie, prohlédl si rychle vzrů—
stající čtvrti pražské &pohovořil si s tamnějšími obyvateli, z jejichž
rozhovorů seznal, že by se víra v nich dala ještě podchytiti, bude-li
brzy postaráno 0 kostel &kněze. Proto docházel aspoň jednou v mě—
síci do míst, kde byla nějaká kaplička, v níž se dala mše sv. sloužit.
Někdy vzal někoho z nás s sebou, abychom poznali, jak vypadá mo
derní pastorace. Na veškerých místech podařilo se jeho přičiněním
zakoupiti lacino, někde 1zdarma dostati pozemek pro kostel. Též v se
minárním kostele sv. Vojtěcha bylo viděti jeho apoštolskou práci,
v níž rádi jsme mu pomáhali. Kéž milý Bůh nyní, kdy se jen věnuje
pražské periferii, žehná jeho dílu!

.):

Novým vldp. ředitelem byl jmenován dosavadní rektor koleje
Arnošta z Pardubic vldp. Msgre Dr. Otto Stanovský &novým spiri
tuálem ustanoven vldp. Antonín Stříž,farář v Novém Strašecí, známý
literární pracovník. K. N.
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Zpráva očinnosti Osvaldovho literárne
ho krúžku slov. bohoslovcov v Trnave.

Cinnosť v r. 1927-28 šla v smerniciach prehl'benia vnútorného ži
vota v krúžku.

Krúžok “má26 činných členov.
Schódze: členská 1, vzdelávajúce 12,výborove 5; krúžok poriadal

i 2 slávnostné schódzky: 28. októbra súkromnú &tryznu na výročie
úmrtia Fr. R. Osvalda.

Prednášky: 17 oboru teologického,5 príležitostných, 2 sociologi—
cké, 2 literárne, 1 národopisná, 1 dejepisná, 1 lludovychovná.

Prednesenych básní bolo 13. Spevokol krúžku dal 8 bodov.
Krůžok odoberá 20 časopisov.
_innosť vnútornú zvýšily vol'né prednášky, debaty, ktorých sa

členstvo hojne zúčastňovalo.
Program debát posledných schódz zaplňovala otázka ustanovit sa

majúceho Svazu rím. &gr. katol. bohoslovcov. V interdiecezálnom
&internacionálnom sjednotení bohoslovcov predvída členstvo ťažkosti
právne &administrativnea dáva plná moc jednania delegátom &s na
pžitím očakáva výsledok sjazdu bohoslovcov v Ziline.

Stefan Vachan. t. č. tajomník. Vojtech Vermann, t. č. predseda.

Zpráva o 'činnosti Spolku sv. Pavla apo
štola vSpišskej Kapituliza spolkový rok
1927-28.

CieP, ktorý sme si vytýčili na začiatku roka,podarilo sa dosiahnuť
&nádeje pričinením predsedu br. Makoša splnily sa nad očakávanie.
—Ako po iné roky, tak aj teraz prácu v spolku zahájili sme slá-vnost
nou sv. Omšou- za všetkých členov spolku. Krúžok mal ]] riadných
shromaždení,1 výborové,1 záverečné &1 akademiu vianočnú. Okruhlý
počet prednášok bol: 25. Prednášky boly rázu filozofického, teologi
ckého a literarného. Jednotlivé prednášky sledované boly u prítom
ných bratov s velkým porozumením &častejšie vyvinula sa i čulá
debata.

lNaVianoceusporiadali sme slávnostnú akademiu, která horlivosťou
br. Sedu mala veťké úspechy.

Prácu v krúžku napomáhaly a osladzovaly tri jeho odbočky,a to:
literárna spredsevdníctvombr.Fr.Hadri-Drevenického, hudobná spred
sedníctvom br. Stefana Schmidta &spevokol pod vedením br. Petra
Makoša. —Literárna odbočka mala 10 členov. Prác zaslaných &uve
rejnených v časopisoch bolo 26. -Hudobná odbočka „Cecília“ usilo
vala sa tiež zadostučiniť svojmu ciePu. Tažkosti, ako všade, vyskytly
sa v tento rok, ktoré ale boly premožené zručnosťou br. Schmidta,
v druhom polroku br. Zoleša a iných horlivých pracovníkov. K roz
kvetu „Cecílie" prispel peňažitou podporou náš mecén osv.pán biskup
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VVI
Ján Vojtassak, ktorý týmto prejavom schválil činnosť bohoslovcov
aj na hudebnom poli. 7—Spevokolspolku mal 23 riadných a 7 mimo
riadnych členov. Vystupovali sme na biskupských Omšiach, pri litur—
gick'ch výkonech vePkonočného týždňa a na záverečnom shromaždení.
Vďa ou podlžní sme br. Makošovi za jeho neúnavnú horlivost a vy
trvalosť vo všetkých prekážkach spevokolu. Máme nádej, že v budúcom
škol. r. bude spev ešte lepšie organizovaný svolením diplomovaného
specialistu v osobe br. Jozefa Mikušku.

Finančný stav bol tento: Príjmu bolo 2279'72 Kčs, výdavkov
1765 Kčs.

Knižnica sa nám zvel,adila o 28 nových svazkov. Objednané boly
dve knihy; ostatné darované od dobrodincov spolku. V obehu bolo
300 kníh. Zásluhou br. Slodička knižnica bola opravená, staré bro—
žúrkyboly zčiastkyodpredané, zčiastky darované chudobnejším spol
kom a nahradené novými, cennými spismi svetových auktorov. Týmto
celkový stav knižnice dosiahnul 545 svazkov. Spolok odoberá tieto
časopisy: Posol B. Srdca, Svatá Rodina, Eucharistia, Král'. sv.Růženca,
Serafínský Svet, Duchovný Pastier, Katolícke kázne, Katolícký Sokol,
Hlasy z kat.. Missií, Missijná príloha, Sborník prof, slovákov, Múzeum,
Rozvoj, Tatranský Orol, Jednota, Jaro, Slovák a Cech.

Korešpondencia spolku bola čulá. Dopisovalli sme s biskupskými
úradmi na Slov. a Podk. B., s Maticou Slov., s USKS., s lit. jednotami
kat. bohoslovcov na Slov. a Morave, s farskými úradmi, Moysesom
&in 'mi ustanovižnami. Najnovšie nadviazali sme styky s lit. spolkami
gréc o-kat. bohoslovcov v Prešove a Užhorode.

Konečne na záverečnom shromaždení dňa 6. V. 1928 po vzdaní
sa starého výboru, bol zvolený tento výbor: predseda br. Anton ].
Glatz, V. roč., tajomník br. Aurel Mihaliak, IV. roč., pokladník br. Ján
Slodička, V. roč., zapisovatel, I. br. Ján Harkabúzik, III. roč., zapisova
tel' 11.br. Michal Faltin, Il. roč., knihovník I. br. Jozef Vojtas, IV. roč.,
knihovník II. br. Pavel Matis II. roč.,posudzovatel' l. br. Ján Slodička,
posudzovatel' II. br. Augustín Fr. Novajovsky, IV. roč.

Aurel Ján Mihaliak, tajomník. Anton J. Glatz, predseda.

Rozhledy.
Růži Sušilově v Brně.

Ctihodní pánové, kdybych mlčel,mohlo by se zdát, ženemám srdce,
anebo že Vámi pohrdám. Nemohu Vás nechati v těchto domněnkách,
nechtěje býti nepravdivý a nespravedlivý. Měl jsem a mám radost
z Vašeho blahOpřání k mé padesátce.

Dovolíte, abych Vám při této příležitosti řekl nějaké slovíčko?
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Jenom dvě cesty má katolický kněz na vybranou: býti buď hrdi
nou, anebo zbabělcem.

Jste a budete obětovaní, ale má-li národ býti zachráněn, někdo se
obětovat musí &to je ten, kdo má lásku a kdo je tak osvícen, že na
sebe vztahuje slovo: expedit vobis, ut unus moriatur pro populo (Joan.
XI,50).Nemá-li Sodoma zahynout, někdo musí být spravedlivýměkdo
musí žíti pro chudé, nemocné, smutné, okrádané: někdo v boji a utr
pení musí nalézati radost.

Jste krásní a nevíte o tom, poněvadž zápasíte a nemáte kdy se
zastavit. Ale i když se zastavíte &budete odpočívat, ať odpočíváte jako
blaničtí rytíři a ne jako obyčejní lidé. Nedejte se másti slovy a vězte,
že (na rozdíl od protestantských pastorů) cílem veškeré Vaší pastorace
má být: vésti lidi ke stolu Páně, k živému, přítomnému Spasiteli! Ale
to budete dělat ne tak slovy jako srdcem! Jenom skutečný oheň zapa
luje a stěžuje-li si kněz na své farníky, neví chudinka, že tím kárá
&hanobí sebe. Chcete-li padnout do pasti Dáblovy, stěžujte si lidem.
Budete-li se chtít kněžstvím obohatit, hořící věnce prokletí padnou
na Vaši rakev, ale budete-li stůj co stůj vyhledávat svatou chudobu,
lidé Vás zasypou dary a Bůh Vám vždy pomůže tempore opportuno.
Jako květiny na slunce, tak duše čekají ve své smutné zemi na svatého
kněze. Běda, příliš vznešený, příliš veliký &těžký úkol jest nám uložen:
stát se svatými. Ale nejhorší ze všeho, co nás může potkati —pama
tujme si to! —jest: státi se prostředními!

Potřebuji Vaší modlitby! —
V Tasově Na Vše Svaté 1928.

Jakub Deml.

Padesátiny velkého unionisty.
Věhlasný učenec slovinský, prelát dr. František Crivec, jeden z předních znalců

otázky cyrilometodějské &jeden z nejvýznačnějších pracovníků na poli unionistickém,
dožil se letos 19. října padesátin. Vztahy tohoto vědce k našemu národu, našim
dějinám a také k našemu bohosloveckému časopisu „Museu„—„Museum" vlastně
po prvé představilo jeho jméno světu—jsou tak úzké a tak přátelsky posvátné, že
nemůžeme jich nevzpomenout i v den Grivcových abrahamovin.

Dr. František Grivec narodil se 19. října roku 1878 v malé obci Ajdovci na
slovinském Dolensku. Gymnasium studoval v Novém Městě a v Lublani, bohosloví
na universitě v Innsbrucku. Na kněze byl vysvěcen r. 1901 a již r. 1905 dosáhl
doktorátu theologie. R. 1907 začal přednášeti filosofii & fundamentální theologii
v Lublani. Po převratě r. 1919 byl dr. Grivec pozván do Záhřebu, aby tam převzal
na bohoslovecké fakultě stolici východního bohosloví. Ale už roku následujícího
byl jmenován řádným profesorem základního bohosloví na theologické fakultě nově
zřízené university v Lublani, kde až dodnes blahodárně působí.

Slovanské, zejména východní otázky zajímaly jej už jako bohoslovce a proto
se také naučil všem slovanským jazykům. Pro nás je zajímavým &jaksi historicky
památným,'že Grivec na veřejnost debutoval v našem časopise bohosloveckém,
„Museu", článkem „Idea cyrilometodějská“. Od té doby dr. Grivec neustále pro
hluboval svá studia křesťanského východu a výsledky svého vědeckého badání
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uveřejňoval jednak v článcích ve slovinských časopisech, jednak v původních pracích
vědeckých. Z jeho děl nejvýznačnější jsou „Východní církevní otázka" (mariborský
„Voditelj" 1909), „Pravověrnost sv. Cyrila &Metodť („Bogoslovni vestnik" 1921),
,.Církevní prvenství a jednota podle byzantského nazírání" (téhož roku),. „Prameny
Cyrill - Methodovy theologiď („Slavia" II., 1923 - 24). K jubileu svatocyrilskému
vydal dr. Grivec nejlepší životopis našich věrozvěstů pod názvem: „Apoštolové
slovanští sv. Cyril & Metoděj", jenž vyšel též v českém a německém překladč.

Mimo práci vědeckou věnoval své síly šíření apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje
nejen v diecési lublaňské, ale v celé Jugoslavii; jeho zásluhou také Apoštolát, který
světovou válkou mnoho utrpěl, po válce znovu byl zveleben & povznesen, takže
se vrací do stavu předválečného. Dr. Grivce dovedl se zdarem Apoštolát CM popu
larisovat tiskem—vydával lidové brožury, ročenky, („Kraljevstvo Božje pod Jutro—
vem"), modlitební knížky aj. Jeho láskou k Apoštolátu a k dílu našich slovanských
apoštolů vůbec vysvětlujeme si, že dr. Grivec je jedním z hlavních & nejčilejších
organisátorů velehradských sjezdů unionistických.Jeho iniciativou také účastníci loňské
jugoslavské pouti navštívili Slovensko, Velehrad a Prahu.

Když jsme při letošním zájezdu k bratrským jednotám bohosloveckým na jihu
navštívili dr. Frant. Grivce v jeho pracovně, byl velmi potěšen a dojat, že může
mluviti s českými bohoslovci o milém Velehradě, o našem Apoštolátě & zvláště
velmi živě se zajímal o příští slavnosti svatováclavské v Praze. Radostné „Do
vidjenja u Prahe ]" nás provázelo při loučení s tím velikým člověkem &svatým knězem.
Byli jsme všichni dojati.

V den jeho abrahamovin připojujeme se i my, čeští bohoslovci, k řadě jeho
přátel a ctitelů s vroucím želáním hojně zdraví, síly a Božího požehnání k další
práci pro ideu cyrilometodějskou. Živio! Ad multos annos! Ch.

statojanskému jubileu.
Rok 1929 je rokem velkých jubileí. Benediktini celého světa budou vzpomínat

založení Monte Cassina před 1400 lety; národ československý se bude shromažďo
vati kolem patrona a knížete svého, který před 1000 roky padl pod rukama na
jatých vrahů za to, že moudře a spravedlivě vládl a šířil světlo evangelia; a třetí
jubileum, kterému se blížíme, týká se rovněž naší vlasti: bude tomu 200 let od
té doby, kdy blahoslavený Jan z Nepomuku byl neomylným úřadem církevním
slavně kanonisován. A právě na toto výročí chci alespoň krátce upozorniti.

Co tu bylo jásotu, když došla do Čech zpráva, že sv. Jan Nep. byl povýšen na
oltář. A jásot nemizel, ba ještě vzrostl po 50, po 100 a konečně po 150 letech.
Zejména oslavy r. 1879 vyzněly mohutně. Kardinál Bedřich Schwarzenberg a vlaste
nedcý biskup českobudějovický Valerian Jirsík vydali zvláštní pastýřské listy. Na
jejich výzvu putovaly zástupy věřících ke hrobu sv. Jana do Prahy a ke kolébce
téhož do Nepomuka. Tam každé neděle v květnu a červnu byla sloužena něktee
rým církevním hodnostářem pontifikální mše sv. Kázání převzali nejlepší čeští ka
zatelé. Zelenohorská pamětní kniha (a její překlad Chronik von Crůnberg) zmiňuje
se krátce, ale výstižně o nadšení, které panovalo v kraji.

Příštího roku mají se konati podobné oslavy. Již dříve ustavilo se zvláštní komité
pro opravu & výzdobu nepomuckých kostelů. V jeho čele stojíneúnavný děkan
Jan Strnad. Jeho zásluhou vykonán již veliký kus práce. Přál bych si, aby mohl
opět přivésti celý český národ k tupenému světci a pomocí něho k Eucharistickému
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Králi. Proto také mají býti slavnosti svatojánské zakončeny eucharistickým prů
vodem po nádherném svahu Zelené Hory na svátek Božího těla.

Bylo by opravdu slušno a spravedlivo, aby sv. Jana uctili všichni lidé dobré
vůle, aby mu aspoň poněkud vynahradili urážky posledního desítiletí, aby (& to
se týká celého národa - nejen katolíků) mu projevili vděčnost, přiměřenou jeho
národnímu významu. Chci to kratince vysvětliti: Byl čas, jak praví básník Bole
slav Jablonský, kdy jméno Čechů bylo ctěno v celé Evropě, ale—ten čas minul.
Čechové zamítli katolickou orientaci, vztyčili heslo odboje proti západnímu kře
sťanství a následek? Jméno české upadlo v nenávist u cizinců a v potupu. Na naší
vlast pohlíželi jako na zemi kacířství. Mnohým se zdálo, že i stromy—je to svě
dectví Balbínovo—ba i listí stromů volá ohavně: rebelie, rebelie! —Až najednou
povstal velikán, který našemu národu, abych tak řekl, napravil reputaci. Čechové
měli nového světce. Byl jím sv. Jan z Pomuka. Pohrdavý úsměšek zmizel se rtů
ciziny. Ale stalo se ještě více. Jako za dnešních dnů šíří se úcta sv. Terezie Je
žíškovy, tak před 200 lety katolický svět začal stavěli chrámy a sochy našemu sv.
Janu. Snad to ocení mezi našimi nekatolíky aspoň ti, kteří vědí, co stojí zahra
niční propaganda.

Jdu však ještě dále. Zdá se mi, že nejen naše vlast, nýbrž celé moderní lidstvo
mělo by vzhlížeti k sv. Janu Nepomuckému s úctou, nehledíme-li ani k tomu,že
je světcem, t. j. zvláštním přítelem božím v nebesích (coniunctus cum Deo). Mám
zde na mysli toto: sv. Jun je vzorem stálosti, věrnosti v úřadě a zastáncem svo—
body svědomí. Mnoho se mluví a píše o pevném charakteru &věrném plnění po
vinností. A kdo zaslouží tak velikého obdivu v ohledu tom, jako sv. Jan, jenž
se nedal zlákati sliby a zastrašiti tresty! Jeho napodobení by vyvedlo svět z bídy
korupce. Přemnoho lidí oslavuje Giordana Bruna, Husa a jiné osobnosti, ježto
v nich vidí mylně mučedníky za svobodu svědomí. Sv. Jan, který vytrpěl mučed
nickou smrt také proto, že nevyzradil zpovědního tajemství,je zajisté mučedníkem
za svobodu svědomí par excelence. To vše jsou prvky, které ho činí blízkým sou
časné době.

Končím poznámkou, týkající se specielně nás bohoslovců. Jakým způsobem
oslavíme my sv. Jana? Máme sice velké povinnosti k sv. Václavu, ale sv. Jana
nemůžeme opomenouti. Josef 0. Kebrle.

VIII. sjezd německých bohoslovců v ČSR.

Na 120 německých bohoslovců a kněží z různých seminářů naší republiky—
též z Vídně a Innsbrucku - zavítalo letošního roku o prázdninách do alnmnátu
brněnského, aby se súčastnilo ve dnech 17.-20. července společného sjezdu. Bohatý
program—spojený se značným. nákladem finančním, bezplatným zaopatřením po
zvaných—přichystali svým hostům němečtí bohoslovci diecése brněnské. Též čestný
protektorát celého zasedání uvolil se převzíti brněnský biskup Msgr. Dr. J. Kupka.
První den sjezdu započat v 6hod. večer slavnostním „Veni Sáncte" ve starobylém
farním chrámě sv. Jakuba; v 8 hod. po družném stolování v alumnátním refektáři
následoval ve velkém sále Německého domu prvotřídní koncert, na němž při dosti
slabé návštěvě účinkovali komorní pěvec z Duisburgu K. Jung-Hoffmann &u kla
víru Dr. J. Gorany, prof. konservatoře v Brně.

Příštího dne ve středu přikročeno hned k vlastnímu programu, jenž, zahrnut
do 2 cyklů debat & přednášek, obíral se 1. dne výlučně otázkami literárními, 2.
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dne problémy katolické akce. Ideovým podkladem ]. cyklu jevil se názor P. Fr.
Mucltermanna, že je nutno vyrovnati jistý nepoměr mezi vzděláním v dosavadních
všech vědách, jež se dorostu kněžskému ve školách předkládají, & mezi znalostí
současného písemnictví, jež dnes více než kdy jindy se stává zrcadlem své doby
a nesmí bez nedozírných škod pro moderní pastoraci býti ignorováno. (Seelsorger,
IV. 11. 6). Do jaké míry si má bohoslovec literatury všímati a jak při tom postu
povati, obšírně vyložil v úvodní přednášce P. Gráupel, kooper. na jižní Moravě.
Důležitost a upotřebitelnost literatury ve službách duchovní správy jednoduše
a prakticky nastínil ředitel olomoucké „Charity-" prof. Schlóssinger O. Praed., jenž
podal ve svém referátě i pěkný přehled orientační o katolických nakladatelích,
časopisech a nejnutnějších knihách, o nichž každý klerik má býti informován. Od
polední hodiny až do večera úplně zabralo téma „Kat. církev a moderní literatura",
jež s oslňující vervou velkoryse probral známý P. Muckermann z Můnstru, vyda
vatel „Gralu" a přední representant kat. literární vědy v Německu. Jasnými a na
mnoze i hodně originelními vývody odhalil všechny prameny, z nichž čerpá dnešní
člověk své zvrácené názory o Bohu a církvi, odpor ke všem dogmatům a antipatii
k autorům katolickým. Zvláště v sociálních a národně tendenčních spisech je církev
nejdravěji napadána, i když zášť přímo proti osobnosti Kristově se vždy zjevného

útoku neodvažuje. V tomto druhu nevčrecké literatury odkryl referent pro posi
tivní naše náboženství nebezpečí větší, než v ostatní záplavě knih špatných po
stránce mravní; ostatně názory jeho o svobodě uměleckého tvoření značně se
liší od tradicí u nás vžitých. Stejně překvapoval nadšením uchvácené posluchače
dalšího dne též věhlasný berlínský farář Dr. C. Sonnenschein naprosto svérázný
mi s původními zásadami své apoštolské činnosti mezi velkoměstským proleta—
riátem, ponejvíce socialistickým &nekatolickým, v jehož řadách získává svou jedi
nečnou methodou obětavé lásky neslýchaných úspěchů. Jeho dychtivě očekávané
přednášce-nepřesně na programu nazvané „Der Beruf des Theologen an die mo
derne Welt"—předcházela jadrná promluva populárního senátora P. K. Fritschera,
gymn. prof. ze Svitav, na téma: „Kat. akce v ČSR", která přes úmorné vedro
byla s účastí vyslechnuta.

Pro trvalou cenu uvedených referátů zasluhuje doporučení jejich chystané vy
dání tiskem, jež v dohledné době péčí německých kolegů v Brně bude obstaráno,
& není proto třeba zde více o jich obsahu se šířiti. V rámci popsaného sjezdu
uspořádána vkusně i výstava kat. knih a časopisů (z liter. krásné i odborné),k níž
většina zastoupených něm. firem přispěla též poskytnutím značné slevy (až 250/00
pro všechny účastníky.

Zakončení sjezdu po děkovných bohoslužbách v kapli alumnátní zpestřeno spo
lečným automobilovým výletem do Mor. Krasu, takže většina pozvaných boho
slovců po prohlídce historických památností města a po návštěvě výstavy svorně
doznávala, že tento největší dosud sjezd německých theologů právem je možno
považovati též za nejzdařilejší. M. E.

Studentské katolické hnutí.

Načrtnouti práci a snahy ve hnutí katolického studentstva za uplynulý rok není
tak snadné. Za uplynulý rok—míním tím časový rozdíl mezi sjezdy Pax Romana,
na nichž vlastně teprve celá vykonaná práce včleňuje se do rámce všeobecného
hnutí katolického studentstva & přibírá tak znak mezinárodnosti. Letošní rok byl
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pro naše studentstvo velmi významný, neboť zároveň s ostatními kulturními in
stitucemi vstupovalo do decenia národního osvobození, v němž mělo ukázati, zda
skutečně zaslouží si právo na další vývoj, či jako suchá, neplodná a tudíž izby
tečná větev má odpadnouti- s národního stromu a přenechati místo životnčjší
složce národní. Ale hnutí katolického studentstva v naší republice nejen že pro
kázalo svou oprávněnost k dalšímu vývoji, nýbrž směle mohlo si přiřknouti 
a přiřklo sni—jedinečnéprávo hlásiti se k tisícileté tradici svatováclavské a vůbec
křesťanské, která je nejstarší naší tradicí, nejživotnější, nejkladnější & z toho dů
vodu také nejoprávněnější.

A nyní rozhlédněmev se po jeho vykonané práci a po snahách, které teprve
čekají na uskutečnění. Směle můžeme říci, že letošní rok byl ve znamení velkého

rozvoje a dobrého řešení různých časových problémů. Jedním takovým činem bylo
založení Studentského exercičního fondu (S.E.F.) rádcem Ustředí P. Daňhou. Oce
ňovati tento čin je naprosto zbytečné, nebot mluví dostatek sám za sebe. Dále
proveden byl Mikulášský dar.—Rozruch svým nekompromisním vystoupením způ
sobil leták České ligy akademické; druhé číslo letáku vydal pak kroužek studentů,
nazvavší se Societas ideis restituendis. Svou nenáročnou, ale vytrvalou a dobrou
práci oslavila dvě bohoslovecká sdružení a to: brněnská Růže Sušilova na oslavu
50letého jubilea vydala slavnostní číslo „Musea“ a Stojanova literární jednota
bohoslovců almanach „Stadium". Nejúplnějším obrazem hnutí katol. studentstva byl
sjezd katol. studentstva čsl. v Brně, na němž mělo dojíti k spojení Ústředí student
stva čsl. & Ústredie slovenského. Bohužel nedošlo k tomu. Velká věc ztroskotala

o malicherností. Soudci v této věci býti nechceme. Máme jedno přání: Ať naše
katolické studentstvo jde vpřed, neustále vpřed, ať je hrází proti lichému pokroku,
ať se nedá másti maličkostmi a ať pamatuje na své duchovní poslání.

V. Skalník.

Z misií.

l. Na velké výstavě „Pressa" v Kolíně byla uspořádána i výstava misijní lite
ratury. Byla umístěna v opatství sv. Heriberta v Deutz-u. Nazývala se „Katholische
Sonderschau der Pressa". Podává krásný, ač neúplný přehled misijní literatury dvou
tisíc let. Misiolog prof. Dr. Lenz ji pěkně roztřídil a zařídil. Na této až dosud
jedinečné výstavě objevil se krásný obraz tiskové práce misionářů.

Obsah literatury hlásá nápis: „Katechismen, Bibeln, Lehr- und Erbauungsbůcher
in 120 afrikanischen Sprachen; Schrift geschaffen von Missionaren." Jsou to tedy
hlavně bible, katechismy, učebnice náboženské, modlitební knihy v řečech národů
misijních od vynálezu tisku, až po dnešní dobu. Neschází ani děl vědeckých. Díla
tato jsou dojemnými svědky linguistických překážek práce misionářů a noticky
jejich na výstavě nám mnoho vypravují o tom,s jakými těžkostmi musili vnikati
do skladby a ducha řečí, aby mohli domorodcům hlásat pravdu Kristovu v jejich
rodném jazyku. Vitríny 1—10 jsou naplněny tiskovou prací afrických &indických
misionářů. Vynikají práce jesuitské africko-francouzské tiskárny v Tatananarivo
(Madagaskar). Vitríny 10—12 jsou věnovány Americe &svědčí o pracích jesuitských
tiskáren (15. a 16. století) v Paraquay a j. Vynikající knihy v obrazovém písmu
starých Mexikánů & dílo v řeči kmene Mik-mak, jejichž řeč má 11.000 konjugací.
(P. Kander CSSR). I tisk východu je zastoupen pracemi misijní tiskárny jesuitů
v- Bejrutě (arabská díla). Dojemné jsou spisy tří misionářů, napsané na palmových
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listech. Jsou 200 let staré. Zajímavá je síň „Čína-Japonsko". Je dekorována malbou
čínskou, vypracovanou v jesuitském sirotčinci v Zika-wei v Číně. Vidíme v ní
díla jesuitů-misionářů 15. a 16. století (Aleni, Ricci, Schall, Trigaultino a j..) Jsou
v čínské a tatarská řeči. Jedno má poznámky z ruky císaře Kang-ki (1701). 
Vyniká Summa sv. Tomáše v řeči čínské.

Vedle toho podává výstava pěkný přehled misijní literatury evropské a církve
domácí. Tato misijní výstava je svědkem slov Skutků apoštolských: audivimus eos
loquentes nostris lingnis magnalia Dei.

II. Dosavadní pracovní metody misijní zdokonaleny založením organisace mi
sijní, jež se jmenuje „Miva." Byla založena v Kolíně. Jejím cílem je pomáhat misio
nářům novodobými vymoženostmi techniky, hlavně auty, letadly. Nedávno bylo
posvěceno letadlo „Miva" v Trevíru od nuntia Pacelli-ho. Byla založena pod dojmem
předčasné smrti tří horlivých misionářů v Africe. Tyto nové technické prostředky
umožňují jedinému misionáři vykonati dílo, na něž nijak nedostačí dva nebo tři
lidé. Tím se zmenší nedostatek pracovních sil. Založení této organisace je dokla
dem, jak možno novými technickými vymoženostmi hlásat království Ježíše Krista,
Krále všehomíra.

„Katolíci a naše národní osvobození.),

Na oslavu desetiletého trvání naší republiky pořádala Růže Sušilova akademii,
na níž na uvedené téma promluvil P. Augustin Neumann O. S. A. Jeho řeč byla
důsledným, logickým závěrem studia, které této věci věnoval & shrnul do knihy
„Katolictví a naše národní osvobození." Ukázal, že katolíci doma postupovali ve
věci našeho osvobození vždy a všude svorně s ostatními stranami českými. I kato
lický tisk stavěl se nesmlouvavě za českou otázku. —Ponenáhlu rostla česká naděje,
až se vtělila ve známou, konfiskovanou Tříkrálovou deklaraci. A na okraj této
napsal „Den" : „Jenom žebrák, který nemůže nebo nechce uhájiti existence a jenom
zločinec, který ruší veřejný řád, nemají sebeurčení. -.. Národ svobody milovný,
vzdělaný, samostatného života schopný, vždy celou silou své vůle a prostředků
bude se domáhati takového postavení, jaké mu po zákonu Božím i lidském pří—
sluší. To platí o každém národu světa. Také o národu českém". — 

Rovněž kněžstvo české stavělo se uvědoměle za program národní. Pozoruhodný
je projev královéhradeckého biskupa Dr. Doubravy, jak otevřeně sympatisuje s pro
skribovanými národními deklaracemi. Také kněžstvo svými projevy dodávalo od
vahy k národnímu boji. —

Mnoho a mnoho jiných dokladů podal P. Neumann, ale nelze se o nich dále
šířiti. Kdo zajímá se o tuto otázku, ten jistě sáhne po jeho knize a tam se doko
nale o této věci poučí. — Sk —
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Posudky.
Jitro. 1. číslo X. ročníku „Jitra“ je pěknou ukázkou solidní vý

vojové práce. Z malých, těžkých začátků vyrostlo „Jitro“ Vjeden z nej
lepšíchnašich studentských časopisů a je oprávněná naděje, že během
roku ještě svou úroveň zvýší.Obsah jeho plně odpovídá významu své
doby. Výborně volené stati k oslavě sv. Václava a řada krásně repro
dukovaných ilustrací svatováclavských, jakož i příloha známého obrazu
Brandlova: Zavraždění sv. Václava, ukazují, že katolické studentstvo
plně pochopilo jeho význam a že chce jeho příkladu následovati.
V dalších částech Dr. J. Novák osvětluje vznik „Jitra„, kol. redaktor
O. Svozil vzpomíná padesátin spisovatele B. Bečvana-Konaříka a in
formuje o nálezech římského tábora u Mušova, L. Bor. vzpomíná L.
N. Tolstého a jehojasnopoljanské školy, A.Cech na okraj Březinových
šedesátin zhodnocuje jeho životní dílo a V. Skalník líčí tragické mo'
menty z dějin prozkoumávání Arktidy. Několikbeletristických článků,
básní a řada rubrik doplňují dobře další obsah „Jitra". Jsme plně spo
kojeni s „Jitrem" a na další jeho pouťpřejeme mnoho zdaru! - Sk

S t a d i u m. Jubilejní almanach Stojanovy Literární jednoty boho
slovců. 1878 - 1928. Olomouc.

Stojanova Literární jednota bohoslovců vydala na oslavu svého
padesátiletého trvání almanach „Stadium„, v němž ve vzpomínkách
b 'valých svých členů i v „kaleidoskopu zájmů„ zachytila svou pade
satiletou činnou, vytrvalou &nezištnou práci na poli kulturním. Těch
50 roků to byl boj, tvrdý závod „odvážného Chtění„, úporná vůle zví
tězit pod štítem ideálů Kristových. Překrásným způsobem vyjadřuje
to ve své vzpomínce J. M.Ms re dr. L. Prečan: „Bozorávat tvrdé líchy
na lánech Božích, sbírati hlozí &kamení na vinici Hos odinově, roz
sévat s pláčem síměpo úhorech lidských srdcí, sklízeti skrovnou žatvu
do stodol Páně &bojovati dobrý boj někdy nad síly lidské - v tako
vém prostředí nerodí se literáti, nýbrž mučedníci s tvářemi větry a
dešti ošlehanými, třebas jinak se srdcem oplývajícím sladkým vědo
mím vykonané povinnosti? Ty slova nechce se jen citovat, ty slova
zrovna chtějí se státi životním programem. Nemohla dostati Literární
jednota krásnějšího ocenění nad ně. A potom následují další krásné
stati vzpomínek a k nim se druží nástup nynějších sil Literární jed
noty. Začíná nóvý boj, nová generace nastupuje, aby nesla vpřed
drahý odkaz Stojanův a jeho poslední vzkaz: „Ať neopouštějí brázdy
započaté— —!" - Blahopřejeme Literární jednotě k jejich almana
chu a k její dosavadní práci. A Růže Sušilova chce ruku v ruce jíti
s ní a orati ty tvrdé líchy lánů Božích. Nechť Pán žehná našemu dílu!

- Sk.
Archa. Sborník pro literaturu, umění, kulturu a život. Ročník

XVI., svazek 1. Za redakce E. Masáka.
Zúrodných živin vyrašil letošní prvý svazek „Archyn &vzbudilv nás

opravdovou naději, že jaro naděje dýchlo i do moravských luhů, že
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„Archa po překonání časových nesnází opět započne svůj pravidel
ný chod &splní tak srdečné přání četných svých přátel, kteří—bohu
žel.' —teprve pozdě si uvědomili, co „Archa pro katol. kulturní život
znamená a čím jsou jí proto povinni. —Letošnísvazek je velmi pěkně
vypraven jak obsahem, tak úpravou. Jest tu řada básní s osobitou ze
mitou vůní českého lidu a venkova. Ale jsou tu také básně, které
s úplnouvjistotou můžeme přiřaditk našim nejlepším spirituelním vý
tvorům. Radu původních prací doplňují překlady jednak básnických
výtvorů samých, jednak studieo dílech světových katol. básníků. Nu,
co ještě si přáti více? Jen jednu věc — měsíční vycházení „Archy".
A k tomu je potřeba práce všech, jimž není lhostejný stav dnešní
doby. Těší nás, že naše kroky ve prospěch „Archy" tak \řele byly její
redakcí přijaty &slibujeme, že kde bude možno, tam budeme praco
vati ve prospěch vítězství jejích snah. — k.

lllemo Camelli : S 0 cialis t a k n ě z e m.Přeložil P. Alberti. Nákl.
»Nového Národa<<v Přerově. Cena 18 Kč.

lllemo Camelli, kdysi socialistický agitátor, dnes profesor boho
sloví, vydal již před válkou svou konfesi, která v Italii vyšla v šesti
vydáních.

Spisovatel již v mládí uchvácen ideou socialismu, oddal se cele
jeho rozšiřování přes persekuci a žalářování tehdejších úřadů. Práce
se dařila &plnila pracovníky nadšením, dokud se do jejich řad nedo
stali lidé, kteří v nich hledali pramen své obživy a ukájení svých cti
žádostivých choutek. Tito ponenáhlu vytlačovali zasloužilépracovníky
starší a vedli lid tam, kam nutně socialismus vésti musí —do bezvěří
a mravní bídy.

Kniha je skvělým vylíčením obratu v přesvědčeníspisovatele a vy
psáním hledání cest k Bohu, kterého konečně nalézá &jenž si z něho
dělá nástroj své slávy —volaje ho ke kněžství.

Děkujeme vřele P. Albertimu za překlad tohoto zajímavého &krás
ného díla a přejeme mu hojného rozšíření mezi dělnictvem, aby mu
ukázal stíny social. systému a mezi inteligencí, aby jí ukázal cestu
k Bohu. rs.

P. Antonín Králidci : Id e ál kn ě z e. PřeložilVojtěch Marzy. Tisk
a náklad Občanské tiskárny v Brně.

Je to dílo, které jedná o vznešeném stavu kněžském. Není to mo
rální nebo asketický traktát, který povstal ze suchých kombinací, ale,
jak sám autor udává, je to kniha, která »zducha a nadšení povstalac,
z toho, »co ho bolíx. Je to ideál kněžství, ideál mravní dokonalosti
kněze, ke kterému všichni kněží všemi svými silami mají spěti, aby
byli pravými služebníky Krista Pána. Autor žádá od nás, abychom
skutečně byli »muži božími<<,abychom nejen slovy učili, nýbrž 1vlast
ním příkladem svítili liderri na cestě ctnosti, abychom se stali sku
tečnými přáteli našeho mistra.

S radostí vítáme toto dílko a těšíme se, že přispěje ]: ideálnímu
smýšlení kněží v době tak vážné a těžké. K
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Arnošt Hrabal: Nepřijali Ho.



J. Světlý.

Co mi dáš, synu . . .?

Tenkrát, kdyžjitřenka na prahu žití
tobě, mé dítě, se růžově blýskla,
tenkráte na čelo zemdlenou dlaní
první svůj křížekjsem vroucně ti vtiskla . . .

Pověz mi, synu můj, co dáš své matce
v odměnu za onu blaženou chvilku,
kdy jsem ti žehnala znamením kříže
ponejprv, dítě mě, na bílém čílku . . . ?

„Drahá má matička, za ten Tvůj křížek
v odměnu požehnám hlavě Tvé zlaté,
na čelo vrásčité křížek Ti vtisknu

ve chrámě při první oběti svaté . . .“

Tenkrát, když po prvé, dítě mé drahé,
na svoji maminku otevřeťs víčka,
kolika polibky— ví to jen nebe —
sladce jsem zlíbala růžová líčka . . .

Řekni mi, synu můj, čím mi je splatíš,
řekni,jak odměníš teplo mé lásky,
které mi sálalo v mateřském srdci,
když jsem tě líbala, hladila vlásky . . .?

„Za ty Tvépolibky —vlastní své ruce
podám Ti zulíbat, matička milá,
až mi v nich při prVní oběti svaté
spočine ponejprv Hostie bílá . . .„

Tenkrát, když po prvé ručkyjsi vztáhl,
ke svému srdci jsem vroucně tě stiskla,
do očí,planoucíoh mateřským štěstím,
bohatá slza mi radostí vtryskla . . .
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Za ono objetí ()náručí sladkém,
za něžné hýčka'ní ()mateřském klínu,
řekni, co daruješ ()odplatu vděčnou
rodné své mateři, drahý můj synu . . . ?

„Za Tvoje náručí, matička zlatá,
jiné Ti objetí dítě Tvé chystá:
při praní mši svaté přivinu Tebe,
matičko, na Srdce samého Krista . . ."

Bohdan Chudoba:

Pohled do anglického unio
nismu.

Kard. Mercier, navazuje na Newmanovu charakteristiku sv.Pavla,
pronesl tento radostný poznatek o výhodách společné práce: „Sym
patie vede ke styku, vzbuzuje důvěru, vyvolává touhu po důvěrnosti
&po jednotě. Takto vzniká naše neochvějná víra v naše nauky, až
jsme totiž na sobě zakusili, že nás hlasatelé víry chápou, že nám roz
umějí, že vykládají v dobrém smyslu vše, co jim svěřujeme, že se nás
vždy v radosti zastávají &že nám odpouštějí." (O Jednotě Církví,pro
nesené na kongresu v Bruselu v září 1925. Ed. Stará Ríše, 1927.) Po
divuhodné, že právě Mercier, který byl po větší část svého života
postaven na místo, kde na sebe narážely vlny několika příbojů, a kte
rému bylo souzeno, aby šel před zástupem, neohlížeje se po nějaké
světské záštitě, mohl v stáří pronésti takové svědectví, dokazující, že
na konci svého díla potkal přátelství a obětavou pomoc v práci, věc
to, jež se zdá nevděčnou odměnou jen slabým lidem. Zemřelý bel
gický primas se v posledních letech svého života věnoval co nejvíce
unionismu a snad právě to ho posílilo v práci, že nalezl přítele na
„nepřátelské“ straně, anglického visconnta Halifaxe.

Všimněme si blíže těchto dvou lidí, Merciera a Halifaxe, nebot
osobnosti jsou nejvydatnější silou pro kteroukoliv myšlenku &také
nejpřitažlivější reklamou. První —bojovník za vzkříšení filosofie, za
práva své vlasti a za nové narození národů cizích,anglosaských,v duchu
a pravdě. Druhý —nástupce oxfordského hnutí, člověk, jenž šel proti
svému rodu, proti svým výhodám, proti nesprávným domněnkám
svých krajanů. Těžko říci, kdo z nich měl těžší úlohu. Ostatně není
ani třeba se takovými otázkami zabývati, vždyťz obojí práce a z obo
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jího pronásledování vyplynul výsledek, jakého nikdo ani nečekal —
s'ednocení, jestliže ne v poslušnosti, tedy aspoň ve víře. Halifax nás

nes více zajímá, poněvadž si chceme získat aspoň letmý přehled an
glického unionistického hnutí.

Slovanům je ovšem bližší sjednocení východní, nesmějí však při
tom přezírat hnutí západní. Velehrad je sice blízko, ale Malines jsou
stejně důležité. A kromě toho, jak ihned uvidíme, není katolická cír
kev osamocená v zájmu o pravoslavné; anglikáni nikdy nes ouštěli
s očí velkých obcí ruských i balkánských. A tak se ještě můze státi,
že obě spojení budou provedena zároveň. Na první pohled možno
však i neznalému postřehnout důležitý rozdíl mezi západem a výcho
dem: pravoslaví je vyznání církve, kdežto západní schismatická kreda
jsou právě jen vyznání. Co je pro sjednocení výhodnější, neodvažu
jeme se zatím s jistotou tvrditi.

Anglikánská církev, zastoupená kromě Anglie i v Skotsku, Sever.
Irsku, Kanadě, Jižní Africe, Australii, Indii a všech ostatních zemích
s anglickým obyvatelstvem, je svým hierarchickým zřízením katolí
kům a pravoslavným nejbližší, ale přece je uvnitř příliš rozvrstvena,
aby se mohla považovat za církev v pravém slova smyslu. Přílišné
rozdíly jsou mezi tak zvanými Broad a High Church, stranami tíhnou
cími k protestantismu nebo katolicismu, mezi Barnesem, darvinov
cem, &Davidsonem, bojovníkem za opravení úřední modlitební knihy
(Prayer Book), kteří jsou přece oba biskupové, jeden v Birminghamu
a druhý byl do nedávna na primasském stolci canterburském. Ale
ve všech vrstvách anglikánské církve vytryskovala časem snaha po
sblížení s ostatním křesťanstvem. A té jest nám si hlavně všímati.

Oxfordské hnutí nebo aspoň jeho větší zbytek po konversi New
manově a některých jeho druhů bylo jakousi první mimořádnou spo
lečností,zabývající se otázkou sjednocení,jež se stala v 19.století jed
ním z hlavních podnětů časového pochodu zvaného English Revival,
což jest obnovení církve křesťanskými tradicemi. Bylo to právě Eire
nicon, r. 1865 vydaná kniha Edwarda B.Puseye, jednoho z nepřestou
pivších přátel Newmanových, která rozvířila v anglických myslích
*různémyšlenky o tomto námětu, třebas poučovala ve smyslu dosti
odlišném od učení katolického. Ještě v roce 1869 vzbuzovaly určité
naděje styky E. B. Puseyho a brechinského biskupa Forbese s fran
couzskými dogmatiky, zajímavé pro historika již z toho důvodu, že
jejich katoličtí účastníci, pařížský arcibiskup Darboy, biskup Dupan
loup a snad též jesuita De Buck tvořili potom počáteční oposici na
.sněmu vatikánském &nebyli tedy nikterak zaujatými &proto vhod
nými konferenciéry pro Puseyho. Tyto styky však byly přerušeny
.a Pusey se v letech sedmdesátých po dokončení vatikánského koncilu
vzdal všech svých unionistických snah. Pozoruhodné je, že známost
Halifaxova s Drem Puseyem datuje se právě rokem 1866, v době
:zvýšené aktivní činnosti tohoto oxfordského horlitele. Tehdy asi na
Halifaxe nejvíce“působil &je možno, že vše by bývalo dopadlo jinak,
kdyby se Halifax dostal do jeho vlivu až po roce sedmdesátém.

Počátky unionistických společností, které dnes mají největší dů
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ležitost, vyšly z méně známých rukou. Soukromí pracovníci J. G.Spen
cer, A. Phillips de Lisle a F. George Lee založili v r. 1857 Společnost
pro snahy o sjednocení křesťanstva (Association for Promoting the
Unity of Christendom, A. P. U. C.). Vedle ní pak vznikla řada jiných
společností, obrácených částečně i k pravoslaví-: Home Reunion So
ciety (1875), Sdružení pro východní církev (Eastern Church Associa
tion), které později s English Church Union (Anglickou církevní Unií),
vedenou lordem Halifaxem, zahájilo velkou kampaň pro ritus, v an
glikánské církvi často zanedbávaný, Society of St. Thomas of Canter
bury (Společnost sv. Tomáše Becketa) a ve Spojených Státech r. 1910
Christian Unity Foundation (asi: Matice pro křesťanskoujednotu).

Nesporný vliv na vznik všech těchto společností měla sama angli
kánská církev, a to vedle práce některých svých předáků i prostřed
nictvím biskupských konferencí. Záhy se objevila nutnost určití aspoň
základní směrnice pro sjednocovací práci a tu při konferenci anglické
hierarchie v roce 1888 zvláštní komité pro církevní jednotu vypraco
valo čtyři směrodatné body, zvané podle místa sjezdu Lambeth Qua
drilateral: „1. Písmo svaté jako základ víry, 2. apoštolské &nicejské
kredo jako vyznání víry, 3. dvě svátosti nařízené Kristem samým
(t. j. křest a svátost oltářní), 4. zřízení episkopální, jehož pracovní
způsoby mohou býti přizpůsobeny místním potřebám." Jak vidíme,
jest to omezení velmi široké a postavené na liberálně anglikánský
základ. Zvláště pak si musíme uvědomiti, že třetí bod, pokud se týká
svátosti oltářní, spoléhá na slova anglického katechismu o eucharistii
a jeho 28. článek, což obojí lord Halifax spojuje vc větu: „Tělo a krev
Krištova jsou pravdivě &skutečně dávány, brány i přijímány v Nej
světější Svátosti," že však zvláště nedávno za sporů o modlitební
knihu jasně se ukázalo, jak se zde různí praxe anglikánských kněží,
z nichž mnozí považují uctívání svátosti oltářní za rouhání. To se
ostatně špatně vyplatilo již biskupské konferenci z r. 1908. Ta po zá
sluze upozornila na styky s katolickou církví, doporučila je a zároveň
doporučila vzájemnou službu v podávání svátostí s církví pravoslav
nou všude tam, kde není na blízku knězeanglikánského nebo v opač
ném případě pravoslavného vyznání. Vzbudilo to značnou pozornost
zvláště mezi pravoslavnými usedlými ve Spojených Státech &biskup
Rafael brooklynský dokonce vydal nařízení téhož smyslu, ale poznav
názory anglikánských kněží o eucharistii, v krátké době je spěšně
odvolal. Bylo to, pokud je mi známo, jediné praktické uskutečnění
unie mezi církví anglikánskou &pravoslavnou.

Všechny snahy o sjednocení byly a dosud jsou v Anglii budovány
na předpokladu platnosti svěcení anglikánských biskupů &kněží. Když
ovšem byl historicky aspoň poněkud objasněn způsob, kterým arci
biskup Cranmer za Jindřicha VIII. po jeho vůli světil kněžstvo, když
.se vysvětlil původ svěcení anglikánských biskupů za Alžběty po novém
potvrzení 39 článků, a když na základě toho papež Lev XIII.prohlásil
anglikánskou postoupnost biskupskou za klamnou, působilo to jako
úder hromu v kruzích příznivých sjednocení. Nic nepomohly dobré
“úmysly papeže, autora slov: „Rozkolní bratří, aťjest jakýkoli váš ritus,
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naše srdce je vám otevřeno? (Praeclara gratulationis, ze dne 20. VI.
1894) Halifax sám vyplnil celou knihu bojem o opravu autoritativ
ního výroku papežova, ale marně. Jeho posice doma byla tím otře
sena, vždyt nestála ani před tím pevně, poněvadž zastánce sjednocení
se starou církví platil v hlavních anglických kruzích za člověka, jemuž
se nutno/vyhnout. Mnoho nepříjemností způsobil si svým rozhodnu
tím v rodině a později byl donucen vzdáti se svého místa u dvora.
Můžeme dokonce předpokládat, že tradiční úcta anglické veřejnosti
k biskupům jako držitelům apoštolské postoupnosti, uražená zamít
nutím papežovým, zatlačila by asi unionistická hnutí úplně do po
zadí, kdyby zde nebylo dvou důležitých činitelů: Halifaxovy vytrva
losti &Mercierovy pilnosti. „Nikdy nepohneme veřejným míněním,
budeme-li držet jazyk za zuby?),prohlasil Halifax v památné řeči r.
1895 v Bristolu. „Pohnou jím jen ti, kteří bez ostychu &odvážně budou

'projevovati své mínění. Jest v zájmu celé církve Kristovy, v zájmu
politického pořádku —v zájmu lidského okolení, aby tato odcizení
z křesťanské rodiny zmizela. Uěel je dobry, nemáme proč bychom se
styděli. Slibme si, že si budeme věrnil'.

Malinské konference spojily tohoto bojovníka, jenž zároveň s bi
skupem Charlesem Gore a bývalým arcibiskupem canterburským je—
zdil tam zastupovat anglikány, s kardinálem Mercierem a přátelství
potrvalo až za hrob. Zivotopisec velkého belgického primasa bude
někdy mít příležitost oceniti jejich společnou práci z většího odstupu.
Pro anglokatolické hnutí stal se Mercier svatým ochráncem. (VizHa
lifax: Last Days of Card. Mercier and Some Appreeiations.)

Jaký je nyní stav unionismu v Anglii? Lordu Halifaxovi bude to
hoto roku devadesát let, věk skutečně zralý pro odpočinek. Své od
kazy shrnul ve dvou proslovech k členstvu Anglické církevní upie.
(Reunion and the Roman Primacy 1925, Catholic Reunion 1926.) Cte
me-li je, nemůžeme se přes všechnu jejich příbuznost s výroky Merci
erovými ubránit dojmu, žejsou pravdivá slovakritika SidneyF.Smitha:
„Viscount Halifax se ujal sjednocovací methody, která nikdy nemůže
být užitečná, poněvadž nedbá pravé povahy katolictví.“ Skutečně
trochu vlastnosti zde určené má setrvání Halifaxovo na platnosti angli
kánských svěcení ijeho pojetí unie církví, které se pravděpodobně
stane ještě předmětem delší disputace. Halifax totiž vedle svéráznosti
rituálu, která ostatně i papežem Lvem XIII. byla opětně uznána, žádá
i jakousi samosprávu Spojivší se církve, ke které hledá příklady a zá
roveň i důvody ve svém výkladu poměrů v církvi prvotní. Na tomto
místě nemůžeme otázku rozbírat podrobněji, poněvadž v tom vadí
zvláště přílišná šíře podání Halifaxova, nepodávající podrobnějších
vysvětlení, jak by vypadala zamýšlená organisace.

Jinak se lord Halifax staví na úplně katolické stanovisko. Kdekoliv
mluví o rozdvojení a opětném sjednocení, můžeme čísti mezi řádky,
že tyto myšlenky nevyplynuly z prostého zájmu, ani z rozumového
uvažování, nýbrž z procítěné náboženské potřeby, z vnitřního ideál
ního obrazu. Jest tu něco podobného tomu, co líčí Léon Van Der
Essen v charakteristice Mercierově. Ve svém slavném pastýřském
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listě o Vlastenectví a Vytrvalosti, uveřejněném za války za německého
obsazení jeví prý se Mercier jako velký vlastenec. Byl však více. Byl
hlasatelem ideálu, který si sám vytvořil jako obhájce„ Věčného Města
Boží,"ho kde vůle Boží je nejvyšším vládcem. Podobný obraz Města
Božího: pojímajícího všechny nálody přešel asi do duše Halifaxovy
&zapustil v jeho srdci hluboké kořeny. Hlavní důvody, pro sjedno
cení vyplývají u něho z Eucharistie a je rád, když ozvěny podobných
snah může najít u všech svých SOuvěrců,ano i u wesleyánů a pio
testantů. Římský primát je pro něho věcí nejvíce hodnou uznání od
Angličanů & to uznání primátu iure divino v první řadě, k cemuž
teprve potom přistupuje rozumová nutnost ústředního vedení. Ovšem,
jak již nahoře bylo reěeno,dvě věci zde ciní nesnáze,trvání na plat
nosti anglikánského svěcení a přílišný optimism, co se týče součas
ného stavu víry v anglikánské církvi.

Lord Halifax doufá, ze dojde ke změně rozhodnutí Lva XIII. a věří,
že dnešní anglikánská církev je úplně připravena k opětnému sjedno
cení s církví římskou. I kdyby se vše nesplnilo, platí přece slova
Smithova, ze přes to vše Halifax „vyniká jako člověk,který pracoval
víc než kdokoliv jiný, aby pozvedl přitažlivou myšlenku Katolického
sjednocení před oči naší generace? Nebude- li dílo dov1šeno hned,
stane se tak jistě časem. Vzpomeňme slov Mercierových:

„Jděte k našim rozkolným bratřím, ale přibližujte se k nim s ucti
vostí. Neútočte násilím na jejich svědomí, ale čekejte, až vám je sami
otevrou. Vaším posláním jest připravovati duše na milost, která může
přijíti jen od Ducha Svatého. Neque qui plantat, est aliquid, neque
qui rigat, sed, qui incrementum dat, Deus. Qui autem plantat et qui
rigat, unum sunt; unusquisque autem propriam mercedem accipiet
secundum suum laborem." (I. Kor. 3, 7 —8.)

Fr. Rudo Dilong, O.F. „il/[.:

Sursum corda!

Je vznešeně :

z belavých výšin velikého Tajomna
čuťplná hudbu. zouky liať
()nemritu večnej harmonie sfér,
čuť ()úchvate a nadšení
velebnc Lrikráťzazníef: Mier !

Sursum corda!
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.Mier!

Svet nevie zobjať posolstvo,
nie —slovo tol'kých obetí,
tu cúva na stá vel'kých dám,
tisíce žhavých nezakrúži túh.,
perute klesajú - a v zápatí
sa rutí k zemi —gemj-dudt ,
kým totie zvuky nesú sa
tíchunko, tiško, lahodne,
kým objímajú
tak nežne, sťaby vánku c/Lvev
a zaliehajú svetom, čo
bolestne sladký spev,
kým totá výšin svátohra
ulieta v diale, v šire' končiny
ohnivě tvoriac vidiny
—spanilý ozaj sen —
ojedno prosiac len:

Sursum corda !

Konečne, večnýjas
—u teba, kra'so Absolútna,
nadhera Božstva, hudba Tajomna!
-—Kde sú tie čela',

kde vrytá je :
statočnosť, zdatnost“ nezlomná !

Sursum corda!

V.Skalník:

Básník Eucharistie.
K sedmdesátinám Xavera Dvořáka.

V minulých dnech nehlučně přešlysedmdesátiny Xavera Dvořáka,
básníka tichých hymnů duchovních, který ztratil se v tajemných za
hradách duchovních hodnot, aby odtud vynesl &ukázal ostatním li
dem nejkrásnější jejich květy. —
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Směrnicová linie díla Xavera Dvořákaje velmi výstižně vyjádřena
názvem jeho básnické sbírky _:Stínem k úsvitu. Ale X. Dvořák nedošel
jen nějakého kratičkého úsvitu, záblesku ranního slunce, který v zá
pětí pohltí černé mraky, n 'brž on se ponořil a prohřál v samé záři
pravdy, v tichých,nekonečnycb zdrojích Eucharistie, v ústraní chrámů,
daleko vzdálen všedního shonu. Jeho poesie —toť hledání pravdy. Hle
dal pravdu všude, ve všech projevech života, u všech lidí, ale marně;
nenalezl jí tam, protože jí tam není.

Aproto unaven vzpomíná: „. . . chtěl rozkoš žíznivý pít, zníž proud
živý kane, a nalez' cisterny jen polo rozpukané . . .“

Roztrpčen odvrací se od shonu všednosti &volá: „Není líto života
mi, jeho žhoucích rozkoší, jsou jak bouře nad horami, která květy
pustoší . . .“

Marná byla zatím cesta básníkova za pravdou a proto X. Dvořák
hledá pravdu u těch nejchudších. Tu je první počátek vystopování
pravé cestičky, která vede k úplné pravdě. Dvořák cítí soustrast s chu
dými, prostými lidmi, chápe jejich utrpení, ale zároveň itu krásu,která
tichou, prostinkou aureolou je obetkává. U X. Dvořáka snad po prvé
objevil se onen rys poesie vedoucí od pochopení prosté duše chudého
člověka k Bohu, který tak často ob'evil se u básníků po světové válce.
V několika básních vyzpíval Dvořák hrdinství pracujícího lidu tak
krásně a čistě,že u nemnohých básníků českých, kteří přímo se obírají
tématy sociálními, najdeme podobné motivy. Dvořák má na příklad
ve sbírce „Stínem k úsvitu„ báseň „Západ v horách)). Slunce sklání
se do klína hor. Ticho vane krajem a rosa padá na zem. A tam kdesi
na stráni muž sženou tahá pluh skalnatou půdou. Bohaté krůpěje potu
kanou do zoraných brázd. A básník dívá se na ně z dálky a končí:
„Co v slzách zrak, já tak se díval, svit červánků tam s nebe proudem
splýval, &místo rosy ve'krůpějíchv rudých tam plál —,pot chudých?

I na jin'ch a jiných místech (Zebravému děcku, Utočiště tonou
cích) vyjádril svůj názor na sociální otázku.

Jejichpomocí našel básník svou cestu pravdy. S rozdychtěnou duší
jde po ní a nové a nové krásy se mu objevují. A básníkova očištěná
&zvroucněná duše propaluje se k žhavé víře &náboženskému nadšení.
Ale nezůstal jen u něho. On svými meditacemi a kontemplacemi pro
díral se ještě hlouběji, k samým zdrojům pravdy, ke Kristu Euchari
stickému. Ve sbírce „Eucharistie“ vytvořil takové krásné básně,které

VVI I
musí uchvátit každou verim duši, když Dvořák na př. zvolá:

„Hle, hnízdo pelikánal Zde se tají,
zde bílých ňader schránu otevřev,
dal srdci proudem tryskati svou krev,
těm, kteří žízní cestou umírají !"

A na jiném místě s duší láskou zažehnutou vybízí všechny:

„Strom života, 6 pojďte s něho jísti!
juž krvavý květ dozrál v bílý plod!
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Sem, včely mystické, to váš je hod,
sem, Krista blahoslavení, vy čistí!"

Věru tak krásných, svatou láskou prodchnutých básní nevytvořil
u nás žádný jiný basník. A slyšte ještě na konec krásný hymnus Dvo
řákův, když ve svém srdci uhostil Božského, Svátostného Spasitele !:

„Juž kolébkou se stalo srdce mě,
tam krásné dítě vroucně kolébám;
co Betléme kdys ty, já nyní mám,
ne kříž, ne smrt je víc mi odejme !"

Co X. Dvořák zpíval, to také žil. Naše vděčnost bude ke Dvořá
kovi vždy ryzí, jako ku pěvci Eucharistie.

Dominik Bříza.

Pozdrav.
(Obětovaným).

I přistoupil Ježíš &dotek se jich, pravil: „Vstaňte, nebojte se!„
(Mt. 16, 7). .

Ve chvíli, kdy šlo o náš život, přišel k nám Ježíš. - Je u nás! —
Jsme zachráněni! Nám vpatách zní sice to jízlivé a směšné: vyhnanci,
zbabělí, světem vyobcovaní, avšak jsme v proudech paprsků, jež po
zvedají volání našeho hlubokého díkůčinění &adorací —za záchra
nu . . . Hned při prvních rázných krocích vypovídáme boj, co není—
Bůh.,—

O, cítíme v šlezích duše své cosi nevyslovitelného, velkého, pnou
cího se jako vrcholky stříbrných Alp, znějícího jak andělskýcb perutí
van, mocného -_jak žezlo Salamouna krále, měkkého —jak h_ebounké
červánky svlažených jiter . . . Tážeme se jí, kam míří svůj let v tajem
ném doteku Slova; ve chvíli, kdy obzory myšlenek se sklánějí v září
velkého Sionu?

A v odpověď nám zní 'blankytný —pozdrav, —jenž všechny žíly
a cévy prochází, jenž pažím dráhy gest proráží a hymnicky jako duch
se vznáší nad —folianty zaprášených velkých děl, značených sigilem
knížat mocných toho světa, nad hrůznými obludami, jež viděl Svatý
Orel z výšin visí z moře vystupovat jako symboly zrůdných loktů světa
—až dech srdce se sráží — — —

žejsme sluhy Božími!
O sílo pozdravu!
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A Slovo tělem učiněné —nás přijalo ve svou náruč. —Toť stany
naše na hoře Tábor, toť místa naše v branách Lásky, neb jsme chtěli
—přes veškeré boje, přes propasti a skály, -—neb vozatajem srdcí našich
byla —vůle.

Již víme, co tyčíš v našich duších, náš věrný Příteli!
Lásku, vrchol dokonalosti Tvé Církve vyznavačů, —jež mezí nezná.

Hořípro všechny nesmrtelné duše a mimo ni svět víc nic nepřemáhá.
Ty pozdrave při úžasném tom spojení i ve dnech chladných, dešti

vých n'ám zněj! __
—Zlaď duši haši v tentýž akord, jímž ode věků zníš!

Reginald M.Dacík O.P.

Pohled do duše spravedlivé.
Dokončení.

Jak ubohéjsou pojmy moderního člověka o modlitbě! Zdá se nám,
že činíme dost a snad i mnoho, věnujeme-li Bohu několik okamžiků
dne. Náš poměr kBohuje tak chladný, oficielní, bojíme se takřka před
stoupit před něho. A přece jak docela jinak se musí utvářeti naše ná
zory, pomyslíme-li, že Bůh je naším Otcem, my jeho dítkami, že mi
lostí jsme přijati do řádu nadpřirozeného, účastni na životě Božím,že

, , - „ , „v . , , , v , „
„pouha Víra, jak prav1 sv. Jan od Krlze,1 je blizky a umerny prostre
dek, jenž může spojiti duši s Bohem, že pouhá víra ve svém zbavení
a zřeknutí se všeho unáší nás více klásce Božínež duchovní viděníf
žeživot milosti je začátkem života věčného, „inchoatio vitae aeternam"
jak praví často sv.—Tomáš,2že Bůh žije v nás a my v něm.

Alžběta pochopila plně podstatu přátelství Božího s člověkem, jež
mu skýtá milost posvěcující a stoupala až na vrcholky lásky, odkud
pohlížela na vše jako „prostým patřenímf, Vystupovala od živé víry
v přítomnost Boží, prošla děsnými mukami temné noci smyslů, zaku
sila nejhroznějších vypráhlostí, ale nelekala se ničeho. Její duše byla
ponořena v Boha, odkud jí nemohla vyrušiti žádná muka tělesná ani
duševní. Její duše zakotvila po hrozných zkouškách v „intimním přá
telství s Bohem" a odtud jí nemohla dostat žádná moc, poněvadž mi
lovala. „Kdybys chtěl, Bože, volala, jsem ochotna žíti i v pekle, aby
z této pekelné propasti stoupala bez ustání k tobě modlitba srdce, jež
tč miluje" (IV).

Alžběta již je zakotvena v lásce, její srdce se oddalo Bohu celc ve
své křestní nevinnosti, víra ji pozvedla k Bohu a ona okouší sladkých
plodů lásky. Vystupuje den ze dne. „Karmelitka, praví, klade všechno
své štěstí ve víru v tento božský pramen. Věří,jak praví sv. Jan „lásce
Boží k ní," věří, že táž láska ho přitáhla na zemi a do její duše, nebot
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ten, jenž se nazývá Pravda praví v Evangeliu: Zůstávejte ve mně &jail
ve vás. Proto poslouchá prostě sladkého příkazu, žije v důvěrnosti
s Bohem, jenž přebývá v ní (XI)

To jsou slova, jež zaléhají k nám jako podivuhodné zvuky nebeské
hudby, jež nejsou s to zachytit naše smysly uvyklé na věci pozemské..
Tak jsme se vžili do hmoty, ze nadpřirozeno je nám cizí, nedovede
me ho chápat, děsíme se ho, ba zdá se nám i odvážlivostí &nedostat-
kem pokory uchopit se ho, žít v něm. A přece stačí jen číst kapitoly
sv. Jana, zvláště řečSpasitelovu po poslední večeři,abychom odhodili
všechen ostych a dali se strhnout pozváním Božím.

Sestra Alžběta milovala žhavě, vášnivě. Láska ji úplně ztrávila
a podala jako libou oběť Bohu. „Žíti láskou, psala kanovníka, svému
příbuznému, to znamená žíti jen jemu (Bohu), v něm, jím. Neznamená
to míti j1žz části svůj ráj na zemi.? Ráda bych se vám svěřila s něčím: 
ó kdybyste věděl, jak trpím někdy touhou po nebil. . " (V).

Z její horoucí lásky vycházel duch apoštolátu. Pochopila, že apo-
štolem není jen kazatel, učitel, nýbrž 1ten, kdo celým svým životem
káže křesťanství,kdo přivádí Bohu duše modlitbou. „Chci býti svatou,
volala, abych oslavila svého božského Mistra? A ke slovům: „A já
sám posvěcuji sebe za ně, aby 1oni byli posvěcení v pravdě'i,3podává
komentář právě tak hluboký jako nádherný. Praví: „Přivlastučme si
zcela ta slova svého vznešeného Mistra. Ano, posvěcujme se pro duše
&poněvadž všichni jsme údy téhož těla, v té míře v níž budeme míti
božský život, můžeme způsobit, aby proudil v obrovském těle církve."
(IX). „Chtčla bych se mu (Bohu) klanět v naprostém mlčení, abych
'vždy víc a více vnikala do něho abyla jim tak plna, žebychjej mohla.
rozdávat prostřednictvím modlitby těmto ubohým duším,neznajícím
daru Božího." (VII).

Byla ještě dítětem, když se v Dijonu konaly misie. Ale kdo vypo—
ví jej1touhu pospáse duší.?„MůjBože,psala do svého deníčku 5.března,
1899, obětují ti svůj život za úspěch těchto misií. Dej mi trpět, ale vy
slyš mě! Viz mé slzy, mé vzdechy! Milost, milosrdenství, všemocný
Bože. .Jsem ochotna vše snášet, ale smiluj se nad světem, ve jménu
mého božského Snoubence, jehož chci těšit?, (III). Zápasila s Božím
milosrdenstvím &dobyla skvělého vítězství.

KuplnostrkaraktelistlkysestryAlzbetyodNejsvetej síTrojicedlužno—
se ještě zmínit o jejím hlubokém poměru k Nejsvětější T10j1C1Báda
se zahloubala do hlubokého významu svého jména Alžběta -—dům
Boží. Byla si jasně vědoma nádherné nauky katolické církve o přebý-
vání Nejsvětější Trojice v duši spravedlivého a proto se nořila s ne
smírnou láskou do tohoto tajemství a vedena milostí &darem mou
drosti dosáhla hlubokého poznání. V duchovním testamentu své sestře
tak jasně určuje činnost božskýchosob, jako by ji byla v duši milost
_nězakusila. „Odevzdávám ti, praví, svou pobožnost k Nejsv. Trojici
(pour les „Trois" , jak pravívala), žij uvnitř s ní v nebi své duše. Otec—
tě zahalí svým stínem, jako by položil mrak mezi tebou a věcmi po
zemsk mi, aby tě chránil celou pro sebe, sdělí s tebou svou moc, abys—
ho miřbvala láskou silnou jako smrt. Slovo vtiskne ve tvou duši jako;
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do krystalu obraz své vlastní krásy, abys byla čistá jeho čistotou, svě
tlá 'eho světlem. Duch svatý tě přetvoří v mystickou lyru. Silentium
pod jeho božským dotekem vykouzlí vznešenou píseň lásky. Pak bu
deš „chválou slávy“4 (XIII).

Je těžko říci, že tato slova jsou pouhou teorií, že nezakusila sama
na sobě jejich hlubokého smyslu. Tajemství Nejsvětější Trojice bylo
milým předmětem jejích úvah, v něm hledala motivy ke své hrdinné
lásce &nalézala v hojnosti, neboť„Bůh je Láska a kdo přebývá v lásce,
přebývá v Bohu a Bůh v něm".5 A proto Alžběta přebývala v lásce
&zůstávala v Bohu.

Nazvala se Chválou slávy a sama vykládá význam svého jména,
čímž vyjadřuje účel svého života. „Chvála slávy je duše, jež přebývá
v Bohu, jež ho miluje čistou &nezištnou láskou, aniž hledá ve slad
kosti své lásky sebe... Chvála slávy je duše oddaná mlčení, jež se
chová jako lyra, aby pod tajemnými údery Ducha svatého vydávala
božské'harmonie . . . je duše, jež neustále trvá v díkůčinění . . . V nebi
svého srdce začíná již svou službu věčnosti. Její zpěv je nepřetržitý,
je pod vlivem Ducha svatého i když si toho není vždy vědoma . . .
Zpívá stále, klaní se stále, ztravuje se zcela ve chvále a lásce . . ." (VIII.)

Její tak nesmírně jemná duše se rozezvučela každým okamžikem
!( chvále slávy Boží. Naučila se žít v Bohu, byla v něm stále pohrou
.žena a odtud čerpala obrovskou sílu. A když na sklonku života byla
otázána, jak bude v nebi plniti svou povinnost vůči zemi, tu odpo
vídá vzácná a hluboká slova: „Myslím, že mé poslání v nebi bude
.přitahovati duše k vnitřní modlitbě &usebranosti a pomáhati jim,
aby vyšly ze sebe &přilnuly k Bohu zcela prostě v objetí lásky. Chci
je chrániti v tomto hlubokém mlčení, jež dovoluje Bohu, aby se vtiskl
v ně a je přetvořil v sebe." '

1 Montée du Carmel, tr. Hoornaert, l. I. c. 8.
2 11. II. q. 24. a. 3. ad 2, De verit. q. 14. a. 2.
3 Jan 17. 19.

* Chvála slávy - Louange de gloire, bylo mystické jméno sestry. Alžběty, vzato
z epištoly sv. Pavla ]: Efeským hlava I. Qui praedestinavit nos . . in laudem gloriae . .

5 I. Jan IV. 16.

Otokar Žižka:

Báseň zjižní Moravy.
Jaroslavu Zatloukalovi.

Jen na chvilku kdybych se vrátit moh',
oh,

na chvilku se vrátit 
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ty rodný kraji můj, “tysladký kraji,
jak jsem tě mohl ztratit?

Noc tiše volala,
noc temná, štkavá,
a růže krvavá

mi sny me' rvala.

Úsměvjsem ztrácel v slzách svých,
pod plachtou bolesti jsem teskně stěnal —
na rtech jsem nesljméno tve',tak sladké

jako matčin smích,
jenž steskem mlčení me' tváře poznamenal.

Ty rodný kraji můj, ty sladký kraji,
jak jsem tě mohl ztratit ?
Jen na chvilku kdybych se vrátit moh'

jen na chvilku se vrátit . . .

Josef Č.Kebrle:

Středověké křesťanství &tě
lesný život.

Studujeme-li středověké dějiny, potkáváme se nejednou u kultur-
ních historiků a spisovatelů dějin filosofiel s názorem, že středověk
ovládaný křesťanskýmiideami zdůrazňoval přespřílišduchovou strán
ku člověka a statky nadpřirozené na úkor života tělesného. Někteří
dokonce tvrdí, že mnišství & askese středního věku vypověděly boj
„životu". A to je jedna z příčin,že se tolik mluví o temném středověku.

V souvislosti s tímto předmětem je nutno se zmíniti 0 J. Vrchli
ckého díle „Hilarionl'. Tuto „píseň života a naděje“ napsal Vrchlický
roku 1881. Je věnována jeho matce. Najdeme tam leckterou krásnou
větu?, ale základní myšlenka je pochybená. Když mluví o životě, má
skoro na mysli jen život těla. A domnívaje se, že křesťanští asketé
viděli dokonalost v ničení tohoto života, dí, že Bůh chce život, nikoliv
umírání &nakonec v mohutném hymnu protestuje myšlenkou: touhy
po životě neumlčí nikdo:
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»Jest život velký, nesmrtelný, jeden,a
vesmíru ňadry proudí od pravěku,
jen v něm jest spása, vykoupení, eden,
jen v životu Bůh mluví ke člověku.

A darmo člověk vzbouřen proti němu
jej bude zapírat & ničit v sobě,
on pouze dá mu hvězdy k diadému
a v posměch na jeho zas vzroste hroběx

Ale křesťanská dokonalost nespočívá v tělesných, zevnějších přís
rnostech; spočívá v lásce Boží. Kdo by neznal chvalozpěvu sv. Pavla
na lásku.? Je to v něm jasně řečeno: kdybych 1 tělo k spálení vydal
a neměl lásky, nic mi to neprospívá. Zevnější přísnost může býti
projevem dokonalosti neb prostředkemk jejímu dosažení.Nějaképřís
nosti je ovšem každému třeba, neboť jsou vášně, jež nemohou býti
spoutány, leč „postem a modlitboui'. Ale přísnost exagerovanou, hra
.ničící s Božím příkazem: „Nezabiješ !", takovou nutno odmítnout.
V budhismus se shledáváme s naprostým zničením chuti k životu.
Avšak křesťanství je takových tendencí vzdáleno na míle. Je přiro

“zeno, že i mezi křesťany, zejména mezi horlivými křesťany oné slavné
doby, kdy EV1opa byla zemí křesťanskou, našli se jednotlivci, kteří
"zaměnili dokonalost s prostředky, cíl 5 cestou; proti těmto Vrchlický
spravedlivě horlí ve své písni života. Nikterak však se nesrovnává se

skutečností tvrzení, že středověké křesťanstvía jeho askese (úsilí 0 do
sažení křesťanskédokonalosti) směřovaly k negaci přirozeného života.
Není to jen aprioristické odmítnutí dle různosti pijů askese a do
konalosti, odmítnutí na podkladě křesťanské psychologie a nauky
o člověku (antropologie) Máme historický dokument nesmírné ceny.

„Jestjím nepatrná knížečka o 73 kapitolách, které jsou nepřebernými
doly moudrosti a bohatství. Je nadepsána: „Regula sancti patris Be
nediktig'.6

Kterak právě z ní můžeme svá tvrzení přesvědčivě dokázat? Věc
jest velmi jednoduchá.- Obiazem středověké touhy, námahy a úsilí
o dokonalost jsou především kláštery. Také nepřátelské tvrzení zní:
mnišství vypovědělo boj naturálnímu člověku. Převážnou většinu

*oněch klášterů tvořily kláštery benediktinské nebo řády z řehole sv.
Benedikta vzniklé. Kdo by o tom pochyboval, nechť jen uváží, že tato
nejstarší (a dlouhou dobu jediná) řehole evropská čítala v době svého
rozkvětu přes 60.000 klášterů! Jak žili všichni ti řeholníci? Pravidla
jejich života máme ve zmíněné regulí. A pročítajíce ony vzácné před
pisy musíme doznati, že stálé deklamování o zhoubném mnišství
a askesi nezaslouží než odmítnutí do ríše pohádek a pověstí. Kapi

“toly o přijímání chudých, pocestných &cizích mnichů, o pokrmu a ná
poji, o postu, o oděvu a obuvi, o práci aspaní, o neniocných a stářím

'sesláblých ukazují právě naopak značný smysl pro hmotné potřeby
„a bolesti, které s sebou nese denní život.

Již v kapitole 4. mezi „nástroji k dobrým skutkům" čteme: chudé
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občerstvovati, nemocného navštěvovati, mrtvého pochovávati, v sou
žení přispěti, bolného těšiti.

Klíčník (vrátný) klášterní „o nemocné, o dítky, o hosty &chudé
se všelikou bedlivostí pečuj, věda nepochybně, že z toho všeho v den
soudu bude klásti účet.“

„0 nemocné má se péče přede vším a nade všecko vynakládati,
aby se jim skutečně tak jako Kristu sloužilo, poněvadž sám pravil:
„Nemocen jsem byl a navštívili jste mne.), Proto buď největší starostí
opatovou, aby nějaké nedbalosti neutrpěli. Pro tyto nemocné bratry

'buď zvláštní pokoj ustanoven a ošetřovatel bojící se Boha &pilný
a pečlivý"9

Na stáří a mládí se béře rovněž ohled: „Ačkoliv sama přirozenost
lidská ku milosrdenství nakloněna jest ohledně těchto věků, kmetů
totiž &dítek: nicméně i vážnost řehole o ně pečuj. Uvažuj se vždycky
u nich nestatečnost, a nebuď proti nim nikterak zachovávána přísnost
řehole vzhledem ku stravě; nýbrž buď na ně laskavý ohled jmín,
a nechat předcházejí hodiny ustanovené"10

Hosté bohatí i chudí, jako Kristus přijati buďte, poněvadž sám
řekne : „Hostem jsem byl &přijali jste mne.? „Přijímání však chudých
a zvláště pocestných konej se se vší péčí starostlivě: poněvadž v nich
Kristus více přijímá se.“11Stejná laskavost má se zachovávati v přijí
mání cizích mnichů.12

Aleani domácí a zdraví mniši nesmějí trpětinedostatkem. Je dobře
ostaráno o jejich oděv a obuv (kap. 55.), o pokrm (kap. 39.) &nápoj

kap. 40.), nesmějí se oddávati ani přílišnému jídlu (kap. 41.), ani
přílišnému postu (kap. 49.). Ti, kteří se domnívají, že hygiena je vy-'
možeností nové doby, budou překvapeni nařízením o čistotě: „Vy
stupující (hebdomadrius kuchyně) z téhodne v sobotu konej čištění.
Ubrusy, jimiž si bratři ruce a nohy utírají, vyper." „Náčiní ke službě
potřebné čisté & neporušené klíčníkovi ukaž . . ."13Netřeba k tomu
psáti komentáře; jen tolik: tyto věty byly napsány před 1400 lety
a s nimi šli bratři ne mezi kulturní národy, ale barbarské kočovné
kmeny.

Všem bratřím byl popřán dostatečný odpočinek (k.22), všestran
ná tělesná práce (k.48.,66.) nahražovala nejlepší tělocvik.14Cestování
mimo klášter (k. 50. 51. 67.) nebylo vyloučeno. Ovšem pro vážnost
povolání za vážnými účely, nikoliv pro pouhou zábavu. —V tom všem
může, ba má býti oslavován Bůh (ben. heslo: ut in omnibus glorifi
cetur Deus). '

Sv. Benedikt neustanovuje, jak byl slíbilv Předmluvě, nic těžkého
&obtížného. Vždyť dokonalost je pro všechny, pro zdravé i nemocné,
silné &slabé, dospělé i mladé. On dobře ví, že záleží na lásce: „. . . co
méně má v nás přirozenost možnosti, prosme Hospodina, aby milosti
své přikázal nám pomoci poskytnouti"

Tím, jak doufám,podařilo se mi vyvrátiti tak častou námitku. Zá
roveň jsme zahlédli, co krásy a pedagogické moudrosti a křesťanské
lásky je obsaženo v reguli sv. otce Benedikta.15 Vědomě pravím jen
„zahlédli„. Jako totiž nepřicházejí mniši do kláštera, aby si udrželi &
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zvelebili tělesný život, nýbrž život božský; také Vynikají radky, vzta
hující se k tomuto životu milosti, nad starosti hmotné. Avšak hluboká
krása řehole a světodějný její význam je v celkovém duchu, který —
ač tušiti počínám —slovy bych vyjádřiti nedovedl. V duchu, jenž vane
ze všech jejích slov, počínaje otcovským napomenutím: „Ausculta,
o fili, praecepta Magistri, et inclina aurem cordis tui" až k onomu fa
scinujícímu závěru: „Těm, kdo toto zachovávají, otevřeno bude krá
lovství nebeské, regna patebunt aeterna !"—Ale tím se zabývati, není
úkolem přítomného článku.

Středověký křesťan staraje se o časné blaho byl si neustále vě
dom, že je zrozen k vyšším věcem. Gotická katedrála stojící pevně
v zemi vznáší se vysoko k nebesům. Strom je zakořeněn v půdě, ale
korunou spěje ke slunci.16 Jest to obraz doby, již přemnoží se odva—
žují srovnati s umíráním. Ale oč temnější stíny vrhají období násle
dující! Přepych,prostopášnost a lstivě odstraňování soupeřů byly ma
jetkem doby rennaissanční. Doba moderní skýtá obraz ještě smutnější.
Uvolnění rodinných pout, frivolní názor na zivot, sociální bída, hro
madění kapitálu a vzrůst proletariátu —ukazují, že přirozené blaho
nemělo největšího nepřítele v ideálech křest. středověku, ale naopak
v odvrácení se od zásad křesťanských.

1 Na př. Fr. Drtina ve spise „Myšlenkový vývoj evropského lidstva".- 2Stůj
zde jen jako ukázka rada sv. Antonína k Hilariovi: „Vem ode mne ten velký dar
a když tě schvátí tajný žár, vzlet síly, jež by chtěla bořit, co vlastně sama nepo
diopí, tu vzchop se a jdi divy tvořit pro duše, jež se v mlhách topí, ke světlu
nejlepší je most vždy pádná, příkrá skutečnost." —3Str. 168.— 41. Korint. 13. k.
—5Viz Lang: Budhismus & křesťanství. — 6Mám po ruce 2. vydání kongregace
kassinské z r. 1877 a český překlad Navrátilův (Brno, 1884), dle něhož cituji. —
7Lehner: Jubileum bened. řehole, čas. Method 1880/81.— 3Kapitola 31.— 9K. 36.
- 10K. 37.— 11K. 53. '- 12K. 61.- 13K. 35.- “ Duševní práce nebyla zakázána.
Viz na př. k. o umělcích. Nemluví-li o ní sv. Benedikt mnoho, je to jeho skrom
ností. Nedoufal ani, že by mnoho kněží se chtělo říditi jeho pravidly. (k. 60.)
Nechtěl vyčerpat látku, má svůj spisek za pouhou skizu (k. 73.), na př. nemluví
skoro o čistotě a přece nikdo nebude tvrditi, že by ji zavrhoval, Pokládal to za
samozřejmé. Dějiny řádu jsou dějinami všech umění a oborů vědních! —15Litera
turu o sv. Benediktu, jeho regulí & řádu uvádí P. Wintera v překrásném článku
v Čsk. slov. bohovědném, sešit 23, Praha 1913. — “5Téhož srovnání užívá Maus

bach o filosof. sv. Tomáše (u M. Grabmanna „Die Kulturphilosophie des hl. Tho—
mas von Aquin, Augsburg 1925, str. 43-55).
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Drevenický:

Opustený kríž.
Pod košatými lípami
kríž čnie starý, s'edý,
s neho na lúky, údolia
ziera Kristus bledý.

Tva'r úderami zmorená
na prsá klesá dol,
krv potóčkami steka'va
na veťký sveta stól.

Ramená silne rozpiate
vábia . . . volajú l'ud.
„Pod; synu, milujem teba . . .„
. . . no - vókol svatý kťud.

Kríž opustený, samotný;
nik naň nedoziera.

L'ud zbožný zabudnul Krista,
zmizla v mnohých Viera.

Darmo ma' ruky vystrete',
darmo volá zpiatky ,—
neslyšia - nechcú ho slyšit
deti zlostnej matky.

Pod lípy, košate'lípy
už nik nedochodí,
len tieň večernei nemoty
sem kuknc - zabrodí.

Spokojnou nehoupoťúbi
zronenú tvár Krista
a sadá, klesá pokorne
na dediny, mesta'.
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Podvečer (: košate' lípy
zve kríž osamelý —
Naň Kristus hrozne pribitý
žehná, lašká, smelí.

Cyrilometodějská hlídka.
Iz obrjada Vostočnaho-Liturgii Grečesky.
Dokončení.

II. Liturgia sv. Joanna Zlatoustaho skorotčena iz Vasilievoj. Naj-_
razprostranijša liturgia v grečeskym obrjadi to končitsja v zvyčajnych
časach

Liturgie Sv. Joanna Zlatoustaho i Sv. Vasilia Velikaho Sostojit iz
3 častej:1.Proskomedia, 2. Liturgie ohlašenych (katechumenov), 3.
Liturgia virnych.

Prežde vseho materia upotrebl'ajema u nas grekov jest chlih pše
ničny kvašcny (panis fermentatus) 1vino. l4orma chliba okruhla na
seredini krest vytisnuty. Meždu ramenami kresta sut napisani slova
tak razdileny: IS-CHS-NI-KA (Is. Chs. Ni Ka) grečeskyma,ili cerkov
noslavjanskyma bukvami t. j. Cyrillikoju. Skorotčeny slova značat:
Isus Christos Nika; to jest Spasitel, pomazany (Isus Christos) pobidi
tel, (Nika),

Berim teper za rjadom časti liturgii.
[. Proskomidia. To jest prihotovlenie ku sluzby, litur ii.Svjaščenik

odijetsja do cerkovnych odežd. Stanet pered žertvenik oltar dl a pri
hotovlenia) a tam rozvižet chlib (prosforu) &na diskos((patena) pri

hotovit. Do čaši vino vliAjet& malo kapli vodí. To vsjo s raznimamolitvami sovokupleno.A jesli tak prihotovit vsjo to zakrijet pokri
valom &idet ku oltaru.

2. Liturgie ohlašenych. Jak prijdet ku oltaru začnet liturgiu ohla—
šenych. Počinajetsja vozhlasom (ekphonesis) „Blahosloveno carstvo
Otca 1 Syna &Svjataho nyni i prisno i vo Vikyvikov" —Chor spivajet
Amiň. Voobsče chor v našim obrjadi mnoho učastvujet. Cily obrjad
jakby rozhovor byl meždu virnymi & svjaščenikom otnosjašče sja
k Bohu. Posli vozhlasu slidujet. ,Mirnaja jektenian. Grečesky slovo
značit (Ektenés) molitva razširennaja. Mirnaja nazivajetsja poneže
počinajetsja slovami: .,Mirorn Hospodu pomolimsjagí —Sostojit iz 12
prosb. Na každu spivajet chor „Hospodi pomiluj“. Slidujut antifo
ni i písn hluboko dogmatičeskyma istinami napolnena „Jedinoro
dnij Syne i Slove.. Teper slidujet malij vchod. Kolo oltara idet
svjaščenik i diakoni s evanhelijeju čerez pobočny livi dveri vyjdut

50



a čerez carsky (serednij) hvojdut do svjatilisča nazad &skažet diakon,
ili svjaščenik „Premudrost prosti". Na čto chor spivajet „Prijdite po
klonimsja . . .„ Slidujut pisni „Tropar" i „Kondak" vo kotorych pisňach
korotko jest opisano žitja svjataho kotoraho prazdunet cerkov, ili iz
pobidi Christe sut časty. Posemu slidujet „Trisv'átoe": „Svjatij Bože,
Svjatij Kripkij, Svjatij Besmertnij pomiluj nas žPOgrečesky: Hagios
ho Theos, hagios Ischiros, hagios Athanatos i. t. d.). Pod seju pisnju
svjaščenik za oltarom stojit na hornom sidalisči. Posemu slidujet či
tanie apostola čto diakon čitajet & jesli ňit to pivec (cantor) pered
ikonostasionom čitajet. (lkonostasion grečeske slovo značit podstava
obrazov. Pered oltarom nachoditsja v grečeskych cerkvach vepoky
otdil iz iskustvenych rizbarskych i maťarskych obrazov sostojasčeje
otdilenie, na kotorom sut 3 dveri.) Posemu evanhelia slidujet. V prazd
nikach a nedilach posli evanhelii zvyčajno propovid slidujet. Posli
toho opjat jektenii slidujut. Kohda spivajet diakon „Jelici ohlašeny
izijdite" to skončitsja liturgie ohlašenych. Podl'a staroj discipliny ca
teehumeni mali teper oddaliti sja.

3. Liturgia virnych. Jektenia jest &posemu predloženie čestnych
darov na prestol. Svjaščenik idet ku žertveniku &tam prihotovlenu
čašu i diskos s prosforoju (predloženy chlib na liturgiu) pereneset
obchodom velikym na oltar. Pod čas perenesenija spivajet svjaščenik
„Svjatijšaho vselenskaho arehijereja papu rimskaho N. N. 1.t. d. jepisko—
_pa svjaščenstvo i pročii spominajet. Pered tym spivajet chor „lže
Cheruvimi . . ." Posli perenesenija slidujet jektenia. Posli jektenii svjaš
čenik znak l'utvi vyražajet slovami „Mir vsim". Chor odpovit „I du
chovi tvojemu". Opjat svjaščenik „Vozlubim druh druha" & chor
Spívajet „Otca i Syna . . .“ Po tomu slidujet „Symbol viri" ispovidanie
viry podl'a Niceskonštantinapolskoho sobora sostavlene. Pered tym
jesli jest sobornaja liturgie to nastojatel, i soslužiteli cilujut sja. Na
stojatel, hovorit „Christos posredi nas" otvit „Jest i budet". Slidujet
važna čast samaja žertva presusčestvlenie (transsubstantiatio) pered
tym vozovet svjaščenik virnikov „Staním dobri . . ." „Blahodať Ho
spoda. . ." „Hori imim serdca", chor otvitit „Imamy ko Hospodu"
„Blahodarim Hospoda", chor spivajet „Dostojno i pravedno jest . . ."
Na „pobidnuju pisň . ." spivajet chor „Svjat, Svjat Hospod savaoft . ."
Presusčestvlenie stavajet sja. Svjaščenik holosno spivajet „Prijmite,
jadite, Sije jest Tilo moje. ." „Pijte ot neja vsi, Sija jest Krov moja . ."

Potom slidujet „Tvoja ot Tvojich Tebi prinosim o vsychvi za vsjlaf'Chor spivajet „Tebe pojem." Posemu veličavniePrečístoj Divi Bo o
rodici, Dostojno jest jako voistinu blažiti Ta Bohorodicu . . ." Opjat
jektenia prositelnaja slidujet s otvitom „Podaj Hospodi". Posemu
„Otče naš. . ." spivajet narod &svjaščenik molitsja.

Slidujet pričastie (comunio). Svjaščenik vozovet „Vonmím Svja
taja Svjatym." Spivajut pričasten &posemu diakon vozovet „So stra—
chom Božím i s viroju pristupite.,." Pričastie u nas Grekov pod
dvoma vidami, davajetsja maloju ložiceju. Posemu blahoslovit svjaš
čenik narod so svjatostiju ,.Spasi Bože l'udi Tvoja . . ." „Vsehda nyňi
i prisno . . ." Idet ku žertveniku. Tam jesče pričastit čto ostalo, opolo
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kat čašu &vyjdet na ambon (gradus pered ikonostasionom) i skažet
„S mirom izijdem . . ." Slidujet zaambonna molitva. „Budí imja Ho
spodňe . . .“ i otpust (& olysis).

To jest korotko, duze obsče skazano o liturgii Sv.Vasilija Velikaho
i Sv. Joanna Zlatoustaho. Holovny časty taky jak v latinske' cerkvi,
tol'ko dolhi jektenii Sut i nachodjatsja dva obchodi u nas, čto arakte
rizujet liturgii vostočni. Jich značenie jest iz života Christa &imenno,
malij vchod značit počatok javnaho učenija Isusa, velkij vchod zna
čit, toržestvenoe prišestoie do Jerusalima. —

]]I. Trefa liturgia preždeosvjaščena. V samom sebi ne jest liturgia,
poneže transsubstantiato ne jest toFko toržestvenoje pričastie jest to.
Poneže v pasti v stroho vostočnej disciplini ne jest tolko v subotu
& v nedilu liturgia, čtoby virniki mohli sja pričasčati papa rimski.
Grigorij dvojeslov (podPa obsčaho mňinia) sostavil, sej obrjad. Jest to
komplikacia iz veierňi i iz liturgii. Duže- krasivy obrjad. V ciloj ka
tholičeskoj cerkvi to jest najkrasivsy obrjad, tak na vostoku jak na
zapadie. - Jest krasivy toržestveny obchod s svjatostiju,krasivoje„solo",
čto každoho slyšatel'a tronetf Svjaščenici 3 razi cíly poklon (metanie)
dilajut to jest cilym ťilom rosprostnutsja i lícem ku zemli. „Ahnec"
ku liturgii už prežde jest presusčestvleny. Každu nedilu v posti svjaš
čenik 3 Ahnci posvjatit presusčestvlit a imenno odiu Ahnec v nedilu
odiu v seredu a odiu v pjatnicu upotreblitsja. Poneže sija liturgia
preždeosvj. v seredu a v pjatnicu končitsja čerez post a v poslidnoj
sedrinci v ponedilok, utorok &v seredu. Pričastie na sej liturgii tolko
pod odnym vidom jest. _

To by bylo duže korotko o _našychliturgiach. Pravda čto k tomu
čtoby dakto poznal naš obrjad to treba _poznatii cerkov i to treba
viditi. Slova na to mali, čtoby vyrazili to čto vyrazit naša liturgia
svojim piniem & svojim dviženiem, hluboko značitelnymi častami.
Jest to krasivoe čto v Cerkvi katholičeskoj raznija liturgii sut, to ukra
šujet' Cerkov, jak razny cviti pole, jak krasivy, raznyma kraskami u
krašeny, odeždi na nevisti. Treba ale staratisja nam čtoby poznali
sme vzaimno obrjadi Cerkvi &s tym stali sja oduševlenima katholi
kami. V.H.

* Ahnec—četiryuhlata iz prosfory vyrizana čast, na kotorej jest vytisknuty krest
s nadpisom (Is - Chs —Ni—Ka).
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Z našich seminář 0.

J

+ Prelát Dr. Gustav Domabyl.
Zemřel 11. listopadu 1928.

Zhasl život. A je-li život realisací lásky — umřela láska. Láska
k Církvi, láska k práci, láska k vědě, láska k dobru, láska k žákům,
láska ke všem _ to byl prelát Dr. G. Domabyl. Jeho bílá hlava ne
chtěla odpočívat. S ironií silných hleděl na zákony přírody, která si
zvykla uzavírat stáří v úzký egoismus zrajícího těla. Neopustil Církve,
v jejímž požehnaném kněžství zestaral. Ujal se jí —posmívané —&pra
coval pro ni a miloval ji za ty, kteří „ut canes impudentissimi nesci
entes saturitatem"l šli se živit k sektám! Miloval vědu. Kdykoliv jsme
jej navštívili, vítal nás náš pan profesor ve své pracovně, kterou pro
měnil v bohatou bibliotéku rozumu a zkušeného srdce. Bylposledním
z těch, kteří tvořili družinu milých hostí vlasteneckého českého učence
profesora dra Alberta v Zamberku, k nimž patřil dr. Rieger, Vrchlický,
Dr. Domahyl, Dr. Bráf a děkan Chotovský. Výsledky svého historicky
právního badání ukládal v Podlahově „Casopise katol. duchovenstva“
a v cenných monograliích v „Českém Slovníku bohovědném*.2 Mládí
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už zasvětil dobru bližního. Expansí & intensitou duševních mohut
ností unikal svému okolí, ale chudině zůstal věren svatou prostotou
života. A nezavíral se prosbám „maličkých„ Kristových.

Byl profesorem - učitelem bohoslovců a vychovatelem kněží na
biskupském theologickém učelišti v Hradci Králové. Přednášel církevní
právo a historii. A znal své a znali ho jeho! Hranic, které mezi pro
fesora a žáka položila pedagogika —respektive pedagogika vysoko
Školská—nepřekročilnikdy. Tím vychovával silná, nehýčkaná indi
vidua,která spřísné tváře svého vychovatele ssála smysl pro povinnost
&učila se chápati vážnost života. V přednáškách byl nedostižně prak
tický. Svých posluchačů látkou nikdy nepřetěžoval, podával zrno
bez plev. My jsme se na jeho přednášky vždycky těšili. Profesor Dr.
Domabyl byl s ravedliv'ý. A nikdy ničím nezavděčí se profesor svým
žákům tolik, jako spravedlností ke všem. Za to byl i milován.

. . . Dotlouklo navždy zlaté jeho srdce. Slova nedořekl —přednášky
nedokončil —brázdy, do které před měsícem zarazil luh, nedooral —

Stáli jsme nad otevřeným hrobem, jehož prodlouzená perspektiva
zabíhá do věčnosti. Němí _—a s bolestí. A když jsme šeptali poslední
„S Bohem" —srdce 'zaplakalo: Pane profesore, měl jste tu ještě s námi
zůstat ... * Just J.

lIsaias 56, ll. “Lidové Listy z 13. a 16. listopadu 1928.

Z Řím a.

R ůz n e'. Stav koleje, jak ukazují dvě přiložené tabulky, je normální.

I. Dle diecésí :

Čechy " Slovensko
Praha Budějovice Litoměřice Hradec Kr. " Spiš Nitra

5 ] 5 5 „ 2 2

Il. Dle ročníků :

Filosofie “ Bohosloví _
1. | 11. || 1. 11. 111. | IV.

3 | 3 „ 2 4 4 , 4

Příštího roku ovšem čekáme větší čísla. —Nová kolej se blíží dokon
čení.Slavnostní otevřeníje stanoveno na svátek sv. Vojtěcha 23. dubna
t. r. Naše přesídlení nastane asi o měsíc dříve. Ale už nyní jsme na
novostavbě jako doma,zvláště na její velké terase nad třetímposchodím,
odkud je tak hezký pohled po „Trojím Rímě", jak by to nazval Mons.
Gaume: Hned u nohou zelené lučiny, skrývající v sobě labyrint ka
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takomb sv. Kalista a sv. Sebastiana. Dále via Appia s troskyKaracal
lových lázní a starými pomníky, s druhé strany Věčné město 5 ma
jestátní kupolí sv. Petra. Bude to opravdu hezký pomník našemu
velikému světci sv. Janu Nepomuckému ve středu křesťanstva.

S ()ěc e ní. Sobota suchých dnů —kdo vystihne taje jejích ranních
hodin, kdy po celém světě se opakuje to, co čteme ve Skutcích apo
štolských o svěcení prvních jáhnů: „Ty představili apoštolům a oni
pomodlivše se vložili na ně ruce.“ A letos právě před vánocemi!

Zde v našem Rímě se svěcení konají v arcibasilice lateránské,
která má nad svým portálem nápis: Omnium Ecclesiarum urbis et
orbis mater et caput. Poněvadž svěcenců z různých kolejí a seminářů
je mnoho, děje se obyčejně na třech místech: v basilice samé (nej
slavnější ze všech), v postranní kapli chóru &konečně v blízké kapli
lateránského semináře. Tak letos dosáhl počet svěcenců 380 (z toho
kněží 77) a mimo to bude podobné svěcení v postě a před koncem
školního roku.

Bohoslovcinaší kolejeMi v basilice.Byl to dojemný
okamžik, když kolem 8. hodiny bělostné řady Kristových miláčků
nastupovaly do rozsáhlé apsidy,zakončující mohutným obloukem pět
lodí basiliky a věnčené starobylou mosaikou uprostřed &hroby dvou
papežů-velikánů Innocence III. a Lva XIII. blahé paměti— po straně.
Ač byly zastoupeny všechny druhy svěcenců, přece většina (102) měla
přijmouti vyšší svěcení. Zaujali také při prosti-aci celou apsidu. Jako
bílé, živé oběti v amfiteátru leželi tam a nad nimi zněly prosebné
hlasy bisku &,kněží &lidu: Kyrie eleison . . . Světil Mons. Palica, tit.
arcibiskup ilipenský, zástupce kardinála Pompiliho, který za sv.Otce
spravuje římskou diecési. Jeho postava, jeho silný &přívětivý hlas,
důstojné a trpělivé, opravdu arcipastýřské počínání dodávají vždy
každému svěcení zvláštního jasu a zbožné posvátnosti. Rekl jsem trpě
livé. Vždyť to není maličkost. Jen kněží světil on sám tentokráte 57,
takže řada jich při mazání rukou a oblékání nebrala opravdu konce.
Skončilo se vše o půl 2. po poledni.

Primi ci e. Z naší koleje byli vysvěceni na kněze tři. ]. Biiuml,
Fr. Sital, ]. Gerstner, všichni z arcvidiecése pražské, a hned druhého
dne nastaly primiční oslavy. Dp. Sital měl ráno v koleji mši sv., při
které ostatní chovanci přistoupili k sv. přijímání, načež se celá kolej
odebrala do chrámu sv. Petra, kde ve starých kryptách vatikánských
pod basilikou podal svou první obět Pánu Bohu nad hrobem Knížete
apoštolů dp. Gerstner. V 10 hod. potom byla slavná mše sv. našeho
prefekta dp. Báumla v domácím kostele sv. Jana Nepomuckého. Ná
vštěva byla nad vše očekávání hojná. V prvních lavicích klečeli ]. E.
pan vyslanec u sv. Stolice Dr. Vl. Radi-mskýs chotí &sekretářem, býv.
rektor koleje Mons. Ottaviani, nyní podsekretář Posv. Kongregace pro
mimořádné věci církevní, P. Jan Hudeček, C. Ss. B., konsultor své
kongregace pro střední Evropu, Dr. Boh. Spáčil T. J., prof. na Vý
chodním římském ústavě, P. Vendel. Javorka T. I., z téhož ústavu,
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ctihodné sestry z ěeskóslov. ůstavu Anglických pannen na .lanikůlu
&jiní &jiní z naší kolonie a z našich italských přátel.
_ Kolejní sbor připravil pečlivě Perosi-ho mši, &tak naše milá kaple,

snad už naposled na via Sistina, se skvěla v celé své kráse, když po
„Veni Sancte Spiritus" novosvěcenec po prvé na oltáři přinášel obět
Nejsvětější.
, Slavnosti, která následovala po mši sv., se zúčastnili mimo uve

dené vzácně hpsty také ]. E. pan nuncius Mons.Petr Ciriaci, přítomný
na svátky v Rímě, & J. E. pan patriarcha Mons. Pavel Huyn. Sbor
našich zpěváků uvítal hosty i šťastnéprimicianty jásavým: Vita, vita
felicitas, &jinými hudebními čísly, vystoupili také nadějní básníci
a na konec pronesl několik slov i ]. E. pan nuncius svým mil 'm,přá
telským způsobem. Mluvil latinsky. Důvod, proč tak činí, 11al hned
na počátku: nuntius loquitur semper latine, slova to, která jsou jistě
mnohem hlubší, než se na první pohled zdá, jakož i toto: Sum civis
reipublicae Cechoslovacae. Ita repraesentantes Apostol. Sedis soli di
cere possunt. Vřelými slovy blahopřál „svým milym novosvěcencům,
které kdysi učil" &blahopřál i chovancům, že v tak vzorné
práci bez rozdílu jazyka jsou jakýmsr předobrazem, symbolem naší
vlasti, jako on - dodal žertovné —-„profesor Ciriaci" byl jím „nunciovi
Giriacimu" když kdysi v této koleji vyučoval.

Hrst úvah z deníku.
Jednej důsledně a jsi vyhlášen za zoufalce,pokrytce nebo hrabivce ...
Rozhodl jsem se konečně po čtyřech letech váhání &rozvažování

státi se knězem &romantikové obou rodů svorně prohlásili: „Chudák
Je ho škoda! Jistě nešťastná láska !„ Potměšilí &nedůvěřiví_se upoko

jujž: „Vyčkejme času !Však ještě není vysvěcen !“Ti, kterým začátkema oncem všeho je ohled na to, kolik jim to vynese, usoudili znalecky:
„Z hmotných důvodů! Yšak on dobře věděl, jak to zařídit, aby ho do
studování nic nestálo !"

Bože,Vševědoucí &Silný, ty víš !Ty znáš odpověď na každé „proč".
Ty znáš lépe a jasněji, než kdokoli jiný i odpověď na toto „proč." Bože,
Všemohoucí, dej mému rozhodnutí sílu &vytrvalost křídel orlích. Ať
trvá nezlomené &neztenčené, odhodlané a statečné ne pouze těch 71
měsíců, jež mne dělí od okamžiku, kdy se z Tvé svaté vůle stanu Tvým
knězem, ale po celý život až k hrobu!

* *

.;<

Místní patriotismus —úvaha sentimentální.
Přestěhoval jsem se z Králova Pole, kde jsem bydlel 32 měsíců.

_Aprotože na orelském letním cvičišti &v tělocvičně a na jevišti a na
ulici i v bytě zůstaly pochovány mé snahy, tužby, práce, přání, radosti,
nadšení, snění, bolesti a zklamání, jezdil jsem každodenně na jejich
hroby do Králova Pole, neboť to byly mé snahy, tužby, práce, přání,
radosti, nadšení, snění, bolesti a zklamání a stále jsem věřil &doufal,
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že tam alespoň někde v koutku ve skulině rostu, radují se a trpím dále,
jako v těch třicíti dvou měsících.

I teď snažím se při každé vycházce, aby naše skupina šla za Krá
lovo Pole. A raduji se, když alespoň z dálky vidím známé ulice a domy
a potkám známého člověka, keř nebo strom. V lesích na cestičkách,
sluncem ozářených,jsou rozsázeny mé vzpomínky. Sustí spadeným du
bovým listím, pokrývají zlatem stráně, ukrývají se mezi zkroucená ko
řeny stromů a veverkou poskakují se smrku na smrk. Září rudě se
šípkov'ch keřů, voní pryskyřicí, modrají se &fialovějí na svazích řeč
kovskych vinohradů, visí na dosah ruky jako sladké hrozny se všech
keřů a stromů a poletují babím létem po polích a lukách.
“' Sázel jsem je tam skoro tři roky a nejvíc na jaře, když kvetly ko
c1c y . . .

Teď si chodím na ně.Není v nich jednoduchá, nesložitá radost jakou
pocítíš, když se na tebe někdo milý usmě'e. Je to bolestná radost, ale
zato čistá radost. Je to radost posvěcená dobrovolným a včasným od
řeknutím, radost.,kterou ti nikdo nemůže vzíti, ani ten, kdo vedle tebe
má k ní vztah nejbližší. —Když jsem byl docela malý, sedával jsem
často nad hučícím splavem. K jeho šumotu rytmicky se připojoval
starý smrkový les. O tom splavu se mi ještě doposud zdává &slyším
jej hučet &les s ním šumí o závod. A jindy jsem jel za letní noci na
voze k babičce. Zuby mi drkotaly zimou, ale nade mnou plála &jiskřila
tajemná hvězdná obloha. l o této obloze se mi zdává a je stále tak
krásná a splav stále tak velebnč v mých snech šumí.

Takové jsou mé vzpomínky &má radost z nich. Je nedotknutelná
jako ty hvězdy a tajemná jako krásněvesský splav mých dětských let.
Sebe otravnější slina jí nepošpiní, sebe surovější ruka nei-Ozbije.Nikdo
ti nemůže vzít krásy, která byla a teď již žije pouze v hrobě tvé duše.

To, že na těchže jívách, kde z jara kvetly kočičky, takové hebké
&maloučké, že na těch jívách se třese stářím několik zvadlých listů
a že vše ostatní je pryč (není divu —byly přec takové vichřice)—to je
tím-krásnější... F. V.HaVelka.

Ljubljansko pismo.
Življenje vnašem semenišču nikakov ni prazno in dolgočasno. V ča

stitljivo mirni stavbi polje življenje mladih moči. Pa govorimo odkrito !
73 idealnih src — toliko je bogoslovcev —ima pač veliko želja in

veliko misli. In vsaka misel hoče tudi zaživeti. Ali pri novih mislih je
kakor obvojstvu deteta, mati trpi in drugi z njo trpijo v težkem pri
čakovanju ali bo krepko in zdravo novorojeno bitje.

Glejte, tako je z nami!
V naše vrste je namreč zašlo moderno obnovitveno gibanje, tako—

zvano mladinsko gibanje (Jugendbewegung). Nisem poklican o tem
pisati, ali svoje mnenje naj o tem povem.

Zaupam, da ho to idejno rojstvo prineslo zdrave in močne uspehe
v nas vse in po nas v Kristusovi milosti med naše ljudstvo. Samo vsi
si moramo prisvojiti . . .
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Odkritosrčnost značaja in prijateljsko ljubezen med seboj. In druž
bo prenoviti v vseh strokah in organizacijam dati poduhovljenja in
vsepovsod razlivati novo krepko življenje v bratski skupnosti in_vsemu
našemu življenju dati vsebine, to je pravi mladinski duh; vse to pa
mora izvirati iz večnih krščanskih resnic.

Razvoj je tu in prav je, da je. —
Imamo v semenišču svoje akademsko društvo, ki reprezentira vse

ljubljanske bogoslovce: „Cirilsko društvo„. Pa društvo ima tudi svoje
delo. Urejevati mora čitalnico, kjer je ca 80 raznih revij znanstvene,
nabožne in mladinske vsebine in ca 30 raznih listov v različnih jezi
kih. Svojo knjižnico, ki šteje več tisoč del, izpopolnjuje. V raznih kro
žkih se dela. Dopisni krožek skrbí, da se čimveč dopisuje v naše ka
toličke liste in reči moram, da se jo to delo letos dobro poživilo. So
cijalni krožek se je tudi vzdramil. e drugega še ni napravil kot to,
da je med nekaterimi vzbudil zanimanje za socijalne probleme naše
dobe, zlasti za delavski problem, je že veliko.

Kaj več se ho že gotovo storilo. —Posebno, živabnost razvija tudi
„Cecilijansko društvo". Kaže se velik napredek posebno v ljudskem
petju. —

Veliko zanimanje vlada med nami za idejo „Slovenske Straže", ki
ima namen moralno in materijalno podpirati naše brate Slovence
v zasužnjeni Goriški pod jarmom italijanskega fašizma. O tej bridki
rani našega narodnega telesa ne morem govoriti. Pretežko je.V Gorici,
kjer je sedež zadnjega slovenskega nadškofa, je še ca 15 slovenskih
bogoslovcev. Pa sužnji so oni in suženj je vse njihovo ljudstvo. Pred
par dnevi so uničili fašisti zadnji Slovenski kat. list.

Kaj pa z „Orlom“ ? Naš bogoslovski „OI—el"nam v kratkem priredi
v semenišču vrsto predavanjo mladcih. In večina tovarišev, ki bodo
šli 1929 že v dušno pastirstvo bo napravila izpit iz te tvarine. Na
novi poti smo in mišljenje o „Orlu“ se pri vseh obrača z0pet v bolj
pozitivno smer. K temu je pripomogla zlasti akademija „Akadem
skega Orla“ 17. nov. v Ljudskem domu. Kdor je bil zraven, je skoraj
moral čutiti,da novo in svežeživljenjeprihaja v vse slovenskoorlovstvo.

In „Orel“ je naša narodna organizacija, ki temelji na večno živem
katolištvu. In kar je mrtvega in šuhega bo samo po sebi moralo od
pasti, ko zajame tudi široke plasti orlovstva med slovenskim ljud—
stvom nov duh katoliške obnovitve.

Tudi o „Katoliški akcii? se dosti rozpravlja. Stojimo na principu,
da se ne razdira to, kar imamo, ampak vse katoliške organizacije se
morajo pritegniti v delo „KatoL akcije„. In kadar bo naš vladika o tej
stvari spregovoril zadnjo besedo, ga homo poslušali, kakor nas bo on
poučil. Vsak od nas bo pa že prej v tej veliki ideji kolikortoliko doma.

Pa še nekaj! Letos imamo prvič v našem semenišču grško-katoli
škega tovariša. Bartenjev se piše in v Rusiji je rojen in pred par leti
je iz pravoslavja konvertiral v katoliško Cerkev. Njegov ordinarij je
škof Njaradi v Križevcih. Ko bo boljše spoznal naše razmere, bo go
tovo velik buditelj ciril-metodijske ideje med nami.
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V svoji sredi imamo tudi 5 hrvatskih tovarišev. Vsi co prav vneti
za katoliški preporod, ki je pri nas potreben zlasti še mod Hrvati.

Z zunanjimi kat. akademikiživimo v prijatelskih odnosih in hvala
Bogu za to! Kadar gre za poudarjanje naše misli na univerzi, seveda
kompaktuo nastopamo.

Vaš čehoslovaški konzulat nam je že preskrbel tečaj za češčino.Ta
tečaj obiskuje ca 26 tovarišev, od katerih bo vsaj nekaj prihodnje leto
že na svetovaclavski proslavi v Pragi porabilo svoje znanje.

Starovas'čan.

Rozhledy.
V

Z R í m a.

Nejvyšší velekněz, viditelný zástupce Ježíše Krista, papež Pius XI.
slaví padesáté výročí svého kněžství!

20. prosince 1879 zaznělo po prvé z jeho úst: „Introibo ad altare _
Dei !" Nevěděl tenkráte, že Bůh je' vyvolil za nástupce Petrova.

Celý katolický svět vzdá v ju ilejním roce hold svatému Otci.
eskoslovenský lid jistě nezůstane pozadu !

Zvláště na nás bohoslovce připadá svatá povinnost oslaviti vý
ročí sv. Otce co nejskvěleji.Je to povinnost oddanosti, povinnost lásky,
povinnost vděku!

Ne pouhá slova, ale pádné skutky papežovy mluví,- jak pečuje
o příští kněze. Stačí jen vzpomenouti nové budovy a vnitřního zno
vuzřízení Kongre ace pro semináře &university, tolika nových ná
rodních kolejí vBlmč - mezi nimi i Ceskoslovenské — abychom měli
doklady péče sv. Otce o bohoslovce celého světa.

Praví se, že u nás v jubilejním roce sv. Václava a sv. Jana Nepo
muckého začíná rašiti ubitý náboženský život. Začíná prý u nás jaro
katolictví !!!

Leč nebude nikdy možno mluvit opravém jaru náboženství u na
šich katolíků, nebudou-li jejich srdce —z nichž tak mnohá jsou jen
plané ratolesti- oroubována v ušlechtilou kulturu římskýchkatolíků
v pravém slova smyslu !! A to znamená v první řaděžít celým srdcem
pro římského papeže!

My bohoslovci, jimž jednou připadne zodpovědný úkol štěpařů
lidských srdcí, dokažme v jubilejním roce, že jsme plni lásky k sva
tému Otci a že jsme zcela připraveni býti hlasateli této lásky duším
nám z milosti Boží svěřeným.

Oremus pro Pontiňce nostro Pio . . ! T.
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Za profesorem Dr. Ignácem Klugem.
Velebné zvuky zvonů věží staroslavného pasovského dómu vítaly

Svěžíjitro Nového roku do „Bavorsk ch Benátek„. Celá příroda dý
chala mírem, jako by na jejich nivách vanul dech Božského Dítěte.

A neuplynuly ani tři dny &poznovu zazněly tytéž zvony, ale zvuk
jejich truchlivě doléhal k srdci posluchačově. 'Io smrt kráčela maje
státním krokem touto zemí ke zni, ale tentokráte nekosila zralé zně,
nýbrž žala nemilosrdně mladou, nadějnou &bohatou setbu. Pasovenř
se rozlétla zpráva, že Dr. Ignác Klug, profesor morálky na bohoslo—
vecké fakultě, náhle zemřel.Tato smutná zvěst zachvěla profesorským
sborem, ježto prof. Klugem ztrácel svou nejlepší sílu. V Pánu zesnulý
se hluboko zapsal do srdcí svých posluchačů jakékoliv národnosti.
Nenadálým odvoláním z tohoto světa bylo ochuzeno celé katolické
Německo, ba katolické duchovenstvo evropské o nejlepšího moralistu
&psychologa poslední doby.

Profesor Dr. Ignác Klug byl mužem úžasné energie &píle s ne
obyčejnými schOpnostmi. V posledních dvaceti letech nebylo plod
nějšího spisovatele na poli merálky a sociálních poměrů nad prof.
Kluga. Jeho knihy dobyly si věhlasu světového, jak o tom svědčí
i překlady jeho spisů do četných jiných jazyků. Také v naší milé vlasti
nebude asi kněze a bohoslovce, který by neznal jehos psisů, anebo
aspoň neslyšel o profesorovi D1. Klugovi. Pro nás Slovany bylo dosti
místa \ srdci prof. dr. Ign. Kluga. Ve svých spisech a sociálních před
náškách rozhovořívával se tak často a často o poměrech slovanských,
z nichž právě ruské problémy zaujímaly nejvíce jeho pozornost. Ne
jednou podotkl ve svych přednáškách, že opravdový Němec nemusí
ještě nenáviděti Francouzů a nemusí býti také čechožroutem. Jako
ideální kněz hledal i Dr. Klug svými pracemi cestu k slovanskému
Východu.

Myslím, že nebude nevhodné vzpomenouti několika životních dat
zesnulého. Prof. Dr. Ignác Klug narodil se 31. července 1877 v Keil
bergu u Aschaffenburgu, v diecési wůrzburgské, jako syn váženého
nadučitele Kluga. Už v mládí jevil malý Ignác neobyčejné nadání
a téměř báječnou pamět. Ve Wůrzburgu byl posvěcen na kněze roku
1900, tamtéž byl i promován na doktora theologie. Jako kooperátor
působil v Goldbachu, odtud byl povolán za kaplana do Schweinfurtu,
kdež působil do r. 1904. V tomto roce byl jmenován prefektem na
Kilianeum ve Wůrzburgu, potom ředitelem na Ferdinandeum, kde
ho poslouchalo přes půl tisíce učitelů a učitelek. Ve světové válce
r. 1916 byl povolán do Pasova jako řádný profesor morálky na zdejší
bohosloveckou vysokou školu.

Nesmírně mnoho dobrého vykonal Dr. Klug svými knihami, jež
vyplňují malou knihovnu a jež mu získaly tak slavné jméno i za hra
nicemi. V roce 1907 vydal třísvazkové dílo: Gottes Welt, Wort, Reich
v 30 tisících výtiscích. R. 1911 vyšla jeho Sonntagsbuch v 50 tisících
výtiscích a tři díly: Die ewigen Dinge, Wege, Quellen ve 30 tisících.
Všechny tyto knihy jsou obsahu apologetického. JedinOu výjimku
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- jako ohlas světové války —tvoří román: Das ewige Heimweh z roku
1916, v němž se zračí vzácná znalost lidských srdcí. Další knihy vy
cházely rok po roce: Die Schule des Lebens (25 tis. výt.), Lebensbe
herschung und Lebensdienst (24 tis. výt.), Einkehr (19 tis. výt.), Rin
gende und Reife (24 tis. výt.). Korunou jeho spisů jest: Der góttliche
Heiland, vydaný r. 1923, o rok později vyšly jeho Kámpfer und Sie
ger (10 tisíc výt.). Poslední jeho spis vyšel před několika týdny pod
názvem: Quellen des Lebens. V programu měl otázku Amerikanismus
a bolševismus. Průměrně počítáno má prof. Dr. Klug přes 3 miliony
čtenářů.

Jeho velikost zračila se v obsáhlém vědění. On zřel takřka všecky
ty problémy svýma očima. Jak jeho příbuzní dosvědčili, diktoval
mnohdy celé stati svých knih a neučinil jediné opravy. Prof. Klug
byl učencem v pravém slova smyslu; vynikal v každém oboru a pro
hlédl naši dobu jako málo kdo jiný z jeho vrstevníků.

Konečně vynikal prof. Klug ušlechtilým chtěním, ovládaným ne
zištnou láskou. Kde mohl, tam pomohl. Jeho apoštolský zanícená duše
chtěla vyrvati se záhuby i srdce nejzkaženějšíchkriminálních trestan
ců. Nahlédl jim hluboko do nešťastné duše, cítil snimi upřímnou sou
strast. Poslední dobou byl předsedou městského divadla a hleděl v ko
řenu potlačiti zlo naší doby, snažil se dobrými divadel. kusy povznésti
mravní úroveň divadla. Musíme se přímo diviti, kde nabral prof. Klug
tolik času ke svým pracím. Vždyťjeho hlavním úkolem bylo den jak
den přednášeti mravouku padesáti až stu posluchačům —příštím kně
žím. Strhoval svou ohnivou v'mluvností.

Snad mnohý díval se s ne ůvěrou na tuto práci prof. Kluga &oče
kával, že ztratí orientaci v moderních časových směrech, avšak každá
stránka jeho spisů dýše hlubokou vírou a téměř dětskou, upřímnou
láskou k církvi. Dr. Ignác Klug nebyl jenom mužem vědy, nýbrživíry.
V souladnou harmonii hleděl uvésti teorii ipraksi. Prof.Dr. Klug jest
vzorem katolického učence a nám českým bohoslovcům může býti
vzorem neúnavné horlivosti o blaho a spásu duší. Jsa teprve 52 let
stár, mohl ještě mnoho pracovati jako vůdce katolického kněžstva.
Náhlá smrt ho však sklátila v předčasný hrob. Nedlí mezi námi těle
sně, ale svým duchem bude nám ukazovatelem cesty na mnohá de

'sítiletí. R i p ,
Fr.Karel Smutek, S. D. S.

Posudky.
Josef Pekař.- Ž i ž k a a j e h o d o b &. Díl 1.: Doba se zvláštním zřetelem k Tá

boru. Díl II.: Jan Žižka. Vydal Vesmír, Praha.
V I. dílu své knihy podstupuje Pekař odvážnou revisi názoru na českou ná
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boženskou revoluci a především Tábor, ustáleného autoritou Palackého. Aby při
tak zodpovědném podnikání prokázal objektivnost svých soudů, volí přiměřenou
metodu. Vyvolává z propadliště století osobu za osobou, významné svědky události
z Tábora ihusitské Prahy, cizího pozorovatele ikatolického mistra stiženého exi
lem. Dává jim zobrazovati a posuzovati situaci, vzájemnou konfrontací ohledává
jejich spolehlivost &pronáší konečně svůj vlastní soud; umožňuje tak čtenáři kri
ticky jej přeměřiti &může-li, jinak formulovati. Tak objevuje Tábor nových rysů.
Původem ne domácí, řádem ne demokratický, jak vyvozoval Palacký. Vznik mu
dal mocný popud viklefský, smíšený v Mikuláši z Drážďan a jeho interpretu M.
Jakoubkovi s mysticismem Matěje z Janova a valdenstvím, a lidové kacířství pře
vážně valdenského původu. Toto má podle všeho těsnou spojitost s německou ko
lonisací. Tento trojí svět vzájemným prolínáním tvoří 1. fázi táborství. Tu ozývá
se opravdu demokratické heslo rovnosti proti feudálnímu roztřídění společnosti.
Prvou fázi ukončuje počátkem r. 1420 příšerná erupce chiliasmu, který myšlen
ku blízkého příchodu Kristova naplnil výzvami osamotniti ohněm a mečem, bez
milosrdenství a pro vlastní spásu, ze zkažené země to, co je k spáse povolá
no. Toto chiliastické království přirozeně nemělo míti rozdílů stavovských. Po
opadnutí nadějí chiliastických vstupuje na scénu TábOr definitivní, lze říci histo
rický, mocenskyjorganisovaný, který k myšlence rovnosti svých předchůdců se vůbec
nezná. Důslednč a pečlivě dbá středověkem nadělaných rozdílů ve vážnosti jedno
tlivých stavů, sedláky své udržuje v tuhém poddanství. Co však přejal mocenský
Tábor od svého chiliastického předchůdce, jehož teorii vesměs zavrhuje, byla krutá
prakse, s níž hájil své „pravdy". Prvotní enthusiasmus vojsk pohlcuje pak pone
náhlu kořistnická brutalita, která naplňuje téměř tragickým zoufáním nad celým
hnutím i ty, kteří stáli tak blízko jeho kolébky jako M. Jakoubek. V takové situaci
jeví se Lipany nutností, toto sjednocení ostatní části národa za účelem zaražení
dalšího neštěstí je právě průkazem, že mravní a rozumové síly národa nebyly ještě
vyčerpány. Že byla u Lipan poražena česká demokracie, je pro Pekaře omyl z ho
řejšího patrný.

V II. dílu své práce stejnou metodou isoluje si Pekař z táborského prostředí
postavu Žižkovu, s větší ještě dokumentární šíří, s vášnivou pozorností ke každé
mu detailu, slibujícímu něco vysvětliti na jeho osobnosti. Následuje Ž. pozorně
v půtkách jeho mladších let, konstatuje tu zrození jeho pozdější táborské taktiky.
Podrobně vysvětluje Žižkův zjev anketou svědků nejrůznějšího osobního poměru k ně
mu. Jejím jednotným výsledkem je shoda o materiálním obsahu jeho role: o krvavě
tvrdém ničení, jímž ji naplňoval. O vnitřním světě Žižky politika &náboženského
straníka nepovídá anketa téměř ničeho. Třeba tedy přihlédnouti k obrazu, který
si o sobě v dokumentech nakreslil Žižka sám, byť ne vždy bez rostředně. Obraz
božího vyvolence povolaného bránit čtyř artikulů. Než ty jsou Žižkovi něčím ji
'ným než husitské Praze. Žižku z nich zaujímá úplně trestání zjevných hříchů
a odnětí světského panství kněžím. To znamená v skutky přeloženo: zmar kde
jakému kostelu, klášteru, kněžstvu,mnišstvu především,ale vůbec „bíti i zabíjeti,
stínati, věšeti, tOpiti, páliti i všemi pomstami mstíti atd." vše, co nejde za artikuly.
Tato standarta Zižkova mohla se zrodit patrně jen v lůně chiliasmu. Její nábožen
sky vznícená msta, jádro Žižkovy osobnosti, není vystižena kalichem v jeho erbu
a přídomku. Meč by ji lépe symbolisoval.

Ačkoliv Pekař odkládá rozhodující uzávěry do Ill. dílu, který připravuje, již
tyto dva dávají, tím více pak slibují skvělé &radostné horizonty nového poznání. —O
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F. Háj: K ája M &ř í k. Ilustroval Andrej Kováčik. Tiskem a nákladem Ob
čanské tiskárny v Brně.

Hrdina této knihy získává si srdce všech, kterým se dostane kniha tato do
rukou. Ve čtyřech dílech je tu vylíčen život Kájův od doby, kdy začal chodit do
školy až do jeho svatby s milovanou Zdeňou. Kája je roztomilý chlapec z hájovny,
dítě volné přírody, milé, čiperné, jehož duše je tak čistá a krásná jako lesní stu
dánka tam v lesích, kde vyrostl. Je otevřený, upřímný, citlivý, nechce a nedovede
nikoho zarmoutiti, svými nápady a směšnými kousky zaujme a rozesměje každého.
Je velmi pobožný, živá víra ozařuje celé dětství Kájovo a je mu průvodcem a opo
rou v životě. Jak bedlivě se připravuje na první sv. zpověď, každého odprosí i svého
psa Peťu, s jakou úctou přistupuje ke stolu Páně a pak se modlí za všechny, které
má rád, neboť slyšel, že modlitby, vycházející z duše čisté, budou jistě vyslyšeny.
Potom vylézá na nejvyšší vrcholek stromu a zpívá „Matko Páně přesvatá" a tak
vylévá svou radost, která přetéká jeho srdéčko. Souběžně je tu líčen život kama
rádky Kájovy Zdeňky, dcerky lesního, která si s Kájou hrává, běhá po lese, le
ze na stromy a dělá vše, co chce Kája. Kája si ji vychovává na kluka a ona ráda
uznává v něm svého učitele; Kája má u ní neomezenou autoritu, poslední její slovo
je vždy ,.až jak řekne Kája" Co tyto dvě děti provedou kousků a kolik čiperných
nápadů zrodí se v jejich hlavičkách, tomu se musí člověk podiviti a s chutí zasmáti.

Spisovatel v dalších dílech provází Káju na jeho studiích na gymnasium, líčí
jeho veliké pokroky v hudbě na klavír, jeho studia na vysoké škole, kde studuje
inženýrství, provází jej na jeho cestě do Paříže, kde Kája koncertuje a vzbudí
nesmírné nadšení svou hrou a je nazýván „roi d' improvisation? Při tom však zůstá
vá stále stejným, čistým velkým dítětem, všem pokušením odolává myšlénkou „co
by tomu řekla maminka a pak Zdeňa", kterou nepřestal míti rád. Ve čvrtém díle
je vylíčcna láska jejich a boje, které musí tato láska prodělati, až přece věrná láska
zvítězí. '

Je to dílo krásné, které si každý rád přečte, zvláště však mládež se nejen po
baví, ale i poučí &čistou duši Kájovou je ztržena k napodobení. A to my potře
bujeme. Chceme a potřebujeme mládež čistou, ideální, v jejím boji i lásce.

K.

Gátan Bernoville : S v a t á T e r e si e Je ž í š k o v a. Přeložila Běla Dlouhá.
Naklad. Lad. Kuncíře v Praze, 1928 str. 116; Kč 10.

Způsobem zcela zvláštním &neobvyklým v líčení životopisů svatých jest podán
jmenovaný životopis. Život sv. Teresie od jejího dětství a mládí, přes plné rozvi
nutí duše až k smrti & slávě její-jest podán ne pouze jako život, jemuž se po
divujeme, ale jako život možný následování. Trochu méně francouzské citové slad
kosti a mohl býti napsán jeden z nejlepších životopisů světice. S prospěchem jistě
přečtou knížku ctitelé sv. Teresie i ti, kterým dosud jest málo známou. Doporučujeme.

- šil.

JUDr.Jan Koubík:Kam vede český národ československá církev.
Ze zkušeností bývalého faráře čs. církve. Tiskem a nákladem Československé

akc. tiskárny v Praze, 1928 str. 56; Kč 8.
Kniha není polemickou, ale kladením fakt a prakse k teorii a nauce sekty čs.

Podává částečný vhled (jest příliš lokální) do celé ubohosti organisační stavby &nauky
odbojných nespokojenců, kteří „lid osvobozením sjednocený rozeštvali, ochudili jeho
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víru & nedali mu nic, než mnohdy trpkost." Knížka jest vhodná k doplnění infor
mací, které dosavad o sektě čs. vyšly. Sloh knížky jest lehký; cena poměrně vy
soká. - s'íl.

P. I. Roberti:Neúhledné ctnosti. Podle P. Pl. ]. Mathona O. S. B.
upravily a vydaly Školské sestry O. S. F., Praha-Vinohrady, Korunní 4; 1927, str. 153.

Nebývá vše takové uvnitř, v sobě, jak se nám jeví na venek. Toto lze říci
o „neúhledných“ ctnostech, o nichž mluví naše knížka. Nazývá „neúhledným“ to,
co je nenápadné, nepatrné. Nepatrnost „neúhledných7' ctností způsobuje dovolená,
skromná „přetvářka." Ale skutečnou cenu jejich postřehne i necvičené oko, ovšem
po delší době; uzná je a po případě i odmění. A když ne, neujde nám odměna
velkého Odplatítele za tyto perly.

Tuto knížečku lze odporučiti každému, kdo se snaží pokročiti v dokonalosti.
Mil.

RobertLais: Auf der Spur des Urmenschen. Herder,Freiburgim
Breisgau. 1926.

Kniha, která popularisuje, aniž by zpovrchňovala, což bývá častým úskalím
podobných dílek. Neváhá seznámiti čtenáře dosti podrobně s metodou předhisto
rického badání, zato ale, když ho byla provedla námahou vědecké metody, obí
rající se každým detailem, odměňuje ho daleko hlubším, radostně chápavějším
a kritičtějším pohledem do dílny vědy prehistorické. Autor ukazuje nám v této
dílně výtvory pračlověka od nemotorně otesaného kamene přes sličnější tvar ka
menný i kovový až k malbě &plastice. V podiv uvádí poukazy na lékařskou zdat
nost pračlověka: šťastně zhojené zlomeniny, strašlivá rána lebeční zahojená ji do
kládají.

Věnuje konečně stať i náboženství pračlověka. To právě je veliká přednost
dílka, že dovede ostře vyzvednout duševní život pračlověka. Jednoduchý a přece
zase dosti složitý, abychom mohli poznati tvora, který neodštěpil se snad od pra
věkých ssavců čtyřrukých, ale který nám byl sourodý. Tvora, který uprostřed kru
tého ledu & divé zvěře, ve chvíli odpočinku u ohniska temné sluje svými dětský
mi uměleckými sny, svými prvními dumami o světě a záhrobí, vedoucími k božstvu,
byťještě v mlhách zahalenému, počal uplatňovati svou hierarchii nad přírodou
a vydávat svědectví, že v prsou jeho bydlí odem Boží, anima rationalis. L—s

Jaroslav Zatloukal.- N e b e i z emě. Verše. Edice Tvar.

Básnický debut Jaroslava Zatloukala neproměnil se v úplně rozkvetlý květ.
Jen několik básní (Smuteční vrba v ochozské jeskyni, Jeskyně krápníková, Květen,
Červen, Balada milenecká) ukázaly na budoucí formaci květu. Ale to naprosto
neznamená, že ]. Zatloukal nepřinesl do literatury něčeho nového, svěžího, kus
cesty, po níž „v zaslíbenou zemi jdem po stopách hvězd". Jaroslav Zatloukal má
schopnost vylamovat ze skály života balvany, ale jen málokdy je zformuje a zhladí
v čistý lyrický tvar. -Sk.
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F. M. Pecháček.—

BřevnOV.

Park pln je vůně.Kvete sad
a jitřní slunce květům svítí v dumy,
v klín barokových promenád,
jichž hebke' listí tichou píseň šumí -—
i v smaragdových loubí úkryty
a v kouty stere',kde se ptáci dzoulí
a hlemýždi přes ulit závity
na nitkách oči udiveněpoulí.
Tu pěnkava se mihne přeletem
a sbírá drobky,jež jí vlídněhází
kýs návštěvník,jenž prchá před světem
Drozd trilkuje a cupká v nízkém mlází —
Dob dávných jak by vzkříšenyšly stíny,
jichž kroky kdys tu vzlatém písku lpěly!

as přešelje, svět vystřídalje jiný.
Dedajejich vlá však v klenbách tichem cely,
chórjejich chrámem zahlaholí s výší,
když půlnoční zvon duchů bije v lkání 
a markýzove',apati a mniši
jdou dlouhou řadoupři mši k přijímání.
Jdou průvodem, jdou v svatém mlčení.
Char opatů c'težaltář sborem tiše 
V tom z varhan vichr, skřípot, dunění,
hvizd bouřezazní naráz z duchů říše
a v osvětlení žlutých svěc,
co v hloubkách hrobek klášter sní, co stlívá —
lká s chorem stínů mistr kostlivec,
lečjeho gesta mírná jsou a tklivá,
až posléze, když všichni vyjdou z vrat,
nežještě orloj z věžepůlnoc bije,
on, jak kdys dávno, z bílých kláves řad
v hru teprv loudí vlastní melodie,
jak posmrtnou by vášnížil a práh' 
jak nesmrtelných rytmů spád by šuměl —
jen vichru smích,jenž sku/zrápo klenbách,
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by lidskou řečí děl to, kdyby uměl :
Sta přešlých let! Tma z dute' lebky zíra'!
O myšlenka ! Ty křídla svěsís' skvělá —
list vavřínu,jenž v hrobce sta let stlívá
po tajemstvích,jichž kouzlem duše mřela!

J.D..

Ulice.
Stíny šedých domů ohraničují tvou moc. Nízkýbarák, napolo skrytý

v zemi,nejasný a nepevný, majestátní stavba železobetonová s jedno
duchostí v tvaru a v su'akatosti nátěru jsou tvoje meze. Ze dvou stran
pronikají tě žhavé zraky nevinných okenních tabulí, abys jim poskytla
trochu svého hluku, své pestrosti &neustálé změny mihotajících se
v nejrůznější směsi tvorů lidských izástupců živočichů nerozumných.
Tvou útrobou procházejí změny každým okamžikem &přece zůstáváš
klidnou, stále svou ulicí. Mír, část nad tebou se klenoucí oblohy —dnes
modré, jasné a zítra plačtivé, temné —poskytuje ti záruku neodvislosti
na shonu figurek. Ty je přijímáš, ty je propouštíš, obohacuješ je svou
výzdobou bohatou, jindy chudičkou,vždy chvatně sestrojenou pro oko
chodcovo, vždy novou a přece starou, uklidňující i dráždící nejrozma
nitější smysly &vášně v kolemjdoucím. Je v tobě cosi zdravéhoa cosi
chorobného. Rozčilený se v tobě uklidní, když se naň usměješ a jiný
tě chvatně opouští s pohrdlivým úsměvem nespokojenosti. Tebou jde
život a ty jsi život. Pohlcuješ &chrlíš. Pyšníš se nad spoustou, již jsi
schopna vést k cílům nejrůznějším.

Dovedeš se smát &radovat. Naparádit se, zalichotit inevrlému starci,
jenž denně lhostejně kráčí po stejné straně tvé útroby. Někdy voníš
&lákáš nozdry nejrůznějších tříd společenských k sobě &maličko jim
uštědříš ze své líbeznosti. Jsou spokojeni.

Chmuříš své čelo, temní se tvůj dech, zima jde tělem tvým. A sama
studíš. To po úsměvu chceš klid a ten se mění až v chlad hrobu. Jsi
zamlklou &mlhavou a chodec mimoděk se zamýšlí jda tebou. Pěješ
mu píseň ztrnulosti po pohybu, po vyčerpání. Na chvíli přijme klid
tvůj &žije jím. Než jenom na chvíli, neboť chvat jej uchopuje mocí
svou. Spěje dál, rychle spěchá za svým cílem, před ním zastavení nezná
&jím spokojen není.

Ty přijmeš kroky zbloudilce; s jistotou sobě vlastní vedeš jej dále
na jeho cestě, uštědřujíc mu ze svého kouzla podle jeho zásluhy &nic
Ěě nemrzí, když chladně tě míjí &nic tě nebolí, když víc tě nenavštíví.
Ziješvlastním životem boje,stínů &světel,barev a úsměvů, hry a chladu,
vědoma si minulosti i budoucnosti &důležitosti okamžiku.
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Bohdan Chudoba :

»Obnovené umění.<<
Akademický malíř František Petr přeložil do češtiny některé ži

votopisy středověkých umělců z díla Jiřího Vasariho Le vite de' piů
eccellenti pittori, scultori e architetti. (Nakladatelství Girgalovo na
Smíchově v Cechách) Bylo věru záhodno, aby česká literatura měla
aspoň částečný překlad světoznámého díla italského, které bylo po
prvé vydáno r. 1550 ve Florencii, neboť z něho si nejlépe můžeme
sestaviti obraz čtyř století, pro Italii tak štědrých. Vasarimu totiž,
třebas nepřesnému v datech 3 místech a opakujícímu v některých
kapitolách údaje vybájené nebo chybně přenesené, podařilo se za
chytit bohatý rozkvět umění za svého života i několik století před ním.
Tento celistvý obraz má své přednosti i vady, předností však jistě je
více. Vždyť právě Vasari dovoluje nám rozhlédnout se očima sou
časníka po době"roztrhané na kousky německými kritiky a poněkud
násilně rozdělené Johnem Ruskinem na tři epochy, jejichž obrysy je
sice možno postřehnout odle směrnic vůdce praeraffaelitů, které
však spolu souvisely dalelÉo úžeji &navzájem se prolínaly vlivy, jež
ani nejučenější umělecký dějepisec nemůže dnes vypočítat &roztřídit.
Nelze upříti jistou oprávněnost Ruskinovu třídění : čtrnácté století —
věk myšlenky (Dante, Giotto), patnácté století —věk kresby (Vinci,
Michael Agnolo, Lorenzo Ghiberti, Raphael) a šestnácté století - věk
malby (Tintoret, Paolo Veronese, Titian, Correggio), ale nikdo nám
tímto způsobem nevysvětlí na příklad přítomnosti vznešené &ohro
mující myšlenky V' Buonarrotiho Mojžíšovi, ani přítomnosti skryté,
ale tím více na srdce útočící ideje v malbách Correggiových. Nespo
lehl se tu Ruskin příliš na náhodu, že se nezachovalo tolik maleb
současníků Giottových jako výtvorů méně geniálních vrstevníků Mi
chelagnolových & Corregiových, ano, řekněme i Sartových, když
kolorit již často vyjádřil více myšlenek než motiv? Dante &jeho bás
nický obzor, který se tak náhle otevřel středověkým Italům &ohro
mil je svými délkami, byli podněcovateli několika generací a Giotto
nebyl sám vykořisťovatelem, snad dokonce Michael Agnolo užil více
hlubin jejich myšlenek, Sarto i Correggio něžnosti jejich lyriky a Luca
Signorelli děsu jejich planoucíeh obrazů podsvětí. A upozorňuje-li se
na vliv Saronarolův na Buonarrotiho, může se dodat pravděpodobná
domněnka, že přímý vliv Dantův, beztak odražený i ve fanatickém
kazateli florentském, jak nám svědčí spojení vlivů obou, Danta i Sa
vonar-olyu Sandra Botticelliho, působil na Michael Agnola stejně ne-li
více než ohnivá slov-adominikánského kajícníka. Ovšem kopie Božské
komedie s kresbami Buonarrotiho se ztratila, marno litovat.

Proto tedy chválíme Vasariho, že podává v řadě jednotlivých ži
votopisů souvislý řetězudálostí a myšlenek, třebas poněkud zkreslený
náchylnosti nebo odporem autorovým a jeho hrdostí na vlastní dobu,
jak ostatně u mnoha kritiků bývá. Ani nám příliš nevadí, že Vasari
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křivdí trecentu, které přece postavilo basiliku v Assisi, katedrály
v Pise, Lucce a Pistoji a kdy přece mezi „marmorariiii nebylo málo
opravdov'ch umělců. Giotto nebyl bleskem, vše náhle osvěcujícím
a objevujicím, nýbrž pilným žákem Cimabuovým i jeho předchůdců
a ještě pilnějším napodobovatelem byl Donatella. Zde naopak platí
slova Ruskinova: „Umění třináctého století je základem všeho umění,
- ne toliko základem, nýbrž i jeho kořenem“. (Viz „Turner and his
works".)

Ille ego sum, per quem pictura extinta revixit, napsal Lorenzo
o Giottovi, úplně správně kromě toho perfekta, neboť Giotto se pro- .
bíjel pomalu a' malba oživovala ponenáhlu, vymaňu'íc se z tradičních
a předepsaných "tvarů epochy rytířů a mystiků. yšetřit okolnosti
a příčiny, jejichž působením se tak dále, znamená vyšetřit povahu
renaissančního období a doby před ním i po něm, všech těch století,
z nichž řes jejich postupnou ídekadenci ve volení motivů můžeme
vytěžit aleko více než se zdá několika pesimistům jako Mutherovi,
jenž na příklad v nevšedním koloritu Sartově viděl jen neurasthenii.

Nulli ignota mea est gratia mira manus.
Artifices potui digitis animare colores,
Seprataque animos fallere voce diu.

Pokud toto bude platiti o mistrech italských, zůstane jim čestné
místo nejen v povznešení kresby, malby a všech technik, nýbrž i v po
zvednutí lidské myšlenky, neboť není umění bez ideje &od mytho
logických kreseb chorobného Piera di Cosimo si hlasu ani žádat ne
budeme, poněvadž v nich není ani duše, ani myšlenky, ani krásy,
ani síly.

Prostota a upřímnost Giottova, odlesk to chudáčka Božího, vese
lého bohatýra Kvítků,svatého Františka z Assisi,stala se jednou větví
kořene obnoveného umění, za jehož druhého průkopníka můžeme
považovati Fillipa Brunelleschiho, smělého stavitele kupole v chrámu
Santa Maria Del-Fiore ve Florencii. Před jejich uměním a podnika
vostí se bez výhrady mohlo říci: Graecorum sileat prisca admirabilis
aetas. Neboť nové tvary, nové cesty byly objeveny, a to cesty křesťan—
ské. Vzpomeňme jen slov Giovanna Batisty Strozziho: Jako kámen
na kámen, oblouk na oblouk věčně stavím, tak vystupuji krok za kro—
kem do výše, k nebi. A nebyla to dráha vzdorná,jak by se snad špat

_nému soudci mohlo zdáti podle zábavných svárů &sporů v soukromém
životě umělců, nýbrž posvěcování člověka,jemuž měly sloužiti všechny
látky a všechna umění, i stará dovednost litecká, která obživla v Lo
renzu Chibertim, tvůrci bronzové brány kostela San Giovanni. No
vému rozkvětu umění přinesl skoro každý z jeho sluhů svůj dar, ať
již to byly Donetellovy studie na antických dílech, nebo průsvitné.
jemnost obličejů Fra. Lippiho, nebo vynálezy Masaccia, za života
nedoceněného, později přeceněného, ale přece jenom muže nových
objevů. . '

Tak se střídali &pracovali jeden po druhém, často spolu soutěžili
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k vzájemnému prospěchu nebo se i svářili ke své škodě &z pozemské
závistivosti činili si překážky, jako činil nesnáze Michelagnolovi Bra—
mante, jenž sám pak nemohl dokončiti svých předsevzatých děl.Nebo
se předstihovali ke škodě naší —tak kresby Lucy Signorelliho, učitele
Vasariova, musely ustoupit na stěnách vatikánských pozdějším výtvo
rům Raffaelovým; vždy však se snažili o to nejlepší v umění. Obdivu
hodný technik Antonello da Messina první přinesl do Italie tajemství
vlámské malby, což mu snad umožnilo, aby se spolu s Pietrem Peru
ginem stal průkopníkem počátků krajinářství, jež do té doby v úzké
snaze o vyjádření duše zůstalo nevyužita. V této době teprve začalo
se uplatňovat, Domenico Ghirlandaio komponuje sice dosud přeplně
né obrazy —kroniky, podivně odporující realistickým obličejům &od
vážně zachycenému podivínskému gestu Josefovu v klanění pastýřů
&podařeným podrobnostem na nádherném Narození Panny Marie,
ale Messiuovi (Golgatha) &Peruginovi (Příprava k pohřbení, Vidění
sv. Bernarda a zvláště Ukřižování) podařilo se uvésti do malby me
lancholický kolorit krajiny a nebes, který i při své neživotnosti, tea
trálnosti a při tom, že byl často opakován, neztrácí ničeho na svém
kouzlu kajícných barev. A tak, prohlížejíce si Peruginovo Ukřižování,
nemůžeme ani uvěřiti Vasarimu,že autor tohoto Inistrného zachycení
velkopáteční lásky & smutku stal se na tvrdé své životní cestě bez
ohledným materialistou. Rozhodně něco jiného než peníze bylo pá
nem jeho duše, když kreslil Golgathu, nebo tesknou krajinu v pozadí
Vidění sv. Bernarda.

Po takové přípravě byla doba hotova, aby vydala své největší
—duchy: Leonarda da Vinci, Michelagnola, Buonarroti, Raffaela Santi,

Andreu del Sarto, Antonia da Correggio a Sandra Botticelli. Snad
pro někoho zůstává spornou otázka, komu z nich přisoudit prvenství,
ale sotva druhým ukřivdíme, prohlásíme-li za prvního Michelagnola,
na jehož náhrobek v římském kostele Santi Apostoli byla napsána
slova: Tanto nomini nullum par elogium. Máme dvě podobizny Mi
chelagnolovy, jednu odBugiardina, druhou od Jacopa del Conte. Ani
na jedné z nich však není známky nesmlouvavé síly, vyzařující z jeho
děl; spíše jsou patrny dva jiné rysy: vtipná bystrost &stařecká ne
důtklivost, oba symbolisující různé, někdy proti sobě jdoucí proudy,
jež zachvacovaly Michelagnolovu duši: jasnou lehkomyslnost renais
sančního života, jemuž rod Medici byl vhodným vládcem,a hlubokou
vážnost genia Dantova, jehož chmurnou stránku dovedl Savonarola
vybičovat v duších svých posluchačů tak, aby zastínila vše ostatní.
Můžeme-li soudit z výtvorů na autora, odvážíme se tvrdit, že Michel
agnolo získal si rovnováhu nade všemi sklony, neboť,jak praví Vasari,
s jeho uměním „se sdružila pravá filosofie s ozdobou jemné poesie,
aby byl lidstvem ctěn a obdivován pro svůj nejprostší vzorný život,
práci, svatost mravů &všechna lidumilná podnikání.“ A věnoval se
umění jako činnosti, která člověka povznáší a upevňuje, na kamenný
základ staví dobro v jeho duši: „Milý jest mi spánek, ještě milejší být
z kamene, dokud trvá zlo &závist, jest mojí velkou touhou nevidět,
necítit; proto nebuď mne; mluv tiše." Zda nejsou tato slova,jež pro
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mlouvá Michelagnolo ústy Noci, odmítnutím nepravé renaissance, za
jejíž ozdobu dokonce někteří z nás Buonarrotiho považují. Bylo tomu
patrně jinak než v našem primitivním třídění.Michelagnolo prováděl
vždy své plány, nikoliv nápady světských knížat, jejichž otroky byli
mnozí z jeho současníků, &zatím co svět boccacciovský se smál a hlu
čel &pořádal slavnosti, vydralo se z úst mlčenlivého myslitele a vý
tvarníka, jen tiché, ale rozhodně: non mi destar, deh parla basso!

Leonardo da Vinci, starší Buonarrotiho, jak rozdílná to povaha!
Lehkomyslný byl v životě i v umění, &mohl-li chyb vlastních litovat
v posledních okamžicích,nemohl už napraviti četné vadně provedené
malby, jejichž krása zmizela s prvním podzimem. Všestrannosti jeho
dosud nikdo nepřekonal, co mu však prospěla, vybil-li její značnou
část na neužitečné hříčky, na chvilkové, v brzku se rozpadávající ma
lování fantastických zvířat, ač dovedl věci neporovnatelně vyšší, jak
svědčí na příklad jeho obraz Savonarolův, děsné, ale patrně jedině
pravdivé zachycení té vášnivé fysiognomie, kterou vymaloval Fra.
Bartolommeo asi méně kriticky. Koho však my můžeme odsuzovat?
Zda by bez letory Leonardovy vznikla Večeře Páně, která ani v ne
dokonalých kopiích neztrácí své svěžesti? Zda by bez ní bylo nama
lováno krásné seskupení na kouzelném obraze Matky Boží v jeskyni,
které ani po starobylém způsobu konstruované skalní pozadí nezba
vilo jedinečné ceny, a poskytlo tak po prvé volnou cestu novému
zpodobování Panny Marie, ve kterém italští i jiní umělci dosáhli svého
vrcholu, každý po svém způsobu. Uplatnila se tu slavnostnost Raffae
lova, která po jeho pracném vývoji zau'ala trvalé místo na všech jeho
výtvorech, snad kromě charakteristickych portrétů,a určovala i kom
posici &rozdělení obrazů —Zasnoubení Panny Marie &Madonny Six
tinské předstižené jen nádherným vytržením &tajemností Murillova

" Neposkvrněného Početí. Do výšek tu dospěla tvorba del Sartova,
o níž se říká, že pro barvu zanedbávala kresbu, opakovala své typy a
stávala se chladnou. Za odpověď nevidoucím poslouží slova Vasari
ova o Sartovi: „ —je-li jeho kresba co nejprostší, je nicméně jeho ko
lorit vzácný a skutečně božský" Dejme tomu, že Andrea del Sarto pra
coval kresbu s chladem, možno však nazvat chladnými jeho barvy na
příklad na Madoně v ufl'izijské galerii? Zlatý kolorit tu odráží kon—
templaci slunného odpoledne na chodbách klášterních &pozorovatel,
když se dozví, že obraz byl původně malován pro klášter San Fran
cesco, vzpomene si, třebas sám mohl spatřit jen barvotiskovou kopii,
na nesčetné mazanice a tovární sochy a sošky,které dnes zdobí chodby
a pokoje našich klášterů a domů. Po této stránce jsou obchody devo
cionáliemi největšími škůdci křesťanství.Skoda mluvit, vzpomene
me-li si na takové mistry barev —Sarta, Velasqueza, a nyní ?

Po Sartovi Corregio, zvaný Vasarim „výtečný a překrásný duch,),
jenž vyspěl v genia, aniž měl příležitost vzdělat se na antickych i no
vých dílech, jenž bez učitelů dosáhl mistrovství v seskupení i malbě
pozadí, jaké projevil na svém obraze Krista a Marie Magdaleny, a jenž
svou nevýslovnou graciésnost, dílo člověka skrytého v ústraní a ostý
„chajícího se prozraditi tajemství své duše, vyjádřil v kouzelné Svaté
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Noci. Něžnost světlých barev najdeme tu i zvláště u Sandra Bottice
lliho. Jaký to protějšek proti Michelagnolově robustní síle, vyjádřený
tu v obrazích svaté rodiny a Panny s Dítětem, z nichž Botticelliho
Magnificatmajedinečné spojemslavnostní nádhery spokorou &láskou,
které se nedají 510vy vyjádřit. Sandro sám, tento „muž hlubokých
myšlenek,:, jak ho nazývá Vasari, zůstává a patrně zůstane pro nás
záhadou. Člena blouznivců Savonarolových, naříkajících bratří, jimž
Botticelli byl, hledali bychom spíše v Lucovi Signorellim, než v autoru
Magnificat. Svědčí to, jak málo ještě známe renaissanci, reformaci
1 jejich souvislost.

Velká epocha italská se skončila a můžeme o ní pronášeti své u
sudky nebo chvály. Johnu Ruskinovi byla vyjádřením nadutosti, ma
terialismu a lidské sebechvály. Tento soud je příliš jednostranný, ne
musíme se jím zabývat. AleRuskin pronesl jinou,důležitější myšlenku,
že totiž Raffaelem začíná doba úpadku náboženského umění v soukro
mém životě. Snad by bylo lépe rí01Tizzianem,nebot ten teprve v Italii
rozšířil umění portrétní, které Raffael započal, na tom však nezáleží,
náboženství skutečně přestalo provázet umění na každém kroku a stalo
se jen jeho vyjímečným (ani ne svátečním) motivem. Bůžků je plno,
říká Ruskin, Madon a Kristů nikde,jen osobyantických mythů, a v této
devise, třebas obrazně, má Ruskin pravdu. V umění se náboženství
vzdálilo denního života a provádí-li se vůbec, provádí se odděleně
v ustálených tvarech. Barokní období málo pomohlo, naopak zvýšilo
prOpast mez-iuměním světským a církevním,která kdysi byla spojena
v umění jedno. (Jen slepí říkají, že umění před Giottem bylo pouze
umění náboženské, bylo to pouze umění, jedno a celistvé) To je vliv
renaissance &reformace (které víc ?), že se bojíme spojovat v umění
Boha jako stvořitele &vůdce s člověkem a s přírodou v jejich všedním
životě. Ale symbolika není mrtva, poněvadž zároveň s ní by umřelo
celé umění , pouze spí. Tvůrčí síla lidstva se jen obrátila jinam, brzy
však nastane doba, kdy podle slov Vasariho bude „každý muset být
velmi tvořivý, bude-li chtít vůbec žíti„

Vlast. Ronet:

Vpřed!

Výkřik náš dnes letí světem:

Stále Vpřed! A semkněme se!

Stokrát padnem ? Zvednemese!

S odvahou jen o boj a vznětem/
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Letí světem naše roje.

Ať v nás blesky hněvu bus'í;

láska spojí v kruh nás užší!

Vpřed musíme —Boží voje!

Nechceme my v řadách sketů,

jíž se bojí v Slunce zřítí,

otroky to bázně v žití 

dobývat jdem duší květů!

Proto výš jen světa z vírů —

svět až spneme od hor k horám,

od západů k jasným zorám —

spojíme se v písni ]llíru!

O skály rozbijem okovy bázně,

tlačících pout k zemi střeseme tíž,

vznícení nebeskou Láskou, jež

tajemnou vábí nás mocí

s vítězným výkřikem radosti

ku Bohu vznesem se výš !

Miloslav Kryštof:

Duchovní manželství
s Ježíšem.

VVI
Duše milující Krista touží po uz51m spojení s Ním, než je poměr

pána k služebníku, otce k synu, přítele k příteh, ale v nesmímé od"V , , ', V, , I ' I V l V, ,
vaze, pz dodava ]1Sllena laska k Mllacku svemu, touz1po duchovmm
manželství s Ním. Obléká na sebe roucho bílé &neposkvrněné křest
ní nevmnosti, na hlavu staví si myrtový věnec panenství &vtělozdobí
drahocennýml šperky ctností. Tak vyzdobena kráčí vstříc Zemchov1.

Jakou cestou má však kráčetl duše, aby došla až do domu Otce,
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kde má býti na věky spojena se svým Ženichem nerozlučitelným
svazkem manželství ? Musí v rouchu neposkvrněném vejíti do domu
Hospodinova, aby čista mohla klesnouti do náruče svého nebeského
Snoubenec. Pak budou dva v duchu jednom. „Neboť jestliže tělesné
manželství pojí dva v jedno tělo, zdaž tím spíše svazek duchovní ne
spojuje dva v jednom duchu ?“ (S. P. Bernardi „ln Cantica" Sermo
VIII., c. 9).

Ježíš sám bdí nad svou nevěstou, pomáhá jí, aby neklesla do pro
pasti hříchu a v bahně nečistoty si nepotřísnila svého svatebního
šatu. Ve sv. přijímání vlévá jí sílu a odvahu, uschopňuje ji k heroi
ckým .činům lásky a vtiskuje pečeť svého božství. V posvátné chvíli
sv. přijímání zasnubuje se Duše s Kristem, mizí 'ako kapka v nesmír
ném oceánu Jeho lásky. S posvátnou úctou prozívá denně velekněž
skou oběť Ježíšovu, liturgie stává se jejím životem a sv. přijímání
posilou k němu. „Všechno mohu v Tom, Jenž mne posiluje", jásavě
volá Apoštol národů a není ani možno, aby člověk spojený v eucha
ristieké hostině s Ježíšem nežil dle příkladu Krále, Jenž postavil si
trůn/v Jeho srdci.

O Kriste, Miláčku duše mé, přijď &nepohrdni chudým příbytkem
mého srdce! Vím, Pane, že nejsem hoden, abys vešel pod střechu
mou, ale toliko rci slovem a uzdravena bude duše má &připravena
na Tvůj příchod. V přívalu Tvé lásky zmizí to staré moje „já" a zů
staneš jen Ty. Pak budu moci'zvolat se sv. Pavlem: „Již nežijí já, ale
.Ježíšvžije ve mně.),

Zijeme uprostřed samých zázraků, nad nimiž světci upadají ve
vytržení a andělé plešají. Jen když si uvědomíme,že v hlubokém tichu
Proměňování sestupuje do rukou knězových sám Kristus,živý &osobní,
aby byl prostředníkem mezi rozhněvaným Bohem a hřešícím lidstvem,
tu dech se tají a oči plní se slzami dojetí nad velikostí lásky a radosti,
;že jsme spojeni s mocným Pánem světů tajemným a nezrušitelným
svazkem duchovního manželství. Jiní blíží se s bázní a chvěním kJeho
“trůnu a my smíme spočívati na Jeho srdci, prožívati chvíle netuše
ného štěstí a blaha v Jeho náručí. To však je pouhý odlesk onoho
“věčnéhospojení v nebesích a duše naše si musí příští blaženost vy
.koupiti bolestmi tohoto života.

Ve středověku někteří mystikové zdůrazňovali kult bolesti, zaví
rali se v temných celách, bičovali svá těla a byli neúnavni ve vyhle
dávání nových a nových trýzní.

Myslím, že daleko horší než martyrium těla je mučednictví srdce.
Rány od bičů se rychle zacelí a přitom sílí takového asketu myšlenka
na odplatu v nebesích, ale rány duše se hojí zvolna &bolestně, neboť
nesvítí slunce božího nadšení, jež by vysušovalo hluboké rány; Bůh
se skryl za mraky pokušení, pochybností &duševní temnoty &ubohá
lidská duše svíjí se v bolestech a netuší, že se v těchto hrozných chví
lích nejvíce přiblížila svému Ježíši v krvavém potu k nebi úpícímu
na skále Getsemani. Tím krvavým potem své duše chystá si člověk
mučednickou korunu v nebesích a duše jeho plní též povinnost ma
teřství, neboť se stává matkou mnoha duchovních dětí, jež v bolestech
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a_temnotách porodila k životu &vsvětlu. S mlékem jejím ssají i ne
omezenou i nekonečnou lásku k Zenichovi. Se starostlivou péčí po—
dává jim pokrm lásky a vede je k prameni vtékajícímu do života.

Ježíš tedy nežádá v oběť krve našeho těla, ale žádá často krve—
naší duše. Slasti i bolesti mateřství se stanou údělem duše zasnoube—
né Bohu. Bůh dlouho duši zkouší než ji přijme za nevěstu svého Jed—
norozeného Syna.

, milosrdný Bože, dej všem nám, kteří hříchem poskvrnili jsme
čistý šat křestní nevinnosti, nové svatební roucho milosti & dOpřej
nám, at svatým &čisvtýmživotem dosáhneme Tvého Království Lásky
&věčného spojení s Zenichem duší našich v nerozlučitelném &věčně
blaženém duchovním manželství s Ním.

„Nepokojná je srdce naše, dokud nespočine v Tobě, ó Božel"

J. Světlý.

Maria - Lodice bílá...
(Věnuji p. JMUDT.L. Hofmannová)

Poslyš o Maria, Panenská Matko,
poslyš mých několik chudičkých vět:
Tebe chci přirovnat k Lodici bílé
na níž se zachránil tonoucí svět . . .

Z tajemných pramenů zašlého ráje
vyjelas, Maria, na bouřný vír 

. v I I
podatz nesťastnym zachrannou ruku,
vrátiti hříšníkům štěstí a mír . . .

Ojak jsou překrásně bíle' Tve'plachty 
není ni skvrny ni trhliny v nich —
Panenská Královno, —totje Tvé lůna,
čistéjak na horách napadlý sníh . . .

Veliké tajemství! —Svatý Duch Lásky
dechem svým čistě ty plachty Tve'vzdul,
abys nám, Panenský Korábe bílý,
záchranu přinesl, na pomoc plul . . .
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Řekni mi, María - Lodice bíla',
koho to přivážís' v útrobách svých!
Poklady pokladů — Vtělene' Slovo,
Boha, jenž na sebe všechen vzal hřích!

Ojak jsi rozkošna',Lodice bílá,
plující uprostřed bouřlivých vln:
šťasten, kdo k Tobě vstříc důvěrně vzhlíží,
šťasten, kdo vzývá Tě, naděje pln . . .

Panenský Korábe —pluj te'ž mým žitím,
budiž ma' nadefje—bouří a tmou—
v hodině smrti pak, Lodice bíla',
přijeď si —př1_,'jeďsi —pro duši mou!

„Ranila jsi srdce mě."

Václ. Novák C.Ss.R. Obořiště.

Zásluhy sv. Řehoře Velkého-
o chorál?

Jako krásná symbolika církevních obřadů rozvíjela se a vykvétala;
v tajemný květ bohoslužby, tak vzrůstal & zdokonaloval se s ní víc-
a více i církevní zpěv, perla posvátné liturgie. Svěží prameny těchto
melodií vytryskly na hoře Moria z posvátného zpěvu při chrámu Flo-»
spodina Boha, zmohutnělý vvstříbrOpěnný tok za sv. Ambrože, a za
života geniálního papeže sv. Rehoře Vel. vzrostly ve veletok, hučící.
v křesťanských chrámech Bohu chvály, díky, prosby, zatím co kněz.-.
přináší u oltáře oběť neposkvrněného Beránka jeho velebnému Ma—
jestátu. „

Naše pozornost vine se kolem životního díla sv. Rehoře v oboru
chorálu, jehož vznešenost nám rysuje víra prostinkého středověku,.
že Pán Bůh sám vnukal tomuto velikému papeži posvátné melodie.
Pro plnost obrazu vzpomeneme zasloužilých mužů z doby pučícího
chorálu.

Jak jsem se již zmínil, přijali první křesťané zpěv bohoslužebný“
hlavně ze židovské liturgie. Vždyťprvotiny křesťanskévyplynuly z lidu _
Vyvoleného, který lpěl až úzkostlivě na své bohoslužbě. Písmo svaté
praví, že věřící denně prodlévali v chrámě2 na posvátných obřadech
a není tedy nejmenší pochybnosti, že velebili Hospodina zpěvem se.:
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fžidy &tak jako židé. Sv. Pavel klade kolossk'm křesťanům na srdce,
aby „ve vší moudrosti poučovali a napommali se vespolek žalmy,

chvalozpěvy a písněmi duchovními, v milosti je zpívajíce ve svých
srdcích Bohu."3 Ale i antické umění hudební mělo rozhodný vliv na

.nové skladby duchovních písní v mladičké církevní společnosti, pro
tože mělo uceleně pevnou stavbu. Leč harmonie řecká byla velice

fsložitá..
Zpěv nalezl radostné přijetí a horlivé zastánce ve vynikajících

osobnostech v Církvi, jako jsou sv. Klement Rímský, Ori enes, Ter
tullian a j. Poklad krásného zpěvu chovali a zvelebovali v klášterních

„kostelích hlavně mniši, kterým již papež Damasus (koncem IV. stol.)
upravil zpěv žalmů.

Nad tyto všechny vyniká biskup milánský _sv.Ambrož (nar. 333,
.zemř. 397 v Miláně). Tento církevní Otec zdržoval se nějaký čas na
Východě a tam se důkladně seznámil s řeckouhudbou.0dtud přinesl

__jido svého biskupského sídla4 a zjednodušil chromatiku; základem
byly mu čtyři tóny diatonické: D, E, F, G, jež jsou vlastně řecké: dor
ský, fryžský, lydický a mixolidický. Sv. Ambrož sám též komponoval,

=pln něžného zanícení, mnoho krásných nápěvů &hymnů. Ušlechtilost
a vroucnost chorálu, jejž zavedl v Miláně, dojímala mladistvého Au

gustina k slzám štěstí a blaha.5
Z dalších milovníků zpěvu vynikají sv. Augustin (354—430). Na

psal kratší pojednání o zpěvu. Boetius (zem. k. 524) zpracoval nauku
o hudbě pro čtenáře latinské. Cassiodorus (zem. kol. 580) hudební
teorii vysvětluje.

Zlatou dobu chorálu přinesl sv. Řehoř Veliký, jenž řídil lodičku
“Církve Kristovy v letech 590-604. Hlavní jeho zásluhu hledati dlužno
ne snad v tom, že vytvořil nový chorál, nýbrž v tom, že dřívější zdo

.konalil, složené nápěvy protříbil &sebral v Antifonář, o teorii a pečlivý
výcvik pracoval ve školách a tento chorál rozšiřoval po celé Evropě.

Ač přes 900 let byly mu tyto zásluhy skutečně přiznávány, odvá
žili se mnozí badatelé šlapati po této tradici, důkazy podepřené. Leč
pokus se příliš málo zdařil.6

Velcdílem, jež vyplynulo z pera Bohem osvíceného velekněze jest
Antifonář. Jest to ;sbírka proměnných mešních zpěvů na celý rok.
Bylo třeba mravenčí píle, aby toto dílo sepsal. Vždyť v ně snesl celou
„poesiihudební na západě v nejkrásnějších vzorech, jež sebral. A nejen
sebral, nýbrž zpracoval, setřcl ráz světský &nahradil vzletnými me
lodiemi církevními, takže chorál stal se důstojnou citerou, kterou
Nevěsta Kristova oslavuje svého Božského Snoubence.

Tímto dílem byla udána norma, jíž se mají řídit v příštím věku
“všichni národové ritu latinského. Chorál pak byl zabezpečen proti
“trvalému zavedení ducha světského; vloudil-li se však přece někdy,
byl oddělen jako bezcenné pozlátko a objevila se opět sladká, čistá,
“původní melodie.

_Tento Antifonář byl zavěšen nad oltářem sv. Petra v kostele sou
Asedícíms pěveckou školou, aby tím byla naznačena nedotknutelnost
.a posvátnost církevního zpěvu, udaného v knize této.7Ale našich věků
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se nedočkal. Zachovaly se nám však jeho kopie; jedna v klášteře sva—
tohavelském ve Svýcařích8 a Antifonář montpellierský ze stol. IX.

Proti tradici, že sv. Rehoř Vel. složil Antifonář, vystoupil r. 1729“
Baron Georg von Eckhart a přisoudil tento spis Rehoři II. v díle „Dev
rebus Franciae Orientalis, později Dominik Giorgi v knize „De litur-
gia Romani Pontificiď. Hlavním bojovníkem proti tradici byl Frant..
Aug. Gevaert spisem „Les origines du chant litur ique".

Proti jejich negativním důkazům nalézáme prímá svědectví prof
tradici, rozsetá po literatuře již nedlouho po smrti světcově.Tak píše
Egbert, biskup v Yorku (732—766):„Nos autem in Ecclesia Anglorum
idem primi mensis ieiunium, ut noster didascalus Beatus Gregorius
in suo Antiphonario et Missali libro, per peadogogum nostrum ben-»
tum Augustinum transmisit ordinatum et rescr1ptum. . . servamus."9"
- Acca, biskup v Hexachu (+ 740) píše o Mabanovi: „Cantatorem
quoque egregium, vocabulo Maban, qui a successoribus discipulorum
beati papae Gregorii in Cantia fuerat eantandi sonos edoctus".10 —
Jan Diacon (kol. 872) píše v životopise sv. Rehoře Vel.: „Antiphona-—
rium centonem cantorum studiosissimus nimis utiliter compilavitf,11
-Na obranu sv. Behoře Vel. se uvádí též Putta, biskup v Rochestru,__
o němž psáno: „ —maxime autem modulandi in ecclesia more'Ro
manorum, quem a discipulisbeati papae Gregoriididicerat, peritumf'u“
Jinde opět čteme: „Sanctus Gregorius... Antiphonarium et Graduale—
collegit, dictavit et “neumavit."13

Poslední výrok svědčí též o tom, že Antifonář (melodie) byl psán
neumami.14 Jimi označovalo se pouze stoupání nebo klesání hlasu...
Byly to tečky a háčky, různě spojované, a podobaly se našemu těs-
nopisu.

Tato kniha stala se jaksi posvátnou &byla rozšiřována zároveň,.
s Písmem sv. mezi na víru obrácenými pohany. Rozšíření její jest“
opět velikou zásluhou sv. Rehoře. 

Sv. Rehoř kdysi dojemnou rozmluvou s anglickými otroky nadchl .
se pro tuto zemi apoštólským zápalem &poslal do Anglie opata sv..
Augustina jako věrozvěsta v čele velké misionářské výpravy.Do jeho:
rukou vložil Antifonář, jejž nesl s posvátnými knihami do nového
působiště. —V říši Karla Velikého založeno několik škol podle vzoru
římských ústavů gregoriánských. I na Východ dostal se Gregoriánský '
chorál. „Huius Gregorii tempore cum Augustino Britanias adeunte,.._
per Occidentem quoque Romanae institutionis cantores dispersi Bar—
baros iqsi niter docueruntf'“

Sv. Re oř, muž učený a Bohem osvícený, postřehl, že si musí vy-—
chovati pevné sloupy ve zpěvu, aby se ujal, rozšířil,ale přece neutrpěl—
poruchy. Toho dosáhl založením dvou škol pro zpěváky. Jednu pod
schody basiliky sv. Petra ap., druhou pod palácem laretánským.16'
Podobné školy byly založeny již dříve, ale pro nedostatek životních
potřeb záhy zanikly. Proto prozíravý papež věnoval těmto ústavům'
několik dvorců, aby je zabezpečil. Při'ímáni byli hoši i dospělí muži,.
podmínkou přijetí bylo, že prijmou nejaké svěcení. Vyučoval je sám
sv. Rehoř. Jeho horlivost o posvátný zpěv nezastrašila ani obtížnát
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;memoc, která jej nutila při přednáškách odpočívati na dřevěném le
.—:'hátku.Jeho důtky, jimiz hrozíval svým žákům, chovaly se na světco
vě hrobě ještě za časů Jana Diakona (+ 872).

Tato horlivost nesla nejbohatší ovoce.Záci, opustivše tyto školy,
:.rozcházeli se do cizích krajů 'a všude zakládali nové školy, rozšiřovali
chorál a učili zpěvu domácí obyvatelstvo. Ještě za nástupců sv. Re
-hoře vynikli někteří žáci jako apoštolé gregoriánského chorálu. Jak
se dostal chorál do Anglie, víme. Byla tam též založena škola pro pěsto

vání zpěvu: „ —Maban... in Cantia fuerat cantandi sonos edoctus."17
Karel Vel. vyžádal si na papeži Hadrianu I. r. 787 mnichy Theo

—dora &Benedikta, aby vyučovali v Metách a v Soissonu, „ —qui a sancto
-Gregorio eruditi fuerant, tribuitque (eisAdrianus) antiphonarios san
—'-ctiGregorii, quos ipse notaverat nota romana"113 '

Do Francie posláni r. 790 jiní dva mniši, Petr a Bomanus; tento
však cestou oehuravěl &zůstal v klášteře svatohavelském, založil tam

L-školu, které ponechal jako vzácnou památku Antifonář, jejž nesl do
Francie. Opati i mniši tohoto kláštera nabyli zvučného jména pro
—svézásluhy a svou lásku ke gregoriánskému chorálu. O rozšíření na
východ jsem se již zmínil. Tam však se dlouho neudržel.

Vidíme, že takovouto činností se záhy rozšířil správný &vznešený
-..zpěvv širší vrstvy lidu a nesl jako krásné ovoce zvýšenou účast při
„bohoslužbě. ,

Mimo tyto dokumenty, tvořící kolem sv. Rehoře ideální aureolu
..muže učeného, duehaplného a obětavého, máme ještě jiné ukázky
_,jeho horlivosti. '

Na mezinárodním kongresu ve Strasburgu v srpnu r. 1905, kde se
pojednávalo o regoriánském zpěvu, upozornil prof. Amédée Gastoné

„účastníky na nekteré důkazy, svědčící o tom, že sv. Rehoř napsal vtéž
..?—teoretickouknihu o hudbě a zpěvu. Udal také známky stylu sv. Re
hoře, aby byly pomůckou při hledání této práce. Důkazy zdají se býti

r-opravdu vážné &přesvědčivé. Práce však nezasáhla zvláště blahodár
ně ve vývoj chorálu, mimo ni byly v oběhu již dříve knihy podobné.19

Svatý Rehoř též upravil tak zvané tony plagalní (t.j.odvozené od
:.authentických), které stojí na základech A, H, C, d; tyto jsou řeckého
:;původu: hypodorský, hypofryžský, hypolický a hypqmirolydický.

Zbývá mi ještě uvésti některé hymny, které sv. Rehoř sám složil,
.a z nichž některé i zmelodisoval. Nocte surgentes vigilemus omnes
-'Í(Dom. ad Mat. N. I.). Ecce iam noctis tenuatur umbra (Dom. ad L. I.).
Lucis Creator optime (Dom. ad Vesp.).Audi,benigne Conditor (Dom.
ad Vesp. temp. Quadrag.). A mnohé jiné, jichž se v breviáři neuvžívá.

O církevní hodinky a bohoslužbu staral se tím, že zakládal v Rímě
kláštery benediktinské, kde měly býti tyto hodinky denně slavně zpí

wány a slouženy slavné mše sv.
Není tedy divu, že přemnozí spisovatelé vydávají mu nejkrásnější

zasvědectví a souhlasí s Janem Diakonem, který jej zove „cantorum
:-studiosissimus."20Měl-li chorál nésti něčí jméno, nesporno, že mužem
“tím může býti jediný sv. Rehoř Veliký. Kdo jiný povznesl, rozšířil

.a upevnil církevní zpěv v takové míře, že trvá ve své původnosti, ač
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nad ním plynou celá staletí jako vlny na moři? Gregoriánský chorál
jest čistým zřídlem,z něhož vždy potekou proudy důstojných melodií,
šumící Boží velebnosti, chválící Boží krásu, hlása'ící Boží moudrost.

Končím vzpomínkou, na naše Emausy, kde jsem poznal chorál
v jeho jedinečné kráse.-O, čím by byly bohoslužby, obřady v tomto
velebném chrámě bez dojemného chorálu? Byly by zlatem bez lesku,
nevybroušeným diamantem, něčím vznešeným, ale' přece neúplným !
Hle, toťchorál zušlechtěný velikým papežem svatým Rehořem Velikým.

1 Prameny: Gerbert, Martinus: Scriptores ecclasiastici de musica. I. II. —17842;
Riemann Hugo: Musiklexíkon. Leipzig --19055; Migne P L 75; 32 a j.; Morin,
Cerm. přel. Elsšsser Tom: Ursprung des gregor. Gesanges. Paderborn —1892; Vivell
'Coelest: Musiktraktate Cregors des Grossen. Leipzig—1911 ; Nisard, Theod.: L'ar
chéologie musicale. Paris—1890; Johner, Domin.: Neue Schule des gregor. Cho
ralgesang. Regensburg- 1906. -2 Skut. ap. II. 46; _: Kol. III. 16; srov. Ef. V. 19;
—4 Migne PL 32, 770; —5 Migne PL 32, 769; —5 Domněnku vyvrátil Morin
Elsz'isser: Ursprung des greg. Gesanges; -7 Migne PL 75, 90; —3Faksimile vydal
Lambillot r. 1851; -9 Migne PL 89, 441; —10Migne PL 95, 270; -“ Migne
PL 75, 90; -12 Migne PL 95, 175; -13 Theod. Nisard: L'archéologie musicale.
Paris-1890, 23; —14 Od řec. 781714er= pokyn; —15Migne PL 75, 91; —16
Migne PL 75, 90; —17Migne PL 95, 270; —" Revue, únor 1848 cituje Nisard
]. c. str. 329; —19 Kdo by se o otázku zajímal, nabude dostatečných informací
-z knihy Coelest. Vivella: Musikatraktat Gregors des Grossen. Lipsko—1911 sir.
25—39; —20Migna PL 75, 90; srv. Mabillon: Veter. Analect. Paris—1723 str.
93 cituje C. Vivell, ]. 0. str. 15; a Cerbert: Scriptores I. 248;

OtokarŽižka:

Lis t d om ů.
(Mamince a bratru Oskarovi)

Ty nevíš,že poupátka seprobudila k žití
a z lůžka hledí tiše ven?

Že tichý úsměv Tvůj v mých očích svítí,
když prchl zimní, těžký sen,

Ty nevíš?

Ty nevíš,žefialky už rozkvetlypod tichoustrání
.a slunce hřeje víc a víc ?
Že každé Tvoje teple'pousmání
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pohladí bledou moji líc,
Ty nevíš ?

Tyl nevíš, že jaro rozdává své vdá/cy,
kdyz zmizely už ranní mrazy ?
Že pomněnek roj podél řeky
po mně Ti posílá dnes vzkazy,

Ty nevíš?

Ty nevíš, že všechno rychle změnila se
a zkrásnělo v tak krátké době ?

Že tyto veršeprostičke'
píší jen Tobě, Tobě,

Ty nevíš ?

Dominik Bříza:

Dona nobis pacem!
Blíží se chvíle, kdy kněz v hluboké, uvědomělé pokoře, ponořen

v Boží zázračnou přítomnost v bělostné Hostii —volá naléhavě &od
daně, jako kdysi heroický & velký Předchůdce Páně: „Agnus Dei —
miserere nobis !" —Třikrát odhodlaně v dojemné vířeútočí na otevře
né Srdce Kristovo v nejsvětějším Chlebě.

Předcházela hluboká genuflexe, gesto, jež je veřejným vyznáním
víry, schopné smrti i nejpotupnější, jež je hlásáním vznešeného a jas
ného Creda, zvýšením záře, planoucí kolem hlav světců, Církví vzý—
vaných.

Okamžiky, kdy minulost táhne duší jak mraky paprsky ozařované
&zalévá lítostí každý záhyb chvějícího se nitra, vystupují s prosbou
o smilování. —Okamžiky, kdy se všeho vzdává kněžská duše, všeho
nároku na něco, co by kněžské dlaň svírala, nároku na svou čest,
dobré jméno, chválu, obdiv, lásku, úctu, přízeň a přátelství ———

Momenty, kd padají všechny mosty, jež se pnuly k zahradám u—
vadající krásy, vsechny pásky, jež se jemně připoutaly k světu— 
prosí: „A us Dei, —miserere nobis !"

Výčit y zpronevěřené kněžské oběti životní, neupřímné rozmluvy
a ujišťování s Bohem, Vězněm svátostným, sliby za zmírněná &pře—
konaná utrpení a vysvobození z přemnohých nebezpečí ztráty dechu
v modlitbách, na něž Církev čeká a jež duše potřebují k obratu a ná
vratu —ty pročišťují tento výkřik: - „Agnus Dei, miserere nobis" 
k ryzí upřímnosti.
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A na Kalvarii vystupuje kněz v jitřních svých hodinách, aby se
nadýchal a napojil čerstvým Pokrmem a Nápojem. —Celá budoucnost
dne a dnů má zde svůj počátek a zdroj. Ta žádá víc, neboť v ní je
skryta vůně čis 'ch lilií, v ní spočívají vítězné laury statečných hrdinů,
v ní i nečekane porážky lstivého a záludného Nepřítele, v ní krásné,
smírné ukončení života, snad v rozpuku kněžského odhodlání, v ní
však také zlomení třtiny se klátící a nalomené. —

Budoucnost žádá rozhodnutí a vyrovnání se s úsudky, jež lichotí
tmě i světlu, smutku i radosti, utrpení i samolibosti,_víře i nevěře. —
Uspěšná vítězství nad ponižujícími pokušeními, výhni to krásy a ry
zosti duše, vytékají z tohoto volání : „Agnus Dei, miserere nobis" —

Beránku tichý, který úžas budíš nepochopenou tichostí —v měk
kém přítmí oltáře a v milém zápase paprsků věčného světla s vtíravou
tmou—učiň z kněze nyní, kdy pálí a ničí vše, co nejsi Ty,—vtělenou
tichost a pokoru, jak žádáš svým příkazem: „Učte se ode mne, neboť
jsem tichý a pokorný srdcem.“

A to bude odměnou za volání: „Agnus Dei, miserere nobis"
Nyní už vane klid do duše. - Klid, který je vlastní svatým pro

storám katakomb, mučedníkům, chvátajícím k mučidlům, vyznava
čům a čistým obětem Lásky následovníků svaté Terezie Ježíškovy.

Vždyť nad „Svatým svatých“ —nad Tělem Boha se vznáší slova,
v nichž se otáčí osa všeho štěstí lidstva: „Agnus Dei, . . . dona nobis
pacemf' „Dej nám pokoj, dej nám mír“ a zpěv tento sesiluje chor
andělů, adorujících Boha. Nyní nebeský svět v jásotu plesá a chválí
Pána, že země chápe vznešen' Pokoj, který je křížem zjednán.

A stačí i vyprahlým zrakům věřících, že mají svého zástupce
a prosebníka, rozdavatele Božího pokoje,neboť sám je jím zalit a může
rozdávat i otvírat Písma, mír zvěstující.

Toť vrcholné napětí v přípravě na přijetí Boha až k výzvě: „Agnus
Dei, dona nobispacemf,

Bůh jej dává, neboť pokora s'e modlí.
Bůh je Pokoj a kněz Ho přijímá. Nebe v srdci. —Toť onen pokoj.

_ Prapracujme se k tomu pojetí ranního našeho vy.-získáváníz po
kladů Církve,že tento okamžik dneje základním kamenem naší stavby
na Kristu spočívající,je krystalisování duše k svatosti.

Otokar Žižka:

* * *

Je na rozváženou: možno-li jíti tak dále, možno-li žíti ze starých
zásob, jež teskní zaprášeny zlatým prachem hvězd. Je pravda: jsou
staří básníci, již k nám mluví svým srdcem, srdcem milujícím, zra
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zujícím i pokorným, jsou staří básníci, jejichž verše se nám vrývají do
duše jako slova matčina, ale na druhé straně nelze popříti, že máme
mladé opravdové básníky naší doby, nám tolik blízké, již jsou skoro
zrcadlem našeho života, neboťjejich stesky, žaly, radosti, boje my sami
žijeme. Jsme přece ;nladí, plní nadějí, odvahy, lní síly —a běda, běda
tomu, kdo dnes —ve svém mládí —cítí se star" m a unaveným.

Na tyto úvahy přišel jsem při čtení nový veršů tolik haněného,
vysmívaného, a přecetolik krásného básníka Jaroslava Seiferta. Nevím,
přicházím-li vhod: ale jeho kniha „Slavík zpívá špatně„ rozvířila naši
idylickou, klidnou hladinu.

„Slavík zpívá špatně" je knihou plnou poesie, plnou kouzla &svě
tla, ale ne; světla slunečního, světla čímsi tlumeného, světla zeleného,
jež v ohnivých vichřicích květin šumí &rozeznívá bílé harfy stromů,
jez teskní :

A pod ní sedávaje ten,
jenž viděl snad
pařížské noci, italská poledne
i měsíc nad Kremlem,
vrátil se domů na vše vzpomínat.

Je to smutek, jenž je dědictvím Ahasvera, je to smutek pozdního
chodce, jenž k ránu vrací se z bludných—cesta v troskách sadu sevře
svou hlavu do dlaní &pláče —ne radostí z návratu, ale smutkem, že
jeho kraj je tak chudý.

Tento smutek jde celou knihou a jako sýček sedí na okně &houká.
Zasněžený kraj,stromy a lesy v stříbrných závějích zimy u nočních

ohňů pláčí —ticho, nic, ticho:

„To jenom dřevorubec zatne do ticha sekyru
& z hlubiny lesa ozvou se pohádky'ť

Slyšíte? Takové verše napíše jen velký básník. Toto nejsou verše tu
ctové —neváhám je nazvati geniálními. _

Hledejte ve staré poesii —vím, najdete krásná, velmi krásná místa,
ale takové verše polostínu, pološera, nekonečné, tiché, idylicky kou
zelné melodie ne, nenajdete.

A na konec —
nelze popříti, že Seifert má ve své knize místa slabá, dělaná jaksi

se zavřenýma očima, aby vyhověl módě (Měsíc na křídlech, Přítel
kyně), ale nezapomínejme, že často jeden verš zachraňuje básníka.
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Dl'a cudzieho: O. Holúsek:

Voda, voda! —KrV, krV!
V krásnom Trenčianskom hrade ešte i dnes možno vidiet 76 siah

hlbokú studňu, ktorú menujú studňou lásky. O tejto studni medzi
l'uďom koluje následujúca povest!

Tureckých zajatcov privádzali do otroctva do Zápolyského paláca.
O niekol'ko dní prišli poslovia do zámku &priniesli vel'a darov, aby
im vymenili vezňov. No srdce Zápolyského nemohli obmákkčiť.

Silný,urastlý baša Othmar vidiac medzi vezňami svoju snúbenicu
Fatimu, sl'úbil Zápolyskému mnoho drahokamov &nekonečné množ
stvo pokladov, keď prepustí peknú, smutnú Fatimu.

Zápolyský vo svojej panovníckej pýche hovoril: Skór móžeš vy
kresať zo skal hradu slzy, ako z mojho srdca milost,!

—Alekeby som predsa mohol dostať z kameňa vodu - hovoril
Othmar—prepustil by si moju snúbenicu? —Bez všetkého —hovoril
pyšný Zápolyský.

Snúbenec Fatimin dal sa do práce, od rána do večera dlabal a
vrtal vo skalách, aby dostal vodu.

Tri roky sa trápil Othmar v krvopotnej práci, medzi skalami-a pod
studenou zemou. Už —už chcel zúfať vo svo'ej práci, iba ked naraz
zvolal vel'kým hlasom: voda, voda! Sláva násmu vel'kému Allahovi!

Cerstvá voda vyvierala zo skál a mladý Othmar s Fatimou ra
dostne opustili studené múry hradu . . .

* .
a: *

Len mená treba zameniť . . .
Keď stotník o*tvorilbok Kristov, v boku Kristovom povstala jedna

'hlboká studňa &to: studňa lásky. O tejto studni 2000 rokov následu
júca udalost sa rozprava:

Adam a jeho potomkovia upadli do ťažkého otroctva. Keď to o—
troctvo už bolo nesnesitel'né, vtedy prišiel Messiáš, aby našiel to, čo
Pudské pokolenie ztratilo, aby vyslobodil l'udstvo z otroctva. Pre svoje
ovečky stal sa človekom, aby ony mohly byt' synami Boha. Medzi
ovečkami chodil tri roky v studenej zime a v horúcom lete, medzi
třňami &tvrdými skalami, na mori, na zemi, na pustatinách, všade
hl'adal ovečky. Keď prišla hodina, mnoho cených pokladov a darov
zaplatil za svoje ovečky, i drahú krv za ne vylial a zomrel, aby za
chránil Fatimu: svoju nevestu Církev. A Církev sme my! My sme
ovečky Kristove, keď teraz rozjímáme o umučení Krista Pána, musí
me zakričať: Krv, krvl Drahé poklady krvi Kristovej, Tebe můžeme
ďakovať za vyslobodenie z rúk diabla. Buď pochválené preto vel'ké
a nekonečné meno Ježiš!
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Cyrilometodějská hlídka.
S.SnGruzděv:RusskapiRelQýoznaja
Poezia.

Praha 1928. Stran VIlI—l—158.Kč 15'-. Anthologie bývají obyčejně
díla nálady a osobního vkusu, ale knížka Gruzděvova vznikla z potře
by skoro naléhavé, která jí též dala originelní, výborné uspořádání.
Poznáme tu zřejmýrozdíl mezi knihami tvořenými v klidu a pohodlně
&knihami, které samému tvůrci jsou útěchou a lékem. Odborník li—
terát byl by snad věnoval větší péči výběru látky _abyl by hledal co
nejvýraznější seskupení jednotlivých částí, nikdy však by nebyl vy
tvořil knihy tak živé, jakou vydal Gruzděv, ruský lékař a kdysi pro
fesor oděsské university, pravý Rus, prožívající svůj úděl i své duševní
boje s jistou. vytrvalou opravdovostí, která vždy chce vypíti kalich
svůj až do dna. Mnoho jeho rodáků šlo před ním touto bolestnou ce
stou, mnoho jich ještě půjde, bude zádumčivě číst Puškina, číst mezi
řádky Dostojevského, prožívat nejen velké romány Tolstého, vrhající
nezarazitelné paprsky do duše ruské společnosti, nýbrž i jeho zoufa
lou filosolii, nuže, proč by jim nemohla posloužit malá knížka, zachy—
cující vnitrné boje velkých ruských básníků. Není to, pravda, dílo
úplné, poesie musí být ještě doplněna prosou, nikdo však nemůže po
žadovati více v dobe, kdy značná část ruské inteligence potřebuje
pomoci upřímné, ne vyů'mělkované, pomoci vedoucí a osvěcujícíi
posvěcující. — S. S. Gruzděvu však náleží i náš dík, ženám poskytl
pohled do dosud málo známé hlubiny ruské duše.

Dp. Vrzal, zasloužilý pracovník a znalec ruské literatury, ukázal
v jubilejním čísle Musea na opravdovost &čistouvsnahu ruské romá—
nové tvorby a jeho soud můžeme potvrditi i po'pře'čteníGruzděvovy
anthologie. Autor si ji rozdělil na šest částí : ]. Tíže nevěry —potřeb
nost živé víry, 2. evangelium jako pramen křesťanství —chrám Boží,
3._dílo a život Ježíše Krista, 4. modlitba, 5. víra a její dary: útěcha
a nový život, 6. lidský život a smrt - spánek, přechod do věčnosti.
V šesti těchto obrazech jako v šesti podobenstvích zvedá se plasticky
stavba ruské duše a její upřímnosti, která ani své ponížení, nudu ne—
zastírá a doznává její tíži. Jako pustá step vypadají slova Fetova: „Zda
není vše stejné: jeden či mnoho takých dní ?" A plazící se po ní život?
Jak praví Pleščejev „ —i v knize minulosti čtu se studem, vypravo—
vání o.neplodném životě, zahynu-vším beze stopy ——„. Po takovém
prachu všednost—izvednou se tvůrčí a radostné dary ruských pěvců
jako bílé věže Kremlu. Uprostřed pestrých maleb A.K.Tolstého &Zem—
čužn-ikova nalezneme tu velkolepé hymny jako Děržavinovu odu
na Boha a tragické nástin-y Spasitelova života, z nichž Nikitinovo
Modlení o číši je jistě nejlepší. Dva překlady Stabat Mater, Zukov—
ského a Mějův, doplňují tuto stránku, kde vedle chmurných veršů
Apuchtinových zaznívá u Kruglova i ozvěna temné askese' a pokání:
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„ —jest mnohé, čeho nelze poznat v knihách, čeho všakmožno do
stilmout při plaménku svítilny slzami, mukami &jízvami kajícných
řetězu." Smutek asi, prosba a naděje vryjí se nejvíce—ztéto knížky do
srdcí vyhnanců.

Hospodine, uslyš "vroucímodlitby,

Pomož Rusku . . . obrod' je! (Kníže Rostovský.)

Ale i pro nás platí tato slova, abychom se více Ruskem zabývali,
'eho duší a nekonečnou tvárností jeho slova, které je schopno vy
jádřit i nejmenší odstíny duševních stavů. Jaká škola se tu skr'vá
v každém překladě. A nejen škola, ale hlavně vnitřní význam, ne oť,
jak to řekl Lermontov větou, kterou možno přeložit jen umělci:

Jest sila blagodatnaja
v souzvuči slov živych
i d'yšet něpoňatnaja,
svjataja prelest v nich.

/Z našich seminařů.

Milým bratřím bohoslovcům!
Tisíc let dčlí nás od okamžiků, kdy tekla krev svatého

knížete a mučedníka za jeho lásku ke Kristu a českému
národu. Miloval vlast a za lásku byl nenáviděnjejími ne—
hodnými syny. Nad záludnými hlubinami pohanských
temnot rozžíhal světla Spasitele a Vykupitele světa. Stal
se obětí svého zápalu a nadšení, klesl na prahu nedostavě
ného chrámu českého křesťanství,podlehl zlobč tčch, již
odpírali Světlu . . . V

A dnes ? Po tisíci letech? Vs'ude straší tma nevědomosti
a nevěry. V době bílého pohanství duše hynou. Zůstaneme
slepými a hluchými? Příklad sv. Václavavolá ! Je nás málo,
ale buďme stateční a zmužilí a vstupme do stop českéhoná'
rodního světce!

Zveme vás všechny, bratři v_Československu, Jugoslavii
a Polsce, na bohoslovecký sjezd ve dnech 7. - 10. července
1929 do Prahy stovčžaté,kde si na hrobě sv. Václava chceme
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vyprositi hodně síly a požehnání Božího kprácipro spásu
duší.

Sjezdový výbor »Růže Sušilovyf v Praze-Dejvicích,
arcibiskupský seminář.

Zájezd českých bohoslovců do Jugo
slavie.

Účelem bohosloveckého zájezdu do Jugoslavie, uskutečněného
v prázdninách minulého roku,"bylo: upevniti staré styky písemně
&navázati nové styky osobní 5 bratrskými bohoslovci slovanskými
na jihu a vzbuditi v nich hodně zájmu pro svatováclavské oslavy
v r. 1929, informovati je o přípravách na tyto oslavy a také je ke hrobu
národního světce českého pozvati. Tedy především: poznat a sezná
mit se s bohoslovci jiholevanskými, s nimiž nás spojuje jednotná
a jednotící myšlenka společenství a bratrství slovanského, myšlenka
slovanské vzájemnosti, kterou podporuje nemálo myšlenka nábožen
ská. Možno zde mysleti na jakýsi panslavismus náboženský, který snad
jediný sjednotí velikou rodinu Slovanstva na východě,jihu a ve středu
Evropy v lůně jedné společné matky Církve. Utinam! Deus adiuvet!

Zájezd do Jugoslávie byl také jakési revanche za návštěvu 5 jiho
slovanských bohoslovců v našich vlastech v r. 1927. Cesta na jih při
nesla každému účastníku kromě- zkušeností & poznatků studijních
mnoho milých, krásných i dojemných zážitků osobních, poznání no
vých krajů a zemí, bohatých na krásy přírodní. Cesta trvala téměř
celý měsíc, od 25. července do 21. srpna.

Z Brna vyjeli 'sme rychlíkem k Vídni, kde jsme _učiniliprvní za
stávku. Prohlédli jsme si všechny význačné památky Vídně &informo
vali jsme se o poměrech české katolické menšiny, které jsou opravdu
dosti trudné &smutné. Duševním střediskem této menšiny je vlastně
klášter OO. Těšitelů, řízený dp. Litomyšlským, &český kostel při něm
na Rennwegu. Z Vídně jsme odjeli do Lince, kde jsme si prohlédli
vedle jiných památek a význačných budov krásnou gotickou katedrálu,
stavěnou v r. 1924, a jesuitský klášter s gymnasiem &hvězdárnou na
hoře Freienbergu. Další zastávkou byl Salzbur -Solnohrad, město
kostelů a chrámů. Je jich zde 70. Z četných klášterů největší &nej
památnější je klášter sv. Petra, patřící řeholi benediktinské, kde jsme
také byli ubytováni. Za našeho pobytu v Solnohradě bylo zde právě
slaveno 300leté výročí posvěcení krásné katedrály, která stojí na místě
starého chrámu, vystavěného sv. Virgilem. Při prohlídce katedrály
objevili jsme na jednom nadoltářním okně v postranní kapli obraz
sv. Jana Nepomuckého. Když jsme na jiném místě v Solnohradě uvi
děli dokonce sochu tohoto našeho světce, poznali jsme, že cizina zná
opravdu naše národní světce, &že na prvém místě jimi je znám národ
český za hranicemi. Po prohlídce nejstaršího hřbitova německého,
prastarých středověkých pousteven, vytesaných ve skále, salzburského
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hradu &solných bání v nedalekém Salzbergu, jakož i nejkrásnějšího
jezera alpského, ležícího již v Německu —Kónigsee —odjeli jsme do
Jugoslávie, kde jsme první zastávku učinili v Mariboru. Po příjezdu
vlaku byla naše delegace uvítána velmi radostně a srdečně maribor
skými bohoslovci 3 místopředsedou eského klubu v Mariboru, panem
radou Knopem, jehož nadšeným přivítáním byli jsme velmi dojati.
Brzo za námi přijela do Mariboru druhá část delegace, tři bohoslovci
olomoučtí, kteří jeli do Jugoslávie přímo. Z nádraží odejeli jsme autem
do biskupského semináře, kde byl vystrojen slavnostní oběd, jehož
se súčastnili také profesoři theologického ústavu. Po uvítacím proslovu
ředitele semináře, pana kanovníka dra Cukaly, který ve své řeči
vzpomenul pouti Jihoslovanů na Velehrad &do Prahy v r. 1927 a
zmínil se o velmi intensivních přípravách Slovinců na zájezd k osla
vám svatováclavským, promluvil předseda slovinského Apoštolátu sv.
Cyrila a Metoděje, dr. Mirt, 0 práci tohoto spolku ve Slovinsku a na
značil také směrnice, jimiž se musí budoucně ubírati snahy o bratr
skou spolupráci "'Kpoštolátu slovinského &našeho. Na tyto proslovy
odpověděl a všechny přítomné jménem delegace pozdravil redaktor
„Musean Drábek, jenž vyzdvihla zdůraznil účel našeho zájezdu do
Jugoslávie & poukázal na nutnost spolupráce mezi slovanskými bo
hoslovci. Při obědě byly živě přetřásány naše společné zájmy a směr,
jakým bude nutno říditi další spolupráci. Překvapilo nás velmi sdě
lení, že Slovinci se chystají ve velkém počtu v letoším svatováclav
skéin roce do Ceskoslovenska-, už tehdy jsme se dověděli, že z Jugo—
slavie se chystají dva zvláštní vlaky, a že Slovinců přijede nejméně
dva tisíce,

Druhého dne súčastnili jsme se konsekrace světícího biskupa ma
riborského Msgra dra Ivana Tomažiče 'anavštívili jsme hrob maribor
ského Stojana minulého století, arcibiskupa Slomšeka. Slomšek byl
prvním arcibiskupem mariborským &již ve své době (14862) poznal
důležitost a význam idee unionistické & založil unionistický spolek
„BratoVčinu (dnes Apoštolát) sv. Cyrila a Metoděje". Navštívili jsme

. také kanceláře tohoto spolku, kde nám pan předseda dr. Mirt ukázal
všechny publikace, jež Apoštolát vydává. Mezinimi je také informační
spisek o pouti Jihoslovanů do Ceskoslovenska v r. 1927 a velmi zají
mavou je modlitební knížka „Apoštolski .molitvenikŽ která vyšla už
ve druhém vydání; takovou bychom potřebovali i u nás a můžeme
se zde od Slovinců učit. — Odpoledne téhož dne odjeli jsme autem,
které nám dalo k disposici město Maribor, do nedalekého města Ptuje,
kde jsme si prohlédli hrad, museum a památky z doby římské. Ptuj
je staré římské město Poetavium, proslavené kultem boha Mitry,
přineseným sem Rímany.

Večer po návratu z Ptuje &Ptujské Gory byla slavnostní schůze
v seminární aule, na níž promluvil předseda literárního kroužku ma
riborských bohoslovců „Slomšek“ o náboženských poměrech v Jugo
slavii, vzpomenul přátelských styků národa slovinského &českého
a-věnoval pietní vzpomínku památce velkých buditelů obou národů
—našeho milého Sušila a slovinského arcibiskupa Slomšeka. Za české
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bohoslovce promluvil a pozdravil mariborské kolegy kolega Drábek
z Brna. Po těchto proslovech byla pracovní konference.

Rozloučivše se s milými bohoslovci mariborskými, pdešli jsme na
nádraží; sem se dostavil předseda i místopředseda Ceského klubu
mariborského a srdečně se s námi rozloučili s přáním mnoha zdaru
na dalším putování Slovenií i ostatní Jugoslávií. —Krátkou zastávku
učinili jsme v Celjích, kde jsme se sešli se svými krajany, kteří působí
ve Slovinsku jako kněží“už přes čtyřicet let. Odešli do Slovinska stu
dovat bohosloví ještě za staré říše rakouské, když byly semináře v Ce
chách a na Moravě přeplněný. Dnes by tomu, myslím, b 10 naopak.

V Celjích ujal se nás lublaňský bohoslovec Ilyja, ktery byl v roce
1927 s jUgoslavskou delegací v Čechách a po celý rok se učil česky,
takže zná už dobře česky. K jeho cti budiž poznamenáno, že lublaň
ský p. konsul při návštěvě .se domníval, že mluví s echem. „Brat
Ilyja", jak jsme mu říkali, je milým, sympatickým kolegou, výborným
společníkem a skoro nedocenitelným vůdcem a průvodcem. za sýou
péči o nás zaslouží naši vděčnost—vzpomínáme na Tebe, drahý, často
a posíláme Ti i Tvému milému tatíčkovi do Dolního Brníku pri
Kranjsku srdečný pozdrav „Bog živil"

Lublaň - bela Lublanja, pobyt v ní a styk s milými lublaňskými
bohoslovci patří k nejkrásnějším částem naší cesty."Při prohlídce pa
mátností a zajímavostí města navštívili jsme vynikající osobnosti
slovinského světa: dra Grivce a biskupa dra Jegliče.Dr. Grivec,u nás
dobře známý vědec a uniOnistický pracovník, bydlí v nejstarší části
Lublaně, v t. zv. Podhradí, v tiché ulici. Radostně nás přijal a ukázal
nám v útulné, knihami přeplněné pracovně první tištěné stránky ně
meckého překladu svého díla „Sv. Cyril a Metoděj". Rozloučili jsme
se s milým Monsignorem s přáním shledané o svatováclavských osla—
vách v Praze. Druhá návštěva byla u biskupa Jegliče, po Slomšekovi
největšího ze slovinských biskupů. Vážný stařec přijal nás v krátké,
ale milé audienci, zajímal se neobyčejně o naši cestu a s živým zájmem
se vyptával na svatováclavské oslavy, jichž se pravděpodobně sůčastní
jako přední representant národa- slovinského. Přiodchodu udělil nám
pastýřské požehnání.

Lublaňští bohoslovci připravili nám z Lublaně krásný výlet k per—
lám slovinské přírody —k jezeru Bledskému &Bohyňskému. Nejprve
jsme navštívili „Závod sv. Stanislava„, katolické slovinské gymnasium
s internátem ve Sv..Vidu u Lublaně. Je to dílo miláčka Slovinců —
biskupa Jegliče, který je na počátku našeho století vybudoval pomocí

-a podporou svých diecesánů. Ustav je z největších &nejmoderněji vy
bavených ústavů katolických ve střední Evropě a studuje na něm
asi 800 žáků. Působí na něm profesor kreslení a slavný malíř slovin
ský Kašpar Porenta, který "studoval v letech devadesátých v Praze
a má ve svém ateliéru mnoho obrazů s českými motivy a náměty.
Působí zde také profesor Hybášek, Cech, který seznamuje Slovince
s našimi poměry kulturními, zejména s literaturou; mezi jinými pra
cemi přeložil do slovinštiny Baarův román „Cestou křížovou„. (Pot
križova.)
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Navštívivše poutní místa Smarou Goru (Horu Panny Marie) která
je opředena podobnými pověstmi jako náš Hostýn, a poutní marián
ský chrám na Brezjach, kde jsme si česky zazpívali —spěchali jsme
spatřit světoznámý Bled. Cesta k tomuto skvostu slovinské země vede
„kolemvodopádu Vintgaru a romantickOu soutěskou stejného jména
poděl divoké bystřiny Sav.ice Je to zde rozkošný koutek země, dnes
ovšem už také hodně kultivovaný. Pohled na Bledje krásný, mohutně
úchvatný a jeho obraz se hned zarýsovává hluboce do paměti. Neméně
nádherná a poetická je večerní projížďka po jezeře. .Nad tichým
jezerem snáší se večer. .Kdesi daleko za Triglavem zapadlo slunce-,
krajina se šeří,voda jezera temná. Na hladině klidné jako spánek dí
těte odrážejí se okolní hory; s jejich odrazy se mísrreflexy nesčetných
světel z pobřežních hotelů a vil. Vesla dopadají tiše a lehce na
hladinu, bárka blíží se k ostrůvku uprostřed jezera, odkud co chvíli
zaznívá zvuk zvonku, na nějž zvoní pozdní Výletníkci turista, aby si
vyzvonil štěstí. Komu totiž naposledy uhodí srdce zvonku třikrát na
jednu stranu, splní prý se mu přání, jež právě v prsou chová. Imy
jsme vystoupili na ostrůvku a zkusili své štěstí o štěstí. Potom pokra
čchme v tiché a dojemné plavbě po jezeře.Posvátná nálada se zmoc
ňuje srdcí.. .Občas vztáhneš ruku přesokraj bárky do vody a radostně
si v ní zašploucháš, neboť je příjemně vlahá a skoro hladí. Ani se ne
naděješ, jede okolo nás loďka, z níž se ozve radostné „,Nazdar Češi.'"
a ty ještě radostněji pozdrav opětuješ . . . V tichém úžasu a obdivu
a v klidném, snivém rozpoložení duše plavíme se po jezeře, míjíme
zamlklou vilu jugoslávského krále, kde dlí na letním bytě královnas dětmi .Z hotelů na břehu zaznívá veselá hudba a z okolních ko
stelů nesesenad hladinu jezeraklekání. .Za mírnéhokolébáníbárky
s jakousi zvýšenou zbožností a vroucností modlíš se „Anděl Páně

Ve vzpomínkách na drahou vlast a v mocném pohnu„tízpíváme„ Kdedomov můj" Pokračování.

Vldp. Msgrc K. Tannertovi v arcibiskup, ' IV'skem seminarl v Praze.
30. ledna t. r. slavil náš milý p. vícerektor Msgre K. Tannert 60ti—

leté narozeniny. Slavnostní večer, uspořádaný bohoslovci, nejlépe
svědčil o lásce a oddanosti, kterou alumnové k svému představenému
chovají. Jubilanta i nás všechny dojala slavnostní řeč com. praef.
jáhna Sinkmajera. Děkoval jménem nás všech za všechnu práci, ná
mahu a starost, kterou o nás Msgre vždy měl, děkoval za všechnu
lásku a ochotu nám vždy projevovanou a prosil, aby jubilant nepohrdl
našimi modlitbami, které se ponesou k nebesům za zdraví,štěstía spo
kojenost jeho. Končil dojemnou písní: Tatíčku starý náš! Dojatý ju—
bilaut děkoval za všechnu lásku a pravil mezi jin m, že celých 321ct,
co ztrávil v našem semináři jako vícerektor, byl sťašten, ba mnohdy
hodně šťasten.

Milý Msgre vícerektore! Již dlouho pracujete na vinici Páně a Bůh
v nebesích' nejlépe ví o Vašich námahách, pracech ke cti a chvále
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jména jeho vkananých,nejlépe zná oddaného svého služebníka.Ten
odplatí Vám jistě mnohonásobně. A čím odvděčíme se my, alumno
vé? Upřímnou,srdečnou modlitbou,jak zdůraznil com.praefekt, mod
litbou za vaše zdraví, aby ještě mnoho jiných nastávajících alumnů
mohlo poznati Vaše 'šlechetné srdce a mohlo býti vedeno Vámi ke
dráze ctnosti. „Dokud Ty si mezi náma, dotud dobře je tu s náma,
tatíčku, starý náš !" Fr. Stk.

V

Z R ím a .

Primicic. —Poslední věta tohoto článku v minulém čísle správně
zní: Vřelými slovy blahopřál „svým milým novosvěcencům, které
kdysi učil“ &blahopřál i všem chovancům, že v tak svorné práci bez
rozdílu jazyka jsou jakýmsi předobrazem, symbolem naší vlasti, jako
on —dodal žertovně - „profesor Ciriaci“ byl jím „nunciovi Ciriacimu",
když kdysi v této koleji vyučoval. (Pozn. red.)

Rozhledy..
Na Hromnice u Sv. Otca.

O Hromniciach koná sa vo Vatikáne málo síce známa, avšak nie
menej dojímavá slávnosť. Všetky rímske farnosti, kapituly, koleje
&kláštory vysielajú po dvoch zástupcov, ktorí s hromničkou, doma
požehnanou, podajú Sv. Otcu zároveň i znak úcty &oddanosti. Jako
že sme nemali tiež my zastupovat časťnároda slavianskeho, Sv. Otcu
tak milého! .

Električkou sme sa teda zaviezli až na Svátopeterské námestie.
Sme dvaja: hlavný sacelán a ja nováček akožto vicesacelán. Nesieme
dlhú, jako paškál hrubú., skvostne vyzdobenú, v papieri pečlive zaba
lenú sviečku.

Po námestí sa už rojí. V ostrom,chladnom vetri vejú faše červené,
modré, zelené, žlté, a aké barvy sa len móžú najst na svete. V chod
bách- kolonády videt vysoké východné turbány, tváre čierne, oči
šikmé, brady dlhé, čierné, hnedé, šedivé tiež. Každý pár, každá trojica
nesie sviecu, jedna dlhšiu než druhá.

Na schodoch u vchodu do vatikánskeho paláca nás čaká Mons.
rektor. Kráčamq hore pohodlnými schody, nádhernými chodbami,
sieňami; pestrí Svajčiari nás zdravia po vojensky. Obraciam zrak na
steny; všady veliké, krásne, iste vzácne obrazy. Hore v dlhej chodbe
rozbalujeme sviece, odkladáme klobúky a upravujeme si ša-ty.Pomaly
nás už sriaďujú, kolej za kolejou, kláštor za kláštorom. Pred sebú máme
Francúzov, za sebú Spanelčanov. Všímam si l'udí, porovnávam, ktorá
morálna jednotka máviičšiu, ktorá kratšiu sviecu.
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Vedl'a nás ustavične kamsi prechádzajú tu mnišky, tam zase laici:
mužovia v tmavých šatoch, ženy všetky v závojoch. Každý chce vidět
Sv. Otca & dnešný hold rímskeho kňažstva; z cudzincov je najviac
Angličanov, alebo aspoň anglicky hovoriacich.

Za krátku štvrťhodinku vstupujeme do prijímacieho sálu. Hlava
Církvi sedí vysoko na tróne, vedl'a neho stoja niekol'kí kňazia a čest—
ná stráž rímskej šl achty. Steny sálu sú purpurovo červené, na pravo
visia dva vel ké obrazy , jedon z nich predstavuje ktoréhosi z prvých
mučeníkov kresťanských. Sme sťa v divadle, v laviciach sedí plno
l'udstxa. Dámy hl'adia binoklom k trónu, kam úzkou chodbou medzi
lavicami sa hýbe prúd klerikov so sviečkami.

Už sme dosť blízko; slyším jednotlivé slová raz italsky, francúz—
sky, druhý raz latinsky 1nemecky. Hovorí Sv. Otec? A či návštevní
ci? „Si dice qualche cosa &Santo Padre.?" pýtam sa Monsignor,a
abysom si ešte včas mohol prichystať nejaké slovo, súc si dobre ve
domý, že predstavujem vlastne celá kolej. Ale není toho treba; mám
si iba všímat, čo budú robiť iní.

Už poslední pred nami kl akajú, bozkajú nohu Kristovmu zástup-—
covi; on im zas podáva bozkaťprsteň, hovorí niekolko vl údnych slov,
milo sa usmieva a žehná. .,tak ako Majster kedysi pritul'ov al dietky.

Pristupujeme; sviecu prekladám do l'avej ruky. Kl'akáme i my,
bozkáme nohu, prsteň, zasa nohu. . „Nisi Dominus aediňcaverit do
mum in vanum laboraverunt, qui aedificant eam", oslovuje nás Sv.
Otec slovami žalmu, zrejme narážajúc na novostavbu našej koleje,
ktorá mu totiž tak vel m1leží na srdci. „Benedizione per v01,per tutti,
anche per la diletta patria". Zpytuje sa, z ktorého kraja sme, z ktorej
diecéze. Stiesneným, ehvejúcim sa hlasom odpovedáme, znovu boz
káme nohu, odchádzame.

S ťažkým srdcom sme sa lúčili so Sv. Otcom, s tou milou otcov
skou tvárou, ktorá pre každého najde prívetivý pohl'ad, nežný úsmev,
vfúdne slovo. Ešte jeden pohl'ad na dlhý rad klerikov &na vznošenú
postavu Kristovho Námestníka, za nami sa ešte dvíha ruka žehnajú
ceho pápeža Pia XI.

Iba na ceste pozorujem, že sviece už nemám; dodnes sa však ne
móžem rozpamátať, kedy &kam sa mi podela z ruky. Pravdepodobne
vo chvíli, kedy sme prikl'akali k trónu, odobral ju niektorý z prislu—
hujúeich komorníkov.

Jubileum Sv. Otca.
Od 9. do 12. februára prežívala Církev dni slávne, totiž siedme—

výročie zvolenia a korunovania Sv. Otca Pia XI. Sviatočná nálada
bola v Bime dovršená dňa 12. februára.

Už včas ráno sa Pudstvo riekami hrnulo k Svátopeterskému ná
mestiu &odtial' do baziliky. Okolo 9% hod. prešlo-do nej za jasave'
hudby papežské vojsko. Asi 0 101/2hod. prichádzal Sv. Otec neseny
na tróne s flabellami, v skvostnom bielom rúchu, s tiarou na hlave,
sprevádzaný pochodom vatikánskej hudby, vítaný ohlušujúcim tlies
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řkanímobecenstva a radostn'm volaním:„Viva il Papa Re!" Zástupca
Kristov privetive dakoval kyvajúc rukou a žehnal zástupu po jednej
i po druhej strane. . .

Slávnostnú omšu slúžil kard. Locatelli; Sv. Otec po čas omše sv.
:sedel pod nádherným červeným baldachinom po pravej strane oltára.
Krásny a velebný zpev riadil skladatel' Perozzi. Po omši každý po
:sPiechal na námestie. O 1 h. objavil sa Sv. Otec na loggi' chrámovej
?fasády,odkial' dal požehnanie „Urbi et orbi."

Náladu zvyšovalo 50ročné kňazské jubileum Sv. Otca a práve u
_jednaný konkordát medzi Vatikánom a Quirinálom.

J.Písa'rčik.

Pomník Benedikta _XV.
Dne 22. listopadu 1918 odhalil papež Pius XI. v basilice sv. Petra

„pomníksvému předchůdci svaté paměti Benediktu XV.- papeži míru.
Sochař Canonica vytvořil dílo opravdu krásné. Nad mramorovou

z-rakvízříme pokornou postavu Benedikta XV. Klečí, ruce má úpěnli—
vě sepjaty, v nakloněné tváři zračí se mu rys bolesti. Jeho zavřené
=očidobře vidíhrozné výjevy z války, což vyjádřil autor nástěnným
reliefem v pozadí. Nad spustošenou krajinou vznáší se-však sladký
obraz Královny míru a Ježíšek v jejím klínu mává olivovou ratolíst
kou . . .

Před pomníkem tak výmluvným věru lépe cítíme, jak velikého
“papeže Bůh dal Církvi ve smutných dobách války!

Dr. Karel Sonnenschein 'i'.
Sonnenschein hat wie ein Bettler gelebt und wurde
wie ein Fůrst begraben.

Dr. Joseph Eberle: Rosen auf ein Preistergrab.
(Schónere Zukunft, IV., 23.)

20. února 1929 zemřel berlínský kněz, apoštol moderní pastorace,
organisátor německého. katol. studentstva, Dr. Karel Sonnenschein.
Truchlivá tato zpráva zarmoutila celý katol. svět německý i neněmen
cký, protože teprve po jeho smrti jsme si plně uvědomili, co Dr. Son
nenschein znamenal pro naši hroznou, moderní dobu. Celý život Dr.
.Sonnenscheina byl ohromn ' požár lásky k bližnímu, který mohutněl
den ode dne, zachvacoval vetší &větší prostor a pronikal všude a bur
coval,-obnovoval, obrozoval k novému, lepšímu životu. V jeho čin
nosti zazářilo opět křesťanství novou září, osvětlilo dnešní zmateria
lisované, zvrácené pochopení života jako plamená raketa noční „tmy
a ukázalo jedinou správnou cestu—návrat lidstva k Bohu - ——

Dr. K. Sonnenschein pocházel z chudé dělnické rodiny v Porýní.
Již jako student jevil velký zájem o sociální otázky. Tato láska“k lidu
roste v Dr. Sonnenscheinovi stále'více a více, avšak nejvolnější prů—
chod &zároveň nejkrásnější usměrnění její dáno v jeho působení kněž—
ském. Působení Sonnenscheinovo neslo se ve dvou směrech: student
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stvo a prostý dělnický lid. Působením &pračí mezi studentstvem chtěř
vyrvat tuto oblast, z níž povstává inteligence, spárům nevěry. Rovněž;
dělnictvo i jiné lidi vysvobozoval z nesvědomitých a zfa'natisov'aných
rukou různých agitátorů, ukazoval jim správnou cestu, pomáhal jim
a tím je zachraňoval a vedl znovu zase k Bohu. Vypravuje se, že k Dr
Sonnenscheinovi chodilo denně asi 40 lidí s prosbou o radu a pomoc—
a každému prý pomohl a poskytl specielní radu a pomoc.— —

Jeho činnost již před světovou válkou byla veliká, ale po válce
ještě se zvětšuje &prohlubuje, když Dr. Sonnenschein začíná v Berlí—
ně prováděti v obrovském měřítku moderní pastoraci. Němci říkali
mu berlínský sv. František, protože jeho činnost velmi mnoho upo-
mínala na působení sv. Františka z Assisi. ———

Dr. Sonnenschein uprostřed své rozsáhlé práce zemřel. Ale uká—
zal cestu, po níž musí kráčeti kněžstvo dneška. Proto budiž čest jeho
památce! - Sk —

Posudky.
Jakub Deml.- Dílo Felixe Jeneweina -—nákladem Výtvarného odboruq

Umělecké Besedy v Praze v říjnu l928—cena 160'- Kč.
Umělecká Beseda k desátému roku republiky vydala dílo Felixe Jeneweina,

který „celým svým dílem pomáhal „z nitra" osvobodit český národ", s výkladem.
& doprovodem Jakuba Demla. Vydala dílo umělce hledajícího a milujícího Pravdu,.
umělce, který „bolestně se cítil synem doby, která pro všechno mystické měla
jen pohrdlivý úsměv".

Jakub Deml pozorně se dívá do obrazů Felixe Jeneweina a myšlenky, jež
vyčetl z díla, měly by býti čteny celým národem, jeho inteligencí, všemi jeho
vůdci. A jest jen málo lidí s tak hlubokým pohledem v umělecké dílo, kteří by
dovedli z něho tolik vyčíst jako Jakub Deml. Nevidí tam jen linie, plastiky, tvarů,.
pohybu, barev—vidí tam zachycenou povrchnost dnešní .společnosti, její bolestnou
bídu i stav i osud našeho národa.

Svým osobitým slohem, mohutnou dikcí, větami, které jsou zkratkami celých
odstavců, dává strašlivou lekci všem „vůdcům národa", všem, kteří, národu lhali,.
kteří národ odcizili Bohu, Autoritě a_ Řádu, kteří přivedli národ na pokraj du-
'chovní záhuby. (Národy jen z nitra odumírají-Tyrš) „Nedlte'li jste věřit v Boha
živého, v Boha Ducha a ted' jdete : ohnutým hřbetem jako otroci ke kamenné sos'e—
na sloupu, který jste si sami postavili . . . Musíte se konec konců ďwtit něčehopří-
mého, něčeho pevného, něčeho. čistého a pravdivého, neboť nepůjdete—li k absolutní,.
na vás naprosto nezávislé Pravdě, padnete zas morem svého rozumu a svépýdly." '
„. . . že jest Bůh, že jest vyšší světa řád a kdo se mu podrobuje, že noste a kdo jej
Opouští, že nezbytné a spravedlivě hyne . . .", a dokazuje, jaký jest smysl našich:
dějin a kde av čem jest jedině naše záchrana.

Kněz Jakub Deml, „kněz nepotřebný“, kněz pasivní, dokazuje v celém díle-.
nejen vzácnou schopnost výrazovou, ale jeho dílo může býti nejlepším příkladem-..
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jjak prospívati katolické věcí u nás. .listo jest, že dílo o tak vysoce umělecké formě
dostalo a dostane se jistě do rukou vážným lidem, kteří by jinak snad podobnou
věc ignorovali, kdyby byla podána způsobem čistě propagačním.

teme-li po druhé, po třetí, objevíme v díle stránky, kde Jakub Deml našel
_vsobě síly dosud neupotřebené a možno klidně říci, že Deml zde překonal sám
sebe. Kniha nejen poučí o podstatě Jeneweinova umění, ale naučí též, jak nutno
se dívat na umělecké dílo, neboť jest jisto, že po přečtení doprovodu uvidíme na
obraze to, co před tím jsme přehlédli a najdeme plný význam zdánlivých detailů.
Bibliofilskou úpravou, krásnou reprodukcí obrazů důstojně uctěna jest památka
velikého umělce a nelze lépe napravit křivdu na Jeneweinovi páchanou, než vře
lým dopóručením tohoto díla všem, kteří ještě pravé umění i národ celým srdcem

:vmilují. ]. K.

Karel Lutislav: Eucharistie &mládež. Nákladem Sdružení venkovské
Omladiny. Brno 1928. Cena 8 Kč.

Kniha tato, pojednávající o ranném & častém sv. přijímání měla by býti co
nejvíce rozšířena zvláště mezi mládeží a ve spolcích mládeže. Obsahuje dekret sv.
Kongregace de sacramentis z r. 1910, dále předpisy, které stanoví církevní zá
konník o ranném sv. přijímání, vysvětluje obtíže & vyvrací námitky proti časté
mu sv. přijímání, pojednává o ranné a časté sv. zpovědi a pěkně referuje o vý
sledcích, které přineslo časté sv. přijímání v zemích, ve kterých provedli dekrety
Pia X.-Neměli jsme dosud knihy, která by se tak stručně a přehledně obírala

».otázkou častého sv. přijímání, dnešní době tolik potřebného, jako právě toto dílko
.Lutislavovo.—Vřele doporučujeme. Alfa.

Dr. Josef Kratodwíl: Meditace věků. Díl II. Filosofie středního věku.
;.BI'DO1929. Nakl. Barvič a Novotný.

Dílo toto je trilogií, ve které autor zachycuje dějinný vývoj filosofického my
- šlení. Úkolem celého díla, jak napsal autor v předmluvě k 1.dílu „Meditací věků",
*fkterý obsahuje filosofii starověkou, je „vybrati z filosofie všech věků bohaté po—
;——kladymoudrosti a krásy a ukázati tak nádhernou synthesu pravdy". Totéž platí
.-stejně, ba. možno říci ještě více o filosofii věku středního, která je nám vll. díle
„předložena neboť ve středním věku byl tento pokus o synthesu pravdy nejzda
—:řilejší.

Duchovní život středověku nelze pochopiti bez důkladného studia filosofických
;.a theologických ideí, jež dávaly středověku zvláštní ráz. Zjevení dalo lidstvu nové

pojmy o Bohu a poněvadž člověk chce, aby víra jeho byla rationabile obsequi
v--um,.musili se tedy první theologové křesťanští pokusiti, aby zdůvodnili filosoficky

to, co jim hlásala víra. V prvních dobách pěstuje se filosofie příležitostně, pokud
“toho vyžadovala nějaká otázka theologická. O vybudování ucelené soustavy filo
sofické usilovali myslitelé doby pozdější, vlastního středověku —scholastikové. Je

_ to rozkvět středověké filosofie a autor jí věnuje největší část své-knihy.
Je to kniha pro poznání myšlenkové práce středověku jedinečná, psaná s láskou

šak probíranému předmětu. . K.

Raoul Plus 1. J.: B ůh v n ás. Volně přeložily & vydaly sestry Neposkvrně
'ného Početí Panny Marie v Přerově. Stran 274 a 24. Cena 20 Kč. Tisk Spole

.v-čenské knihtiskárny v Přerově 1929.
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Božský život v nás uskutečněný stavem milosti posvěcující, účast naší přiro
zenosti konečné v přirozenosti nekonečné, stálé uskutečňování vnitřního důvěrného
spojení a vztahu k Bohu Otci, Synu, Duchu sv.— toť náplň života křesťana, toť
tajemství života Božího v nás, toť vnitřní poklady duší. Vezměte a čtěte, zahlou
bcjte se do čteného, uvažujte a uvědomujte si to a zařidte život svůj podle toho!
Knihu netřeba ani doporučovati. -s'íl.

Bible m alič k ý 0 h. 1. Knížka o Pánu Ježíši. Podává Josef Hronek, obra—
zem doprovází K. Schwetz. Vydalo Cyrilo-Metodějské knihkupectví Gustav Francl
v Praze 1928. Cena 1660 Kč.

Vydání této knihy bylo očekáváno s radostí, poněvadž neměli jsme dosud
v českém rouchu stručného, dětsky psaného života Krista Pána. Když se kniha
objevila na knihkupeckém trhu, překvapila krásným a stručným vypravováním
života Pána Ježíše, ale nutno přiznati, že přinesla zároveň určité zklamání. Obrázky
doprovázející velmi krásně psaný text nemohou uspokojiti. Děj vlastní „zachycují
sice dobře, ale provedení odpuzuje. Předností obrazů jest živost barev, která však
velmi trpí drsným zpracováním, patrným hlavně na obrazech s postavou Kristo
vou.- Nepopíratelné jest, že kniha tím velmi ztrácí na ceně a asi ani u dětí 0
brázky text doprovázející nedojdou zvláštní obliby. -a.

František Kyselý : M a t k a B o ž í. Legendy. V Praze 1927. Nákladem a tis
kem Českoslovanské akciové tiskárny v Praze. Stran 107. Cena 27 Kč.

Do své nové básnické sbírky vložil bílý pěvec ze Sionu všechnu svou odda
nou lásku & pokornou úctu k Panně Marii. Jeho legendy jsou zpracovány v po
stupu chronologickém na základě lidového podání anaivníchidealisujících představ
o Matce Spasitelově s přiměřenou šíří epi kou & upřímným zanícením: vylíčiti
krásu a život Panny Marie. Přes některé vady slohové a kazy jazykové zaslouží
kniha doporučení všem vroucím & nadšeným ctitelům Neposkvrněné. Ch.

AdolfChaloupka:Čes ké divadlo 1918-1 928. Vydal Masarykůvli
dovýchovný ústav r. 1928. Stran 110 s 13 reprodukcemi.

Má to býti studieo vývoji českého divadelnictví za první desetiletí naší samo
statnosti. Podkladem spisu byla přednáška autorova, konanávr. 1928 v Bratislavě.

Pojednáno zde jednak o problému administrativně hospodářském, ale hlavně
o vnitřním uměleckém vývoji & poměru naší tvorby k zahraničnímu světu diva
delnímu. Autor seznamuje nás s poválečnými poměry v našem divadelnictví, líčí
převraty a nový jeho život. Poukazuje na vliv & přízeň obecenstva, na vývoj 'to—
hoto odvětví umění. Pak podává přehled našich autorů dramatických, výtvarných
umělců, nových proudů v režii, herců a tak postupně probírá všechny složky na
šeho divadelnictví.

Kniha jest i seznamem literatury dramatické a stává se tak tím cennější.
.Ilustrace moderní technické výpravy jeviště zdobí pěkně celou výpravu této kri
tické studie. La.

E. Faure:Dějiny umění.
Faurovy dějiny umění nepodávají jen historie a fakt vývoje uměleckého tvo

ření národů. Líčí sám lidský život v „celé jeho šíři a bohatosti dějů, s nímž umění
jest těsně spjato. Od kolébky lidstva provází člověka a proto silně na ně působí
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vnější i myšlenkový svět lidský. Z těSného splynutí vznikají ohromné &úchvatné
ilustrace lidského života a lidské duše, jež stále bojuje o uskutečnění své touhy
po dokonalém projevu výtvarném. Živými barvami líčí Faure všechny ty zápasy
a úsilí jako velkolepý román, jehož hlavním hrdinou jest umění. Sláva jeho i tí—
padek střídá se za sebou stále a stále, nikdy není umění ubito a jeho životní
schopnost vyčerpána. A Faure dovede je živě vylíčiti & ukazuje nám je z nových
stránek a my vidíme jeho dosud neznámou & novou tvář. Nevadí, že při tom píše
dějiny značně se stanoviska filosofického, neboť tím se stávají ještě zajímavějšími
Filosofie Faurova projevuje se celým rozdělením díla i zahrnutím v dějiny umění
uměleckou tvorbu národů tropických a jiných. Toto lze však jen počítati k před—
nostem Faurova díla. Grafická úprava „Dějin umění" jest velmi pěkná, tisk a re
produkce obrazů a soch jsou bezvadné. . -z

Franz Leínberger:Christus oder Antichrist? VydalFranzLeinberger,
Vídeň XIX., Pyrkengasse.

Kniha vyrovnává se se stanoviska křesťanství s tím, který v jeho negaci do
spěl snad nejdále a který je mezi novými kazateli nepravdy jedním z nejvýmluv—
nějšíeh: 3 F. Nitzschcm. Vášní rozežhavené šípy jeho útoků, svítící duchaplností
a vtipem zapalovaly vášeň a jí oslepovaly rozum. V tom je tajemství jeho úspě
chů. Ale pevná logika mu chybí. Postavíme-li proti v paralelu názory křesťanských
myslitelů o Bohu, posmrtném životě, mravnosti atd., jak autor právě činí, vidíme
jak se Nitzscheovy argumenty tříští, lámou, jak si odporují. -o

Dr. Paul Wilhemv. Keppler: Die Armenseelenpredigt. Nákladem
Herder u. Co. Freiburg i. Br. 80 (VIII a 210 str.) brož. Mk 4'-.

Naléhavými slovy obrací se rottenburský biskup na kazatele, aby memento
mortuorum neodbývali v jediném ročním kázání. Vždyť dušičková kázání jsou
tak zanedbávána. Stala se zkornatělými a stereotypními. Proč se opakuje pouze
úzký kruh biblických textů?

V knížečce podává nám autor krátkou sbírku překrásných myšlenek z dog—
matiky, morálky & apologetiky o očistci. Četné poukazy na Písmo svaté a církevní
otce, disposice a vzorná kázání dávají kazateli příležitost nejen na Dušičky, ale
i v církevním roce býti výmluvným zastáncem ubohých duší. K. M.

Katechetische Einfůhrung in das erste Kinder-Messbůchlein: Das Kind bei
der heiligen Messe" von Sdzott-Bihlmeyerbearbeitet von ThadděiusHoch,
Herder, Freiburg in Breisgau 1928, 160 M.

Vítáme s povděkem tuto na výsost praktickou knížku &cennou pomůcku ka—
techetickou, podávající návod, jak uváděti školní dítky, a to zejména maličké, do
hlubokého tajemství nejsvětější oběti. Spisovatel ukazuje, jak možno seznámiti
školní drobotinu s nejzákladnějšími 'kony křesťanskézbožnosti, s liturgickými místy
& předměty a pak pomocí zmíněného „Kinder-Messbůchlein" v katediesích zasvě
cuje dítky do třech hlavních částí mše sv. Podobně děti 3. a 4. školního roku
učí vnikati s láskou a pochopením do smyslu a krásy mešní liturgie. Slovem i o
brazem snaží se v těchto katechetických výkladech co nejnázorněji podati základní
dogmatické prvky oběti mše sv. Spisek, dosud jediný svého druhu, znamená nový
krok na cestě za uskutečněním ušlechtilých snah liturgického hnutí. Všem kate
chetům vřele doporučujeme. . N. V.
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Literárně řečnickéjednotě
královéhradeckého semináře.

Zvláštním řízením Božím oslaVuje Jednota p a d es á t é vý r 0 či
svého trvání v letošnímtrojnáso bjubilejním roce—Duch náš
zalétá nejen kposvátným Hradčanům chovajícím drahocennýpoklad —
ostatkysv. Václava, umučenéhop řed tisíci roky a sv. Jana
Ne p., prohlášenéhop ře d d věrn a s ty le ty za svatého,—ale ipřes
alpské nebetyčné velikány do věčného Říma, „tam, kde strmí Církve
týmě“, ke kmetu na stolci sv. Petra, p ap eži P i u XI., oslavujícímu
zlaté kněžskéjubileum.

Toto tro ] íjubileum mimoděkpřipomíná milé naší literární Jedno
tě, abypovždypúsobila ve s my sl u s v. Vá o l a va, a řídíc se takto
zářným p říkladem Sv. Otce Pia XI., těšilase ochraně
sv.Jana Nepomuckého.

S v. Václav miloval svůj národ celým srdcem,pro jeho blaho
časné i věčnépracoval bez oddechu, u vědomí,že jen v církvi katolické
jemu kyne šťastná a slavná budoucnost, šířil v národu učení Krista
Pána, budoval chrámy a pěstoval lásku k bližnímu. Sílu pak čerpal 
nenalézaje času za dne - v noci na modlitbách a před svatostánkem.

S v. Ja n nespokojil se všeobecným vzděláním, nýbrž putoval za
hranice, aby vědomostisvéprohloubil, byl knězempodle Srdce Páně
čistým, neúnavným, ačkoli pak povolán k nejvyšším úřadům, nepře
stával býti skromným, ke každému laskavým, útěchu největší nachá
zeje ve zpovědnici. Věrnost k Bohu a Církvi svaté zachoval do posled
ního výdechu i za cenu vlastního života.

Jaký krásný příklad skýtá pak nynější Sv. OtecPi u s XI.! Po celý
téměřživot ztrávený mezi knihami používal každé chvilky nejen ku
vlastnímu posvěcení, ale i k práci na věčnéspáse svých krajanů. Boha
tého ovocejeho neúmornéhostudia, prací literárních, života apoštolsky
kněžského dostalo pak se nejen Církvi svaté, ale i celému světu od té
chvíle, kdy jemu velel Pán: „Pasiž beránky mé,pasiž ovcemě./„

Nuže, po příkladu s v. Vá cl a va pracujte i Vy, na národa roli
dědičné! Vzdělávejtese,jako s v. Ja n Nep. ipapež Pius XI.a roz
šiřujte zdravé učení mezi naším dobrým českým lidem, aby udržel
sobě čestné místo mezi národy kulturními. Pracujte na jeho věčné
spáse, šíříce lásku k církvi katolické, dle vzoru s v. Vá cl a va, buďte kně
žími bezúhonnými,apoštolskyhorlivými,jako sv. Jan Nepomucký
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a setrve/te do posledního výdechu jako živě ratolesti re'vy,kterou je
Kristus Pán, žijící ve SvěmNáměstku Piu XI.!

Vašímheslembudiz'povz'dy: sen tire cu rn EcclesiafRadost
Církve sv. budiž Vaší radostí, její bol Vaším boleml Žijte tak, aby
Církev sv. mohla býti na Vás vždy hrdou a nedopusťte, aby svědomí
kdy Vám vyčítalo, že jste jí způsobili, byt' nejmenší zármutek! Tak
budetejednatia žíti ve smyslu sv. Václava, těšiti se stálé
ochraně sv. Jana Nepomuckého, kráčeti cestou, kte—
rou Vám ukazuje Sv. Otec Pius XI.,národ bude Vám
žehnati a nebe z Vás se radovati!

Josef Beneš:

Půl století.
(Literárně řečnickéjednotě k padesát. trvání)

Rudými máky vzplála první jitro,
červánků zář líbala zem ,
láska se usmála v sšeřelých síních,
spojila rucejedněch i jiných
v přátelství veliké,
vpřátelství krásně,
slabých i silných,
všech.

Před zraky světa ukryta
vyrostla nas'e Jednota.

Půl století!
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Pluh zastav a na brázdu pohle'dni zpět!
_Rozhod' svěpohledy,
rozhod' je ,v svět! _
Pohle'dni do vinic Páně,
pohlědni na ně,
jimž na čeleperlí sepot,
na ně,
kteří s heslem Sus'ila

odešli do s'ire'ho světa,
aby své ideály
Vlasti a Církvi dali.

Ti všichni si rucepodali
spojili v pevný a svatý kruh,
v nerozbornou Jednotu.

Půlstoletí!

Jdou dus'í vzpomínky,
_jdou srdcem přríní . . .

Jednota !

J'Vlyvdechli nový život do tvých údů,
zalívali krví v radosti i trudu,
my probudili tebe ze spánku a snění!
Jdeš v smavějitro druhého půlstoletí. —
V tvau novou dráhu růže sypem,
a v hradbu živou

kol jsme seskupení
v živém přesvědčení,
„žematkou bylas' naší —my tvě děti.

Illy přisahcíme!
dokud síly stačí
padnout tě nenecháme!
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J.Doležal:

Od kolébky Literárně řeč
nické jednoty bohoslovců
VHradci Králové.

Literárně řečnickájednota bohoslovců dožila se 2.února 1929svého
padesátiletého jubilea. Padesát let trvá již toto sdružení, jež bylo na
zváno „matkou vlasteneckých kněží katolických". Padesát let ideálů,
nadšeného snažení po dokonalém rozvinutí všech schopností bohoě
slovců, ale také úpadku a únavy, padesát let života tak jednoduché
ho a na úzký úsek vymezeného a přece při všem tom mnohotvárné
ho; padesát prvních let vyzývá k prozkoumání dějin našeho sdružení,
jak se jeví v zachovaných spolkových záznamech.

Brzy po vánočních svátcích 1879, a to 26. ledna sešla se komise,
která si vytkla za úkol vypracovati stanovy Literárně řečnickéjednoty
bohoslovců v Hradci Králové. Komise pracovala švižným tempem,
takže již 29. ledna mohla předložiti svůj elaborát &2. února 1879 byla
svolána ustavující valná hromada, při níž se přihlásilo k práci 37 bo
hoslovců. První předsednictvo tvořili: Václav Dvořáček (předseda),
Frant. Kamarýt (jednatel &knihovník) &Jan Vaněk (pokladník).

Tak přízní vldp. pánů představených se uskutečnil ideál, který již
před tím žil v mladých hlavách bohosloveckých. Od té doby rozvíjí
se čilý život, který však dusí těžká atmosféra válečná, až 28. květnem
1918 přestává, aby znovu byl probuzen v říjnu 1924, takže tato šesti
letá přestávka rozděluje dobu trvání Literárně řečnické jednoty na
dvě období.

Na venek se projevovala činnost Lit. řeč.jednoty různými oslavami
vynikajících mužů, z nichž mnohé snesly i přísné měřítko a budily po
zornost 1za prostorami semináře.

Hned v roce založení byla uspořádána oslava Otce národa Frant.
Palackého. V podobných oslavách se pokračovalo. V roce 1879-80
bylo vzpomenuto Chocholouška, Erbena, Skody &Celakovského, Nej
většího počtu oslav bylovdosaženo v r. 1883-4, kdy biskup Jirsík, čtyři
jiní kněží a spisovatel Smilovský dali podnět k oslavné vzpomínce.
Značná řada katolických vůdců a českých spisovatelů byla za dobu
trvání Lit. řeč.jednoty oslavena. Jsou to: Svatý Otec Lev XIII.„njdp.
biskupové: Brynych, Doubrava, Jirsík a Strossmayer; kněží: Skoda,
Vinařický, Fr. Sušil, B. Jablonský, Ehrenberger, J. L. Ziegler, J. Stárek,
Třebízský, Doucha, V. Kosmák, V. Stulc, B. M. Kulda, Balbín, Frant.
Pravda, ]. Vlad. Kamarýt; ze spisovatelů bylo vzpomenuto: Fr. Palac
kého, Chocholouška, Kaliny, lvílrbena,Celakovského, Máchy, Jungman—
na, Hálka, Smilovského a Cecha. Na počest mnoha z nich byla po
letech znovu pořádána oslavná akademie. Zvláštní akademie byly po
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řádány v roce 1881-82 na oslavu Rukopisů, vzpomenuto oslavou i de
setiletého & dvacetiletého jubilea Lit. řeč. jednoty a 8. června 1912
bylo slavnostní eucharistické shromáždění.

Příležitost k projevení rozmarného veselí dávala cecilská zábava,
která byla pořádána od r. 1883 až do r. 1913, kdy byla naposled. Od
té doby záznamy o ní mlčí. I v oné době (30 let) devětkrát bylo od
ní upuštěno, nebo aspoň zpráv o ní není dochováno. Příčiny byly
někdy vnější (na př. úmrtí), nebo také byl to příznak ochablejšího
života. Jednou byla uspořádána vedle cecilské také zábava masopust
ní. Celkem v I. období bylo uspořádáno 66 oslavných nebo zábavních
akademií.

V r. 1924-25 byla zahájena činnost oslavou 28. října, po níž vy
konána byla novéna k vyprošení většího počtu kněžských povolání
mezi českými studenty. Tento den byl oslaven i vletech následujících,
&to nejen akademiemi, ale i dobrovolnou adorací za blaho republiky.
Jen v r. 1928 pro pozdější začátek přednášek nemohla býti akade
mie pořádána. _ '

Mimo tyto oslavy byla konána 18.11I.1925 misijní akademie spo
lečně 3 kol. Němci a 1 akademie na rozloučení s novosvěcenci. Pa
mátka 25. výročí smrti nejdp. biskupa Brynycha byla uctěna pietní
vzpo/mínkou 21. XII. 1927.

Ukol zábavy cecilské převzala zábava mikulášská, která od roku
1924 každoročně shromažďuje nás společněs německými kolegy k druž
nému veselí.

Při těchto oslavách bylo pronešeno vždy více proslovů a řečío vý
znamu oslavencově, ale touha po cvičení se v projevování myšlenek
ve formě přednášky vedla k pořádání samostatných přednášek, jichž
počet nebyl vždy stejný a je dobrým barometrem smyslu pro vnitřní
činnost. Hned v 1. roce bylo jich do prázdnin 5. Počítáme-li i činnost
v kroužcích, pak se nejvíce přednášelo v r. 1903/4, kdy mimo 3 před
nášky vdlp. profesorů uvádí jednatelská zpráva 33 přednášek v krouž
cích :apologetickém, historickém, exegetickém &sociologickém. Vprvém
období bylo prosloveno celkem 179 přednášek, průměrně 4 až 5 ročně.
V období druhém od r. 1924-25 do 20. března 1929 bylo 54 přednášek,
takže jich připadá na rok 10 až 11.

Přednášky konali většinou bohoslovci sami, ač často přicházeli
k nim promluvit i vldp. profesoři &občas i jiní kněží. Z profesorské
ho sboru nejvíce přízně věnoval Lit. řeč.jednotě bývalý její předseda,
senátor dr. F. Reyl, který často přednášíval svým bohoslovcům. Zá
znamy mluví dále o přednáškách vldp. profesorů dra Sulce, dra Do
mabyla, dra Hejčla, msgra Cerného, dra Konečného, dra Kutala, dra
Buryška, redaktora vldp. Sahuly, dra F. X. Nováka, redaktora Supky,
faráře dp. Fil. Konečného a amer. faráře rv. Hradeckého.

Pramenem sebevzdělání i osvěženíbyla knihovna, která byla vždy
hojně vyhledávána i těmi, kteří se vyhýbali přednáškám. Začátek byl
velice skrovný; 13 svazků, jež měla knihovna v roce založení, bylo
základem, který rychle rostl. Po deseti letech _čítáknihovna v roce
1888-89 již 810 svazků. Po 251etém trvání stoupl počet svazků na
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1740, jejichž přibližná cena byla 5480 K. V následujících letech bylo
mnoho knih zařaděno do venkovských knihoven, takže na začátku
2. období bylo všech svazků 1568. V posledních letech byl počet svaz
ků zvýšen na 1729. V roce 1903-4 byla vykázána Lit. řeč. jednotě
zvláštní místnost „Michlovna", která se stala společnou čítárnou pro
české i německé bohoslovce.

Lit. řeč.jednota jako interní spolek, který sdružuje české chovance
jednoho ústavu, měla celkem rozsah působnosti protijiným spolkům
úzce vymezen. Přes to vnitřní vývoj je poměrně dosti pestrý. Vždyť
stanovy byly za 50 let více než desetkrát měněny. Správu jednoty
vedl výbor širší &užší, který se skládal s počátku ze 3 členů. V roce
1880-81 byla rozdělena funkce knihovníka &jednatele, v r. 1895-96
byli již ustanovení 3 knihovníci. Když počet bohoslovců klesal, byl
1908-9 zřízen jenom 1 výbor. Na začátku byly konány řádné valné
hromady čtvrtletně, & to do r. 1910-11, kdy byly zavedeny měsíční
schůze a řádné valné hromady byly na začátku a na konci roku. Po
slední změna stanov byla provedena v r. 1927-28, kdy přizpůsobeny
byly novým poměrům, neboť počet bohoslovců klesl až pod jednu
desetinu předválečného počtu. Původní název byl „Literárně řečnická
jednota bohoslovců v Hradci Králové„.R.1884-85 byl změněn v „Li
terárně řečnické sdružení Třebízský", kteréžto jméno trvá až do roku
1893-94, kdy byl obnoven název původní, jenž byl ponechán již trvale.

Ulohou Lit. řeč.jednoty bylo poskytnouti příležitost k sebevzdě
lání jejích členů. Velký počet členstva vedl nutně k tomu, že vytvá
řeny byly kroužky, v nichž se k pilné práci scházeli ti, kteří měli stejné
zájmy. Z nich velkou činnost rozvinuly zvláště kroužky literární &so
ciologický. Literární kroužek byl založen již r. 1893-94, &soustředil
v prvém roce svého trvání na sebe 19 ze 119 členů. Konáno bylo 10
schůzí &vydáno 9 čísel Sborníku, v němž byly ukládány a posuzo
vány literární práce. Svému pastýři njdp. biskupovi Brynychovi po
dali jako výsledek své činnosti Almanach, v němž shrnuto bylo 47
prací na více než 350 psaných stránkách. V následujících letech bylo
pokračováno ve vydávání Sborníku, jenž vycházel měsíčně. V roce
1894-95 byly mimo to vykonány 4 přednášky. V r. 1896-97 vyšlo
jenom 6 čísel Sborníku, zato však bylo podáno njdp. biskupovi Album
s 27 články na 150 stranách a vykonánal přednáška. Téhož roku
vypsal njdp. biskup konkurs na práci: „Dějiny kompaktát". Odměnu
obdržel ]. Sahula, který se později často vracel ve svých pojednáních
k tomuto úseku českých dějin.1 V r. 1896-98 byly vypracovány dvě
přednášky. Cinnost kroužku stoupla ihned v roce příštím, kdy před
nášek bylo 11 a pro Sborník odevzdáno 53 prací. V tomto roce vy
dávají bohoslovci samostatný Almanach, knihu o 218 stránkách,
podnik to, na němž se účastnili nejen bohoslovci, ale i ti, kteří vyšli
z Lit. řeč. jednoty za 20 let jejího trvání. Po ročním odpočinku znova
začíná činnost króužku r. 1901-02, kdy vydána byla 3 čísla Sborníku,
avšak patrno, že přílišný kriticismus těch, kteří sami se neúčastnili,
odnímal ostatním chuť k další práci. Aby byla literární činnost oži
vena, byly Vypsány dva konkursy. V r. 1903—04bylo odevzdáno deset
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prací, z nichž pět odměněno a v r. 1904-05 dosáhly tři práce odměny.
Více o literárním kroužku dochované zprávy nepovídají. Ale literární
činnost bohoslovců tím není vyčerpána; mnohé práce uveřejněny
byly i jinde, hlavně ovšem v Museu.

Značnou činnost rozvinul kroužek sociologický, který byl založen
13. října 1895 a probíral ve svých schůzích, které se konaly dvakrát
týdně, encykliku Rerum novarum. Zájem o činnost kroužku byl znač
ný, jak patrno z počtu členů, který tvořil v r. 1896-97 260/0a v roce
1897-98 370/0 všech členů. V roce následujícím byla zřízena samo—
statná stolice pro sociologii &proto kroužek splynul s kroužkem lite
rárním. Po pětileté přestávce byl však znovu uveden v činnost dne
3. února 1904 a od té doby trval až do r. 1911-12. V této druhé fázi
svého trvání těšil se kroužek přízni vldp. dra Reyla &dosáhl značného
počtu členstva, neboť na př. r. 1908-09 přihlásilo se do něho 680/0
všech členů. Přednášek bylo pronešeno 32 a mimo to dr. Reyl konal
v r. 1910-11 sám cyklus přednášek o poměru českého člověka k Rímu.
V r. 1911-12 konána byla jedna přednáška a tou činnost sociologické
ho kroužku končí.

Z ostatních byl nejstarší kroužek slovanský, který byl založen r.
1893-94 a činnost svou rozvíjel až do roku 1901-02. S počátku scházel
se třikrát týdně a pěstoval studium slovanských jazyků, zvláště pol
štiny a ruštiny.

V r. 1903-04 vznikl 28. ledna kroužek apologetieký, z něhož v tém
že roce vznikly dva odbory. Kroužek tento trval jenom jeden rok,
během kteréhož bylo prosloveno 12 přednášek; členů přihlásilo se 30.

Historický kroužek vznikl 1. února 1904 &čítal 16 členů.Do konce
roku uspořádal 9 přednášek a 1 akademii. V roce 1904-05 zájem po
klesl, přihlásilo se jen 7 členů a vykonána byla 1 přednáška. 0 další
činnosti záznamy mlčí.

Menšího významu i trvání byly kroužky: těsnopisný (1897-98),
francouzský a šachový (1909-10).

V období druhém, kdy počet členů byl menší než dříve v mno
hém kroužku, nebylo možno děliti činnost v odbory. Jen tělocvičný
odbor byl zřízen v r. 1924-25 a trval tři roky.

Od začátku Lit. řeč.jednoty se udržoval kroužek pěvecko-hudební,
který si získával vždy největších zásluh o úspěch akademií &oživoval
svými produkcemi i pravidelné schůze. I při nepatrném počtu pová
lečném byl tento odbor obnoven a vystoupil při několika podnicích.

Největšího porozumění a úspěchů se dopracoval odbor venkov
ských knihoven. Odbor tento vznikl r. 1883. Toho roku došla totiž
Lit. řeč. jednotě žádost akademického spolku „Krakonoš„ o příspěvek
na založení knihovny v osadě národnostně ohrožené. S nadšením
přijata myšlenka zakládati samostatně knihovny v osadách nábožen
sky a národnostně ohrožených. Zvláštní komise byla pověřena dne
14. ledna 1883 úkolem vypracovati jednací řádpro tento odbor. Obě
tavostí bohoslovců a kněží bylo umožněno, že se mohlo přikročiti
k čilému zakládání knihoven. Na konci prvého svého desetiletí měla
již založeno 15 knihoven se 1727 svazky. Za 25 let bylo již založeno
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79 knihoven. Počet ten stále stoupal, až dosáhl výše 130. Každá kni—
hovna obsahovala kolem sta knih, které přišly do rukou těch, kteří
by jinak snad se k dobré české knize nedostali. Kdyby nebyla Liter.
řeč.jednota vykonala nic jiného, provedla tvčmitovenkovskými knihov
nami velký čin náboženský i vlastenecký. Ze nepřátelé katolicismu ne
libě pozorovali tuto činnost, kterou bohoslovci prakticky prováděli
heslo „proti knize knihu," to patrno z toho, že r. 1892 liberální Ná
rodní listy si činily posměch z venkovských knihoven. Tím ovšem
bohoslovci jen poznali, že zasáhli účinně v boj vedený o české duše
a proto činnost svou jen zvýšili.

Za války a po válce mnoho knihoven zaniklo, mnoho jich přešlo do
vlastnictví katol. spolků, takže potřeba těchto farních knihoven ne
byla již tak akutní. Poslední venkovská knihovna byla odeslána v r.
1925/26.

Občtavý duch bohoslovců se nespokojil tím, žezakládali knihovny,
ale podporovali různé náboženské a vlastenecké podniky. Z nich vý—
značné místo zaujímá U. M S., které byly odesílány dary hned od
začátku Lit. řeč. jednoty. Rada diplomů skutečného izakládajícího
členství je měřítkem obětavosti bohoslovců. B. 1903/4 dosáhl počet
darů U. M. S. za 25 let 3400 K, kterýžto obnos “na konci třicetiletí se
blíží 4000 K.

Z církevních podniků byly zasílány příspěvky na chrám svatovítf
ský, svatyni velehradskou, kostelík v Brůdku u Všerub, misie a český
kostel ve Vídni. Aby podporovala vydávání českých katol. knih, stala
se Lit. řeč. jednota zakládajícím členem družstva Vlasti. Zakládající
členství získala rovněž v Matici české, opavské a srbskolužické. \" r.
1892 byl zaslán značný příspěvek na vdovy &sirotky po příbramských
hornících. Od r. 1887 byla konána dlouhou řadu let sbírka na vánoční
stromek matiční školy v Trutnově. Podobné dary byly zasílány i jinam.
Podpory dali bohoslovci na pomníky : Jablonského, Třebízského, Pa
lackého, Erbenův v'Miletíně a Václava Hanky v Hořiněvsi.

Zmínky zasluhuje také sbírka na znovuzřízeníNárodního divadla
a pak značný obnos upsaný v r. 1894 na garanční fond Národní české
výstavy. Na této výstavě se královéhradečtí bohoslovci činně účastnili,
neboť 30. dubna byli zvoleni 3 důvěrníci, aby vypracovali plán pro
sbírání příspěvků. Ke sbírání pak se přihlásilo 81 členů, z nichž ovšem
mnozí později ustali. Na výstavu byly zaslány hlavně věci z oboru
slovesného a diagramy. Odměnou byl diplom od Výboru N. C. V.
a bronzová medaile.

Když Lit. řeč. jednota r. 1924/25 byla obnovena, začalo se sice
s finančním schodkem, ale přes to, jakmile se zlepšil finanční stav,
byly odevzdány příspěvky na Joaneum, české salesiány &„Spolek pro
podporování kněžského dorostu" na uctění památky zesnulého pro
fesora, preláta dra G. Domabyla.

Celkem možno říci, že Lit. řeč. jednota, i když nezapomínala na
své povinnosti k náboženským &národním podnikům, přece kladla
vždy hlavní důraz na vnitřní práci sebevzdělávací. Aby oheň nadšení
neuhasl, živili jej bohoslovci styky s bratřími ze seminářů ostatních.
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Hned prvního roku byly navázány styky se „Sušilovkou"a hradečtí
bohoslovci podávají návrhy, jak by se mohlo pomoci bratřím Slová
kům proti maďarisaci. Stalo se pravidlem, že delegáti zastupovali Lit.
řeč. jednotu na poutích velehradských; od r. 1888/89 jest to povin
ností předsedy a jednatele. Ale mimo delegáty účastnili se i jiní. Tak
r. 1893 bylo na Velehradě z Hradce 29 bohoslovců (z Prahy 2, Lito
měřic 1), v r. 1898 se účastnilo pouti 9 členů a v r. 1904 bylo pří
tomno 6 hradeckých bohoslovců. Na těchto poutích se utužovala &
rostla láska k bratřím, a třeba někdy vzniklo nedorozumění, bylo
rychle odstraněno osobním stykem. Vděčně vzpomínají již tehdy hra
dečtí světlé postavy tehdejšího probošta A. C. Stojana.

Nejen s Moravou, ale i s českými semináři byly udržovány čilé
styky písemné i osobní. V Praze r. 1898 se účastnili neoficielní schůze
bohoslovců při sjezdu katol. a v r. 1905 navštívilo sjezd v Praze 42
členů. Rovněž sjezdy na Svaté Hoře nebyly pomíjeny. V r. 1901 zaví
talo tam 5 bohoslovců &v r. 1903 vzrostl počet ten asi na 52 účast
níků. I do vzdálených Budějovic se dostavilo v r. 1905/06 z Hradce
asi 16 členů. Když pak byla 30. srpna 1909 při 5. všeobecném sjezdu
katolíků českoslov. v Hradci Králové pořádána schůze bohoslovců,
mohli hradečtí uvítati u sebe zástupce všech ostatních seminářů.

Po obnovení Lit. řeč.jednoty dostavili se na Velehrad o prázdni
nách 1925 z Hradec 2 účastníci. Roku následujícího 3, v roku 1926/2.7
se účastnilo unionistického sjezdu 10 členů s prof. drem J. Buryškem
a na pouti o prázdninách 1928 se dostavilo 5 hradeckých bohoslovců.
Zajímavé jest vyjádřiti počet účastníků v procentech: 1925: 250/0,
1926: 230/0, 1927: 830/0, 1928: 300/0.

Kdyby se měl znázorniti život v Lit. řeč. jednotě graficky, získali
bychom vlnovku, která za těch 50 let několikráte stoupala a klesala,
aby po 61etém přerušení pomalu stoupala úměrně s přibýváním čes
kých bohoslovců v semináři. Když vyprchalo počáteční nadšení, do—
stavila se krise, kterou prodělává každý spolek &sdružení. Lit. řeč.
jednota vyšla z ní posílena &přisvém desetiletém jubileu stála tu svěží
a silná. Po krátkém oddechu na začátku druhého deccnnia stoupá čin
nosr Lit. řeč.jednoty, aby vyvrcholila v dvacetiletém jubileu, kdy jak
činnost přednášková, tak literární dosahuje značné výše.Tehdy vydán
byl knižně almanach, největší to podnik za 50 let.

Toto vypětí sil mělo za následek, že následovalo několik let únavy,
kdy jenom kroužky se hlásily k práci. Zpráv z tohoto období jest méně,
ale jest z nich patrno, že v duši mnohých se již chvěla obava, aby se
nerozešla Lit. řeč. jednota úplně. Avšak začátkem r. 1903/4 nastal opět
čilejší ruch, který se celkem udržel až do války, kdy se uplatnila i zde
zásada: lnter arma silent Musae. Zájmy byly obráceny jinam, takže
činnost klesala, až koncem r. 1917/18 přestává úplně.

.Vzrušení doby poválečné &nepatrný počet českých bohoslovců
zavinil téměř úplné přerušení veškeré činnosti. Není aspoň z tohoto
období zachováno žádných zpráv mimo referát v Ročence českoslov.
bohoslovců z r. 1921, z něhož je patrno, že v činnosti byl jen odbor
venkovských knihoven. Vedle občasných svých schůzek vyplněných
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debatami účastnili se bohoslovci též schůzí místního S. S. S.
Teprve začátkem r. 1924/25 se rozhodlo 8 českých bohoslovců,

kteří byli v celém semináři, že uvedou opět v činnost Lit. řeč. jednotu což také provedli. Jaká byla činnost v tomto druhém období?
P_"ozorujeme-lij1objektivně, nutno vyznati, že nedosahuje té výše jako
cinnost v období prvém, ale vezme--li se zřetel k počtu členstva, pak
možno říci,že jest zde důvod ke spokojenosti s vykonanou prací.

Jsme si při tom dob1evědomi 1svých slabin, vidíme, ze bylo možno
pracovati intensivněji, abychom byli lépe připraveni, až budeme po
sláni na vinici Páně. Proto náspohled do uplynulých 50let nám nemá
býti důvodem k nečinnosti, ale je chvílí, ve kte1é zpytujeme své svě
domí, klademe si účty z vykonaného &nevykonaného, abychom vstou
pili do další padesátky s pokornou odvahou pracovati dále a praco
vati více a lépe než dosud. Zrak náš se obrací ke Svatostánku a ve
vroucí modlitbě prosí o požehnání. Neboť marna a bludná by byla
veškerá naše činnost, kdyby poslední její nitky nevycházely z tohoto
pevného Centra veškerého kněžského působení.

*Srov. Dr. ]. Novotný: Biskup Brynych. Hradec Kr. 1923. Str. 33.

Václav Kubát:

Boboslovci českým menši
nám.

Není v českém národě tak mnoho korporací, jež by se mohlyvvy
kzizati záslužnčjší & nezištnější činností, jako na příklad „Ústřední
matice školská" O vykonané práci této organisace mohou vpravdě
platiti slova Fr. Čelakovského: „Práce tichá a společná získá vlasti osla
vu," neboť to, co pro národ vykonala, vzbuzuje opravdovou úctu &
vděčnost. Povstala z potřeb doby, kdy národu českému znova a znova
bylo saháno na kořeny jeho bytí a kdy v tomto boji musel spoléhati
sám na sebe. Na podporu &posilu těch svých dětí, jež musely zápasiti
nejen o chléb, ale 1 o svou mateřskou ;nluvu, zřídil si národ český
v letech osmdesátých minulého století „Ustřední matici školskou“,aby
jim pomáhala na poli duševním 1hmotném. U kolébky její stáli tehdy
Václav Kudba, Josef Barák, František Subrt, dr. Fr. Ladislav Rieger,
známí národní pracovníci, kteří postavili své síly do jejích služeb. Po
ustavující schůzi dne 5. prosince 1880 vydáno provolání k národu,
aby podporóval účely„ Maticí" vytknuté, jež nalezlo sluchu u všech
upřímněcítícíchCechu.Bohatíicbudískládalinárodnídaňna„ ..MŠ.,„
aby mohla zdárně splniti své šlechetné úkoly. Mezi přispěvateli byli
i ti z měst a dědin východních ech, kteří přicházeli do králové
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hradeckého semináře, aby svůj život zasvětili službě Boží a bližního,
svnové prostých českých rodičů, kteří s sebou nesli do nového povo
lání také zápal &nadšení pro/svou druhou matku —vlast. Hned roku
1881, nedlouho po ustavení „U. M.S.,“ přišla ve sdružení českých boho
slovců „Třebízský“ na přetřes otázka poskytovati příspěvky na účely
„U. M. S." Tehdy předseda sdružení ctp. Fr. Košťálve svém proslovu
ukázal, že doba, ač má heslo, „cuique suum", nedává každému, co mu
po právu přirozeném patří, &vybídl kpodporování „U. M. S." Velmi
horlivě zastávali se této myšlenky bohoslovci prvého ročníku. Věc byla
také uskutečněna. Již před tím sbírali na Národní divadlo, jež mělo—
býti „skvělým pomníkem vlastenectví, jehož lesk měl oslňovati všech
ny, kdož českému národu nepřejí" Poněvadž však potřebný obnos—
pro znovuzřízení divadla byl s neočekávaným pochopením brzy seh
nán, poslán byl tehdy přebytek ze sbírky na Národní divadlo —18
zlatých —rozmnožený dobrovolnými dary na „U. M. S.“ v Praze. Tím
zahájenopravidelné podporování „U.M.S." bohoslovci královéhradec
k "mi.Příspěvky na „Matici“ vybírány zároveň s členskými poplatky..
Každý podle své možnosti věnoyal ročně nějaký ten zlatý k tomu účelu..
Tak hned roku 1882 zaslali „U. M. S.“ 100 zlatých, za čež dostalo se
jim prvního diplomu skutečného členství „U M. S.,“ který zavěšen do
druhého ročníku, jenž právě roku 1881 za toto členství se nejvíce při
mlouval. Jak píše jednatelská kniha té doby, patřilo sdružení boho—
slovců „Třebízský" mezi první české spolky, které poskytly účinnou
finanční pomoc podle svých sil menšinám. V době osmi let Splacena.
byla částka 500 zlatých na zakládající členství „U. M. S." Z té doby
(1882 —1889) pochází ještě několik diplomů skutečného členství,
z nichž dva nesou podpisy Dra Františka Ladislava Riegra, jakožto
dlouholetého předsedy „Matice." Po Splacení základního členství při—
Spíváno na „Matici" dále. Každým rokem odesláno 100 zlatých. Roku.
1894 obdržela již „Literárně řečnická jednota" českých bohoslovců
přípis, podepsaný předsedou dr. J. Celakoyským a jednatelem Jos.
Libockým, v němž vyslovuje výbor „ . M. S. své potěšení nad tím,že—
může jméno bohoslovců královéhradeckýeh zaznamenati mezi přátele
o „Matici“ nejzasloužilejší, a spolu připojuje prosbu, aby i nadále za—
chovali přízeň „Matici," což tehdy výbor „Jednoty“ znovu doporučil..
Na „Maticii' sbíráno dále i v následujících letech devadesátých a po
čátkem tohoto století, takže suma příspěvkůvzrostla do tjsíeůJedna
telská zpráva z valné hromady roku 1909 oznamuje, že „U. M.S." bylo
až dosud věnováno čtyři tisíce korun. „Literárně řečnická jednota"
bohoslovců stala se nevymírajícím členem „Ustřední matice školské"
a obdržela roku 1910 veliký diplom s obrazem sv. Jiří. Ale i jinak
jevila se v královéhradeckém semináři snaha pro úkoly „Matice." Od
roku 1885 sbíraly se také upotřebené poštovní známky pro „Matici."
Při „Jednotě" vznikl časem kuřácký spolek „Sťourák," v jehož veselé
společnosti nezapomínalo se také na národní potřeby, jak svědčí za
chované dva diplomy- skutečného členství „Ustřední matice školské"
tohoto spolku, což representovalp věnování 200 zlatých.

Nebylo to ovšem jen „U. M. S." jakožto ústředí pražské - ale i její'
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pobočky ve smíšeném území a instituce jim podobné, které nalezly
v hohoslovcích královéhradeckých své příznivce. Roku 1882 stali se
členy „Matice srbskolužické" s ročním příspěvkem 2 zlaté 40 kr. Roku
1897 přistoupila „Jednota" za zakládajícího člena „Matice Opavské"

.a splácela 240 korun na toto členství. Na zakládání venkovských kniho
ven ve vSlezkuvěnovala roku 1889 50 zlatých, Trutnovskému odboru
„U.M. S." zasílány od téhož roku příspěvkyna vánoční stromek českých
dětí (35 zl.),pamatováno na český menšinový spolek „Komenský“ ve
Vídni (43 zl.),na české děti v Bílině (14zl.), na vydržování menšinových
gymnasií na severní Moravě v Místku a Zábřehu.)f roce 1913 a 1914
byla „Jednota" zvána na valné hromady „U. M,S." Od té doby mizí
zprávy v jednatelské knize o „Matici." Mysl všech zaujaly jiné události,
_jichžvýsledkem byly nové evropské poměry. Vznikem československého
státu přešla většina úkolů, které „Matice" v dobách naší politické o'd
vislosti dobrovolně a nezištněplnila,v povinnosti mladé českérepubliky.

Toť jen krátký součet zpráv u příležitosti padesátiletého trvání
.„Literárnč řečnické jednoty," jež osvětlují činnost bohoslovců na poli
pro národ nejpotřebnějším —pro české menšinové školství. Je to jen
úsek jejich vlastenecké práce, neboť bylo vedle „Matice" mnoho jiných
národních spolků a účelů, jež našly v bohoslovcích své účinné pod
porovatele. Uvážíme-li, že přece jenom i v dobách minulých většina
bohoslovců vyšla z chudých chat a že chudý student, pokud není sa
mostatným, nikdy přebytkem neoplývá, pak jistě podporování „U.M.S"
a jiných národních účelů vyžadovalo určitých obětí, ovšem obětí ra
dostně přinesených pro vlast. Vřelévlastenecké cítění českých boho
slovců v letech 80 tých minulého století, jímž provanuty jsou zprávy
_jednatelskéz té doby, nebylo pouze ve slovech,nýbrž takévpříkladných
činech. Ceský kněz, český bohoslovec méně o vlasti mluvil, ale více
konal. Kolik srdcí bylo jeho pomocí českému národu zachráněno! Jak
mnohý z těch Cechů, kteříprožili svůj život na půdě sopečné, musí děko
vati zato,/žeposvudmluví rodným jazykem, českémenšinové škole,kterou
zřídila „U. M. S.,“ a na kterou přispěli i bohoslovci katolické církve.
Vzpomíná-li dnes osvobozená vlast s vděčností těch, kdož pracovali
na jejím velikém. vzkříšení, budiž vzdána zasloužilá vzpomínka i těm
drobným pracovníkům, kteří podle svýchsil pracovali „na národa roli
dědičné" v dobách, kdy ku pomoci volala své děti, mezi něž patřili
.a patří bohoslovci královéhradečtí.

Josef Beneš:

Předvečer
Slunce zapadá jak ohnivá koule za továrnu Teerag. Naposled ještě

:zlatí drobné lístky panenských bříz &naposled ještě líbá hrozny kaš
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tunových květů seminářské zahrady - - —
Příroda zamává svýma neviditelnýma rukama, zahalí své tělo pa—

vučinovými závoji a ukolébána těžkým tempem horkého dne odpo-—
čívá, vydechujíc své písně máje, písně lásky.

Nastává soumrak.
Soumrak květnového dne.
A do tohoto velebného ticha &tlumeného zpěvu jarem probuze—

ných zahrad vrývá se hluboká Oktáva zvonů, zaznívá vzdálený zpěv :—
Když mile máj zavítá, tu jásá věrný Cech . . . "
Svatojanští poutníci přicházejív předvečersvátku, aby uctili našeho

českého patrona, jemuž jest zasvěcen seminářslíý kostel. Po májové-pobožnosti z kostela Panny Marie vychází průvo &jedině vlající ko-v
rouhve &prapory různých spolků ukazují směr, kterým se nesčetný
dav ubírá — - —

První zastavení u pomníku sv. Jana.
A znovu uvedena jest celá lavina do pohybu, aby úzkou ulici na--

plnila a vnesla do jejich omšelých zdí nadšení a radost.
Kostel seminářský nemá již prázdného místečka, nádvoří vyplněno

a radostné rejstříky varhan doprovázejí nadšený zpěv, kterým se za
končuje pontifikální požehnání.

A zvuk varhan slábne — 
Na nádvoří řine se otevřenými dveřmi chrámovými mocný proud

světla přerušovaný odcházejícími a tvoří svatozář na jejich hlavách...
Hloučky bohoslovců tiše stojí pod podloubím a bledé hvězdy líbají
jejich skráně.

Je ti tak teple, je ti tak smutno — — —
Poslední hlouček věřících odnáší si v srdci posilu a světlo . . .

Zvon k modlitbám večerním dOZněl.
Na bílé měkké dlani hořící srdce . ..,. . .jež dosud krvácí ze starých-=.

ran, přinášíš k Bohu — — 
Jesu Tibi vivo, Tibi morior - — - Amen. — —Amen.
Ticho - —

Knězem..?
„Byla noc smutná a beze hvězd. Těžké mraky jen, jako černý dým—;

pod obrovvským kotlem .., . . . válely se pod černým bezhvězdným ne--
hem? (J. S. Baar: Cestou křížovou, 7. vyd. str. 10.)

Abitnrient přemýšlí o svém příštím povolání. Chce býti právní
kem. Bude pilně studovati, aby byl brzy hotov, zabezpečí ve stáří své
rodiče, odplatí jim všechny starosti, které kdysi pro něho vyryly jim
ve vysoká čela ty křivé, hluboké vrásky. Budou šťastni, že vychovali-a
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hodného syna, bude šťasten i on, protože ho bude hřáti teplo domá
cího krbu, láska bytostí nejdražších. Rodiče a rodina budou sluncem,
které bude stále svítiti a blažiti. O, jak neskonale bude šťasten, jak
bude spokojen! Krásný jarní. den bude celý jeho život!— —

Náhle se zablesklo, oslňující světlo, chvíle hrobového ticha, ohlu
šující rána. Křivý šíp elektřiny projel vzduchem &zarazil svůj hrot
hluboko do chvějící se země. Strašný úder probudil snícího mladého
muže k životu. —Jest to možné? To že byl jen sen? Srdce přestalo
bíti, nebyl schopen myšlenky. Pomalu si uvědomuje, že ne právníkem,
..ale knězem, knězem že má býti! N„oc, smutná noc a beze hvězd
v nitru jeho. Těžké mraky jen, jako„vcern dým pod obrovským kot—
lem, válely se jeho duší. - — —Jako přislápnutý červ chvíli opět se
svíjí &kroutí, hledě vypoulenými zraky do hlubiny. — — —Cítil, že
se teď odehrává strašná tragedie. Ztroskotala se, —(tak se mu alespoň
v té chvíli zdálo,) - jeho pyšná loď s celým vzácným nákladem dřív
ještě, než s ní vyjel na vysoké moře. Z divokého víru tryskla slaná
voda do výše —až do očí. P.lakal pro tu loď svou dál a víc. .Sly

.šel praskati ráhna, lámati stěžně &trhati plachty ———" —Ráno „z lesů
se kouřilo jako ze spáleniště, mokrá země syrově voněla jako čerstvě
vykopaný hrob a po nebi plula na kusy roztrhaná mračna. " (str. 13. n.)

Tak- Pane Bože,jest to možné ?—tak se rozhodl abiturient jíti do
semináře, tak začal svou přípravu ke službě u oltáře Páně!

Jak se vlastně r0zhodoval. ? Co ho tak vyděsilo, co učinilo z mladé,
ideální duše devatenáctiletého muže spáleniště, co hluboký a prázdný
hrob, co zničilo jeho lásku k životu? Proč praskala ráhna, lámaly se
stěžně lodi jeho života? Proč těžké mraky válely se jeho duší a u
dusily v něm život,;? Proč byl rozerván, zničen.?- Bože,slyš,odevěz
na to veliké „proč".

Myšlenka, že má b'ti knězem, ho zdrtila.
Abiturient nechce šýti knězem! Nechcebýti vyvoleným mezi syny

lidskými, nechce býti mostem, který spojuje zemi s nebem, člověka
s Bohem, nechce míti moc denně snášeti na oltář Všemohoucího Boha,
svého biidoucího soudce, nechce býti Jeho důvěrným přítelem, Jeho

..andělem .v lidském těle, Jeho chrámem, svatostánkem, nechce pokra
čovati ve spásném díle Kristově, nechce, ach za nic na světě nechce
býti Pomazaným Páně!

Příčiny ? —Už jako chlapec měl své plány, čím se stane, až vyroste,
_jak krásně si zařídí život, aby byl šťasten. Dospíval, odkládal zvyky
i názory chlapecké a nové, vábnější obrazy kreslilo mládí před jasný
ma očima dozrávajícího studenta. Byly krásné ty jeho naděje do bu
doucnosti, byly dovolené, ale —byly jen a jen v zorném úhlu přiro

'.zených tužeb lidských. Což člověk má míti také snahy a cíle vyšší,
nadpřirozené? Ano, vzpomíná si. Už od dětství, tu a tam i později
slýchával dojemná vypravování o lidech, kteří z celé duše milovali
Boha &obětavě mu sloužili. Zili kdysi takoví lidé. Ale že by dn es,

—on,plný mladé, nezkrocené síly a odvahy bíti se o slavné jméno
.a postavení ve světě, že by měl upustiti od svých plánů a nad ně
_ještě vyvýšiti snahy jiné, ideální a plné zapíráni.? Mělby býti knězem.?
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Země je mu bližší než nebe. Jak málo pěstovali v něm všichni lásku
k Bohu, jak důkladně připravovalijeho duši pro lásku lidskou! Divíte
se potom, že býti knězem jest pro něho totéž, ba horší, než ponořiti
se pod hladinu tůní a řek?—

.Ale, bratře, vštěpovali Ti, že jsi tvorem rozumným, zdůrazňovali,
aby ses v životě řídil vždy hlavně rozumem a potom teprve citem.
Nuže, užij tohoto svého vychování & klidně uvažuj! Neutíkej před
kněžstvím proto, že jest Ti neznámé, dle pověsti světa hrozné! Po
znávej sám, sud sám, jednej sám!

Mladý člověk jest a má býti idealistou. Chce šířiti lásku a štěstí,
touží po srdcích stejně tlukoucíeh, aby jim mohl věnovati všechny
své schopnosti i snahy. Jak krásný cíl! Ale jeho uskutečnění ?—Což
musíme vždy mysliti jen na ty obvyklé cesty, po nichž doufají lidé
dojíti této mety svého života? Fantasie kreslí tak růžové představy
a obrazy, ale život— co život z nich udělá! Kolik jich uskuteční ? Tak
málo, že žalno pomysliti! - —A proč? Leží na nich prach ulic! JSOu
lidmi vytvořeny, proto 'sou jen lidské!

Jak jistější a blaživější jest štěstí, které člověku skýtá vědomí, že
z pramenů čistých, jasných rozdával kolem sebe tu pravou, čistou
lásku! Ta nemůže nikdy býti bouřemi života ohrožena či seslabena.
Naopak, čím oheň světa palčivější, tím duše štastnější, tím více roste
láska duše Bohu oddané. Může někdy zhasnouti radost, kterou cítí
srdce Bohu zasvěcené, když v bezprostřední osobní přítomnosti svého
Spasitele rozjímá o jeho neskonalé dobrotě, kterou plnýma ruka
ma rozdává všem lidem dobré vůle? Může býti někdo šťastnější než
ten, který kamkoliv přijde, tam přináší hlubokou radost čistého srdce
a šíří vůni, jež se zachytila na jeho bytosti, vůni svatyně Páně? Jako
průhledná ranní rosa jest ze země vytažena a vyhřáta sluncem, tak
jeho srdce i mysl jsou sžehnuty nejpalčivějším plamenem ukřižované
Lásky, jež sálá ze svatostánku. To jest ten nevyčerpatelný pramen
životní energie a zdroj nových myšlenek, jak obklopiti láskou duše
drahé, duše nesmrtelné, jak jim usnadniti těžký život a alespoň vy
tříbiti cesty k zlaté záři nebes. Stěstí a blaho nesmírné, jehož ani
samo srdce lidské všechno neobsáhne, není-li spojeno s bezedným
Srdcem Spasitele! Může takovou radostí býti proniknuta duše za
hnědlá kouřem komínů, sazemi ulic či dokonce sšeřelých uliček?—

Muž chce býti milován. Rozum žízní po měkkém citu. Kroužek
duší spřízněných, toť zřídlo, jež napájí sprahlé nitro. - Bratře, ty my

“slíš, že jen lidé mohou obklopiti a zahrnouti Tvou duši láskou? Snad
na čas, ale navždy _? Kdyby jejich láska a Tvé štěstí byly jako svět
veliké, zajdou jako svět!

Jest však jiná láska, která nikdy nepomine: láska samého Ježíše!
Svatí Boží z ní žili, jen po ní toužili. Ztělesněná láska —Eucharistie —
byla jejich jediným štěstím. A jak byli šťastni! Lidé ani nechápali
jejich radostí, stejně jako dnes nemohou uvěřiti, že jedině láska Boží
může člověka učiniti dokonale a trvale šťastným. O jak jisté věci
pochybují! Nelze si ani mysliti větší radosti nad tu, jež vlévá vědomí,
že žiji v přátelství s Pánem nebe i země, se svým Stvořitelem a Cílem,
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že pro něho pracuji &on mne za to miluje svou nezměmou láskou.
Pomáhá vítěziti nad andělem hříchu,povznáší rozum i vůli nad meze
lidských snah. Která lidská láska se vyrovná lásce Boží?

Královna andělů i svatých zve Tě k sobě! Panna čistá, neposkvr
něná touží po Tobě, po Tvé čistotě, po nadpřirozené kráse duše Synu
věrné. Bytost po Bohu nejkrásnější a nejhodnější Ti nabízí svou věč
nou lásku a Ty váháš. ——

Nebe i země milují dobrého kněze, touží, volají po něm. Se sva
tými bude chváliti Boha ve svatyni Páně i ve své pastýřské činnosti.
Hlas kněžské duše se bude spojovati u trůnu Božího s hymny andělů
ve velebné písni díků, s nimi bude vyprošovat světu lásku, milosti
Boží.—Ale kněz může více !Svatí prosí, kněz jménem Nejvyššího dává!
Anděl nemůže proměniti chléb ve svého Boha na oltáři; to bylo vy—
hraženo knězi! Svatí nemohou svátostné milosti dávati. Tu moc má
kněz! Legie svatých nemůže jediný hřích odpustiti. Jen kněz! On jest
branou, kterou musí projíti duše katolíka na své cestě k věčné radosti
v Zivém Bohu. Spása duše teče řekoukněžského svěcení! Může proto
člověk opravdu věřící nemilovati kněze? Reflex lásky, kterou lidé mi—
lují Boha odráží se a padá na kněze, vyslance &zástupce Božího na
zemi. Kněz žije z Lásky, žije pro Lásku,_žije v Lásce.

Kněžství prozářeno vírou. Může býti rozhodnutí věnovati se kněž
ství tak těžké, hrozné, ba zoufalé? Nikdy! Ne smutná a bezhvězdná
noc, ne těžké mraky, ne černý (1'm! Takové myšlenky nikdy neovlád
nou duši Bohu zasvěcenoulRadlbstjako vesmír široká, štěstí jako sám
Bůh hluboké žije &sálá z'takové duše.

Bratře, budeš se ještě báti a děsiti služby oltáře?

V.Hradecký:

Sacerdos-Angelus Domini.
Mám před sebou vzácnou památku, sežloutlý rukopis kázání “kbi—

skupa vzácné paměti Eduarda Jana Nep. Brynyeha, které ještě jako
profesor pastorálky zdejšího theologického ústavu přednesl dne 8. pro
since 1884 v katedrále sv. Ducha při slavnostní ',instalaci bývalého
spirituála kněžského semináře na kanonikát &děkanství u jmenované
katedrály. Za téma svého kázání vzal si slova připadajícího sv. evan
gelia: „Za onoho času poslán jest anděl Gabriel do města". (Luk. 1,
27.) V kázání tom mistrným způsobem'předvádí, že i nový duchovní
správce jest poslán jako anděl od Boha do tohoto města, aby zvěsto—
val věřícímu lidu vzácné evangelium, zprostředkoval milosti od Boha
a byl svěřenému lidu průvodcem i vůdcem na cestě k spáse.

Tento motiv poskytl mi příležitost, abych blíže sledoval ono pří
padné srovnání, a nalezl jsem k němu mnohé doklady v samotném
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Písmě sv. i v ústním podání.
Na mnohých místech mluví Písmo sv. 0 andělích. Líěí je jako čisté,

nesmrtelné bytosti duchové (Hebr. 1, 14, Apoc. 4, 5.), které jsOu sice
nižší než Bůh, avšak obdařveny jsou vzácnějšími dary přirozenými
i nadpřirozenými než lidé (Zalm. 8, 6.), vynikají nad ně dokonalejším
poznáním, moudrostí a silou (2 Reg, 14, 20.). Obdařeni jsou blaženým
patřením na Boha (Mt. 18, lO.vApoc. 1, 5. Tab. 12, 15. Dan. 7, 10.),
milostí posvěcující (Deut. 33, 2. Zalm 67, 18),a všemi vlitými ctnostmi,
především láskou boží. Stvořeni jsou od Boha k tomu, aby jej chvá
lili a Jemu sloužili (Ezech. 1, 12., 20, 9., Zalm. 96, 7., 20. Luk. 2,
13., 22. 43.),zvláště pak, aby byli posly Jeho vůle k lidem; odtud jejich
jméno „aggelo? andělé (Gen. 16, 7.,19, 1., 22,11., 28, 12.,Dan. 9, 21.,
Luk. 1, 11.,26., Mt. 1, 20., 2, 13.). Někteří z andělů stvořeni jsou od Boha
proto, aby lidi chránili, byli jejich vůdci a strážci a přímluvčími jejich
u Boha. (Gen. 24, 40., 48, 16., Ex. 33, 2., Judith 13, 20. Kniha Tobiá
šova, Dan. 3, 49., Act. Ap. 12, 15.) Klasickými doklady toho jsou zvlá
ště tato pozoruhodná slova: „Hle, já pošlu anděla svého, který bude
kráčeti před tebou, střežiti tě na cestě, a uvede tě na místo, které jsem
ti připravil; poslouchej hlasu jeho &nemysli, že jím smíš pohrdati;
neboť nepromine ti, když budeš proti němu se pohřešovati: &jméno
mé jest v něm. Budeš-li však poslouchati hlasu jeho, a budeš-li činiti
vše, což pravím, budu nepřítelem nepřátel tvých &sužovati budu t ,
kteří sužují tebe, a půjde před tebou anděl můj7,. (Ex. 23, 20.) „Andě
lům svým přikázal o tobě, aby tě ostříhali na všech tvých cestách".
(Zalm. 90, 1l.) „Nejsou-liž tito všichni služební duchové, posíláni jsouce
ke službě pro ty, kteří dědictvím obdrží spásu ?" (Hebr. ], 14.

A mluví—liPísmo sv. o podstatě &úkolu kněžství,-nemůze lépe
vyjádřiti podobnost než tím, když přirovnává kněze k andělům &na
zývá je anděly. Tak již starozákonní prorok Malachiáš dí: „Rty kněze
mají dbáti vědy a z úst jeho má býti hledána nauka, jet on anděl
(posel) HOSpodinazástupů„.(Mal. 2, 7.) Jako anděl vyniká dokonalejším
poznáním Boha a věcí božských, tak se má Vyznamenávati i kněz,
posel Hospodinův k lidstvu &prostředník mezi Bohem a lidmi, veli
kými vědomostmi, aby mohl zdárně poučovati &vésti svěřený lid,
k němuž byl poslán; případně to vysvětluje sv. Jeroným: „Sacerdos
Dei verissime angelus, id est nuntius Dei dicitur, quia Dei et hominum
sequester est, eiusque ad populum nuntiat voluntatem; et ideo in sa
cerdotis pectore rationale est, et in rationali doctrina et veritas, ut
discamus sacerdotem doctum esse debere et praeconem dominicae
veritatis>7 (in Malach. proph. opp. T. V. 280.) & veliký chvalořečník
kněžství sv. Jan Zlatoústý podobně srovnává: „An ignoras, quid sit
sacerdos? Angelus,utique Domini est, id est eius legatus; nec ex se
ipso loquitur; si illum despicis, non illum despicis, sed Deum, qui eum
ordinavit". (Hom 2. sup. 2. ad Timoth).

Jsou sice andělé obdařeni velikou bystrostí rozumu, a kromě toho
blaženým patřením na tvář boží mohou poznati Boha tak dokonale,
jak jen bytost stvořená poznati Jej může, což knězi zde na světě přiro
zeným způsobem naprosto není možno, přes to však i kněz má denně
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patřiti na tvář boží, kdy studiem, meditací, četbou uvažuje o věčných
pravdách ukrytých ve sv. evangeliu, „do něhož nahlédnouti andělé
touží“ (I Petri ], 12.) a zvláště jemu dopřáno jest denně patřiti na tvář
boží, kdy slaví nejvznešenější tajemství mše sv., co není dopřáno ani
andělům. „V srdci kněze, jako v arše úmluvy má býti uložena znalost
zákona božího" (sv. Behoř Vel. in_registr. epist). Toť patří k podstatě
jeho kněžství„. Qui sacerdos est, sciat legem Domini; si enim ignorat
legem, ipse se arguit, non esse Domini sacerdotem, quia ad sacerdo—
tem pertinet non solum scire legem,sed ad interrogata respondere de
le e. Le em enim, ut scriptum est, requirent ex ore eius", dí sv. .lcro
nym a jinde opět: „Ad sacerdotem pertinet disciplinam ad interro
gantem respondere de lege; si autem sacerdos ignorentiam sacrarum
scripturarum ostenderit, frustra iactat dignitatem, cuius opera non
exhibet, et ideo Paulus scribit ad Titum, ut potens sit exhortari in doc
trina sana et contradicentes arguere" (super Aggaei 2). Kniha Písma
sv. toť „liber proprie sacerdotalis" (sv. Ambrož), kněz dle sv. Augusti
na má býti „divinarum Scripturarum tractator et doctor", neboť ten,
kdo nezná Písma sv., nezná boží moc a moudrost". (sv. Jeroným.)

Kněz se má podobati andělům čistotou,které dosáhne sebemrtve
ním těla. Spasitel sám pozoruje asketický život sv. Jana Křt., nazývá
jej andělem. „Neboť tento jest, o němž jest psáno: Aj já posílám andě
la svého před tváří tvou, kterýž připraví cestu tvou před tebou". (Mt.
11, ll. Kněze, kteří odříkáním &sebezáporem umrtvovali své vášně
a náruzivosti, přeje si míti již Hospodin Bůh ve Starém Zákoně, kdy
nařizuje svým kněžím: „Vinum et omne, quod inebriare potest non
bibetis, . . . ut habeatis scientiam discernendi inter sanctum et propha
num, “inter pollutum et mundum, doceatisque filiOSIsrael omnia legi
tima mea". (Lev. 10, 9.)Cím více tento příkaz sebemrtvení má platiti
o kněžích Nového Zákona, kteří mají býti „jako andělé boží", „světlo
světa", „solí země", kteří i když žijí na tomto světě, nemají býti ze
světa, čistý jejich duch má vítěziti nade vším nízk 'm, aby byli vpravdě
„duchovními", vždyt jedině Boha si vzali za svůj úděl. Takovym byl
sv. Stěpán jáhen, „jehož zjev působil jako zjev anděla". (Act. 6, 13.)
Nejen pro hlubokou učenost, nýbrž i pro vzácnou ctnost čistoty ozdo
bila církev skráně sv. Tomáše Aquin. vavřínem »andělského učitelea
&k sv. Aloisi případně se modlí: „Coelestium donorum distributor
Deus, qui in angelico iuvene Aloisio miram vitae innocentiam pari
cum poenitentia sociasti, concede, ut innocentem non secuti, poeni
tentem imitemur." Z toho důvodu napomíná ordinandy při svěcení
na diakonát: „Estote assumpti a carnalibus desideriis, quae militant
adversus animam; estote nitidi, mundi, puri, casti, sicut decet Dei
ministros et dispensatores mysteriorum Dei. Et quia comministri et
cooperatores estis Corporis et Sanguinis Domini, estote ab omni ille
cebra carnis alieni, sicut ait Scriptura: „Mundamini, qui fertis vasa
meini'Í A při svěcení na kněžství podobně: „Agnoscite, quod agi
tis; imitamini, quod tractatis: quatenus mortisDominicae mysterium
celebrantes, mortificare membra vestra avitiis et concupiscentiis pro
curetis". (Pontif. Rom.)
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Dle bl.Dionysia Karth. (Spec. sacred) mají se kněží podobati an—
dělům horlivostí, s jakou oznamují tito nebeští duchové lidem vůli
boží. Tak i kněz, ať na kazatelně, nebo ve škole, ve zpovědnici, ve spol
cích, všude má býti andělem, který jest poslán od Boha, aby připra
voval cestu Páně a snažil se, aby ke všem přišlo království boží. Zdaž
nejsou i kněží „služební duchové, kteří posláni jsou ke službě těch,
kteří dědictvím obdrží spásu ?“ (Hebr. 1, 14.)

A konečně se má kněz podobati andělům bdělosti nad svěřeným
stádcem —kněží ma'í býti lidu anděli strážnými. „Bůh přikázal andě
lům svým, aby střežili člověka na všech cestách 'eho". (Zalm.90,11.)
- A kdy této bdělosti více třeba,než v dobách nasich, kdy tolik nepřá
telství a nebezpečí hrozí se všech stran, zvláště dětem a dospívající
mládeži! Těm zvláště má býti kněz andělem strážným, těchzvláště se
má ujímati a je chrániti. Především ke kněžím volá božský Přítel dí
tek: „Nechte maličkých přijíti ke mně a nebraňte jim, neboťjejich jest
království nebeské V' (Mt.10,14.) „Vizte, abyste nepohrdali některým
z těchto maličkých ; .neboť pravím vám, že andělé jejich v nebesích
stále patří na tvář Otce mého, jenž jestvnebesích". (Mt.18,10.) Iv No
vém Zákoně nazývají se kněží anděli. ]est to hlavně Apokalypse, v níž
ukládá Spasitel miláčkovi svému, apoštolu sv.Janovi, aby napsal sedm
listů; a to andělu církve efesské, smymenské, pergamské, tyatirské,
sardské, filadelfské a laodicijské, 2, 3. A těmito anděli dle v'kladu sv.
Otců není nikdo jiný, než představení jmenovaných církví, iskupové
nebo kněží. A také text nepřipouští v 'kladu jiného, než tohoto, nebot
věci, které tam Spasitel andělům přikazuje, mohou se týkati jedině
andělů pozemských, t. j.kněží,a ani jediný netýká se andělů nebes. Proto
sv. Jan Zlatoústý, když vysvětluje citát sv. apoštola Pavla v epištole
ke Galatsk'm: „[ kdyby anděl s nebe kázal vám proti tomu, co my
jsme vám ázali, bud prokletí" (l, 8)., praví, že proto užívá sv. Pavel
výrazu „anděl s nebe", aby činil rozdíl od „anděla na zemi", to jest
kněze, jak mluví Bůh k sv. Janovi: „Napiš andělu v Efesu, ve Smyrně
atd. . . ." A sv. apoštol Pavel, když chválí Galatské, užívá opět tohoto
výrazu: „Jako anděla božího jste mne přijali" (4, 14).A v epištole k Zi
dům napomíná křesťanyobrácené ze židovství: „aby si vážili církve
a svých kněží, andělů": „Accessistis ad montem Sion, civitatem Dei
viventis, et multorum millium angelorum frequentiam" (12,22),a jinde
opět chlubí se: „Nescitis, quoniam angelos iudicabimus ?"

Kněží musí se podobati andělům svatostí;jejich duše musí se stále
stkvíti milostí posvěcující; vždyť zastává na zemi kněz službu anděl
skou, kdy má jménem všech tvorů, jako bytost rozumem obdařená,
Hospodina s anděli chváliti,s anděli se mu klanět a zpívat: „Gloria in
excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis",s anděli se
mu kořit: „Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus Deus Sabaothl" „In
conspectu angelorum psallam tibi, Deus meus, adorabo ad templum
sanctum tuum et confitebor nomini tuo" (Zalm. 137, 1), a s anděli
všecko tvorstvo vyzývat k oslavě Boha: Laudate Deum omnes angeli
eius, laudate eum omnes virtutes eius. (Zalm 148.) Se svatosti musí
býti spojeny všecky ctnosti, zvláště pokora, mírnost, láska k bližní
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mu, především pak láska k Bohu ; tou nejvíce se'připodobní andělům.
Se sv.apoštolem Pavlem musí volati: „Kdybych jazyky lidskými mlu
vil i andělskými, lásky pak kdybych neměl, byl bych jako měď zvu—
čící a zvonec znějící". 1 Kor. 13, l.) Vyvolen jsa od Boha do počtu
těch, které nebude nazyvati již sluhy, ale přáteli svými, má ohnivou
láskou Serafů vážiti si toho přátelství a sám hořeti láskou ke Kristu,
Mistru a Spasiteli svému a se sv. Ianem spočívati na Srdci Páně, od
něhož jej nemá odloučiti nic na světě. Co nás odloučí od lásky Kri
stovy?.. . Ani smrt, ani život, ani andělé, ani knížata, ani mocnosti,
ani věci přítomné, ani budoucí, ani síla, ani výška, ani hloubka, ani
které stvoření jiné nebude nás moci odloučiti od lásky boží. (Rím. 8,
35.) Tak musí s apoštolem národů volati ikaždý kněz.

A kde čerpati má kněz tohoto ducha lásky Serafů, než u výhně té
lásky nejvyšší,vNejsv. Eucharistii, skryté vesvatostánku. Tamťjest věru
„panis angelorum, factus cibus viatorum", toť vzácnější pokrm než
manna, kterou nazývá sám žalmista boží pokrmem andělským (Zalm.
77, 24.) Andělé pokrmu toho přijímati nemohou, zatím co jej přijímá
denně člóvěk - kněz.Avšak nejen, že jej přijímá, on jej sám připravuje.
To, co není dopřáno andělům, dopřáno jest člověku —knězi. Archanděl
Gabriel byl pouze poslán, aby zvěstoval tajemství vtělení Syna boží—
ho přesvaté Panně a budoucí Matce, a přijalod ní ono poslušné: „Staniž
se mi podle slova tvéhoa': Kněz však není pouze poslem nové inkar
nace, nýbrž nástrojem přepodstatnění, kdy na jehoslova sestupuje na
oltář sám Boží Syn, aby vzal na sebe způsoby chleba a vína, jakoby
sám na jeho slova volal: „Staniž se mi' podle slova Tvéhoi" Andělé
v úžase nad tímto divem provázejí Spasitele na oltář &s knězem klaní
se v adoraci přítomnému Bohu ve způsobách svátostných.

„Serafín se v prachu koří, cherub padá na svou tvář,
' V V VI , IY' * IV 95neboť ten, jenz svety tVOI'l,k nam se sniz11 na oltar.

Tak volá zbožně zanícený lid .vkrásné písni po proměňování. —V úžase
nad tímto divem žasne sv. Augustin : „O veneranda sacerdotum digni—
tas! In quorum manibus velut in utero virginis filius Dei incarnatur.
O sacrum et coeleste mysterium, quod per vosPater, et Filius et Spiritus
Sanctus operatur; uno eodemque momentoidem Deus,qui praesidet in
coelis, in manibus vestris est in Sacramento altaris. O venerabilis sanc—
ti'tudo manuum! O felix exercitium! O vere mundi gaudium! Chris
tus tractat Christum, id est sacerdos Dei filium, cuius sunt deliciae
inter esse inter filios hominum; et quod datum non est angelis, con-
cessum est homini! Sacerdos enim hoc ineffabile conficit mysterium
et angeli conficienti sibi quasi famuli assistant; super hoc tam insigni
privilegio stupet caelum, miratur terra, veretur homo, stupet infernus,
contremiscit diabolus, et veneratur quam plurimum angelica celsitudo.
(Sermo super Psal.) A sv. Vavřinec Justinián podobně: „Magna pror
sus et admiranda sacerdotum est dignitas, maxima illis est collata
potestas; sua namque prolatione et ad eorum pene libitum corpus
„Christide panis transsubstantiatur materia: descendit de caelo in carne—
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_Verbum et altaris reperitur in mensa; hoc illis praerogatum est gra—
tia, quod numquam datum estangelis.Assistant Deo,'illum contractant
manibus, tribuunt populis, in seque suscipiunt. Verum angelorum
sive astantium, sive ministrantium, quoniam vere funguntur, potius
angelicam, quam humanam debent conversationem habere. Accedat
igitur sacerdos ad altaris tribunal ut Christus, assistat ut angelus, mini
stret ut sanctus, populorum offerat vota ut pontifex, interpellet pro
pace ut mediator, pro se autem exoret ut homo" (Sermo de cor—
pore Christi). A veliký kazatel sv. Jan Zlatoústý, uvažuje o významu
mše sv. 3 sv. přijímání, vybízí kněze k andělské svatosti: „Quo igitur
non oportct esse puriorem tali fruentem sacrificio, quo solari radio
non splendidiorem manum carnem hanc dividentem, os quod igne
spirituali repletur, linguam, quae tremendo nimis sanguine rubescit?
Cogita, quali sis insignitus honore, quali mensa fruaris ! Quod angeli
videntes horrescunt, neque libere eundem intueri propter emicantem
inde splendorem: hoc nos pascimur, huic unimur, et facti sumus unum
Christi corpus et una caro." (Horn. 83, in Math. et hom. 60 ad p0p.
Antioch.)

Avšak nejen nejužší styk kněze s eucharistickým Tělem Páně po
vznáší jej mezi kůry andělské a vybízí k andělské svatosti, nýbrž iúzký
styk s tělem Jeho mystickým ve svátosti pokání. Zde zastává kněz úkol
anděla, který po slavném vzkříšení Páně sestoupil s nebe, aby odva
lil kámen od hrobu Spasitelova a oznamoval radostnou zvěst vzkří—
šení. „Byl pak obličej jeho jako blesk a roucho jeho bílé jako sníh".
(Mt.27, 3.)Podobně i kněz,i sebe mladší, když sedí ve zpovědnici, odva
luje kameny hříchů od hrobu srdcí lidských &křísí duchovně mrtvé
slovy, 'ež svěřil Bůh jedině kněžím: „Komukoliv odpustíte hříchy,
Odpoustějí se jim, a komukoliv zadržíte, zadržány jsou!" (Jan 20, 23.)
Sv. Chrysostom v nádherném spise „De sacerdotio“ velebí tuto vzác—
nou moc případnými slovy: „Sacerdotium ipsum in terra quidem per
agitur, sed in rerum coelestium classem ordinemque referendum est,
atque id quidem merito; quippe non mortalis quispiam, non angelus,
non alia quaevis potentia, sed Deus ipse, ordinem huiusmodi dispo—
suit: idcirco necesse est sacerdotem sic esse purum, ut si in caelis
ipsis collocatus inter caelestes illas virtutes medius staret. Terribilia
namque et atque honoriíica sunt, quae administrat. Si quis conside
ret, quantum id sit mysterium, is probe intelliget,quanto honore, quan
tac ue dignitate sacerdotes Spiritus sancti gratia dignati fuerint; et
emm iis, qui terram incolunt, atque in ea versantur commissum est.,
ut ea quae in caelis sunt dispensent; iis datum est, ut potestatem
habeant, quam Deus optimus nec angelis, nec archangelis, data'm esse
voluit, neque enim ad illos dictum est :„Quaecumque ligaveritis super
terram, erunt li ta et in caelis,et quaecumque solveritis super terram
erunt soluta et m caelis"

„Etenim quidnam hoc aliud dicas esse, nisi omnem rerum caele
stium potestatem illis a Deo esse concessam? Quid cum hoc honore
conferri potest? A terra iudicandi principal'em auctoritatem sumit
caelum : servus sedet index in terra et Dominus sequitur eius senten
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tiam atque confirmat, ut quidquid hic in inferioribus iudicaverit,
hoc ille in supernis comprobet. Quaenam obsecro potestas hac una
maior esse queat? Pater omnem potestatem dedit Filio : ceterum vi
deo eandem potestatem ipsam &Deo Filio sacerdotibus traditam :
nam quasi iam in caelum translati ac supra humanam naturam po
siti, sic illi ad principatum istum perducti sunt" (De sacerdotio lib. 3).

Volá-li Zalmista o každém člověku slova údivu: „Paulo minus
ab angelis minuisti eum, gloria et honore coronasti eum, et consti
tuisti eum super opera manuum Tuarum !" (8,6), co by teprve volati
musil, kdyby znal přednost a moc, jakou Bůh svěřil kněžím! (Nový
Zákon !)

Za nedlouho iseřídlé řady bohoslovců uslyší slova Páně: „lte et
vos in vineam meam !" a poslání budou jako andělé, vyslanci Kristovi
od Boha do měst a dědin, aby tam zvěstovali vzácné evangelium
„spásy,které jedině může obroditi svět, aby přiváděli s anděly lidstvo
ke Kristu radostnými slovy andělskými: „Jděte do Betlema, narodil
se vám Spasitel“Kristus Ježíš !"—Vyjdeme ze semináře, abychom rea
lisovali andělský program a cíl činnosti kněžské: „Gloria in excelsis
Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatisa'.Unášení na anděl
ských křídlech vzácných ideálů nebudeme se báti-žádných bojů a ne
dáme se másti žádným nepřátelstvím, abychom vší mocí program
ten uskutečnili a byli vpravdě anděly.

Buďme tedy Gabrieli —anděly síly. Jestli kdy, pak věru dnes po
třebuje svět, kněží silných. V době,kdy svět, bloudící ve zmatku a la
byrintu různých ideí a bezmyšlenkovitých frází hledá, kdo by mohl
upokojiti neklidné jeho srdce, posíliti jeho slabost, ukázati na bezpeč—
ný cíl jeho života, má tu státi kněz neodstrašen ani nenávisti světa,
ani zneuznáním práce, ani neúspěchy, ani malomyslností a kráčeti
vpřed jako vůdce, neochabovati v horlivosti a používati všech pro
středků, aby přišlo i duším Bohu odcizeným království Boží. S mod
litbou na rtech : „Dominus illuminatio mea, quem timebo ? Dominus
protector vitae meae, a quo trepidabo? Fortitudo mea et laus mea
Dominus, et factus est mihi Dominus in salutem", nebudeme se báti
žádných obětí, které budeme musiti ze svého vlastního „já„ přinášeti
na oltář Páně, jen jediného se báti budeme, abychom bílou řízusvého
andělského kněžství neposkvrnili hříchem &zradou. A tu sílu Hospo
dinovu čerpejme v Nejsv.Eucharistii, která se nazývá „panis fortium",
a jí posilujme i duše věřící!

Buďme Rafaeli1—Lékem Hospodinovým! Kdy více třeba doved
ného lékaře a kdy spíše potřeboval svět léku, jak za dnů našich.„Omne
caput languidum et omne cor moerens." Toto smutné slovo proroka
Isaiáše (12, S.) platí i dnes. Stůně lidstvo chudobou duchovní, chudo
bou slabé a vlažné víry, chudoboučistých ideálů, zaslepeno nevěrou
a mravním úpadkem pozoruje, že bloudí a ohlíží se po bezpečném
vůdci, který by vyhojil a vyléčil jeho rány &vrátil mu opět ono vzácné
světlo a bohatství víry, zvláště pak, aby se ujal mládeže, budoucnosti
a naděje národa. A Bůh posílá mu svého anděla - kněze. „Hle já pošlu
anděla svého, který bude kráčeti předtebou, střežititě na cestě, a uvede
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tě na místo, které jsem ti připravil; poslouchej hlasu jeho & nemy
sli, že jím smíš pohrdati; neboť nepromine ti, když budeš proti němu
se prohřešovati: a jméno mé jest v něm. Budeš-li však poslouchati
hlasu 'eho, &budeš-li činiti vše, což pravím, budu nepřítelem nepřá
tel tvych a sužovati budu ty, kteří sužují tebe a půjde před tebou
anděl můj." (Ex. 23, 20). Nuže, buďme bloudícímu lidstvu a zvláště
mládeži anděly-Rafaeli! K ní předem posílá nás Bůh, abychom ji
vedli po bezpečných cestách života, chránili ji od mravní smrti a bez
pečně ji převedli v náruč boží. Jako kdysi Tobiáš, tak i dnes moderní
společnost a zvláště mládež hledá spolehlivého vůdce. Pojďme jí vstříc
a nabídněme jí služby své! I sebe mladší kněz může zde konati divy.
—„Tune egressus Tobias invenit juvenem splendidum et praecinctum
et quasi paratum ad ambulandum. —Unde te habemus bone juvenis ?
—Numquid potes ducere iilium meum ? Et dixit ei angelus : Ego du
cam et reducam eum ad te." (Tob. 5, 5 a násl.) —Zachráníme-li mlá
dež a vrátíme-li zaslepenému lidstvu opět světlo víry, získáme si zá
sluhy největší! „Pater, quam mercedem dabimus ei? Me duxit et
reduxit sanum, me &devoratione piscis eripuit, te quoque videre fe
cit lumen caeli, et bonis omnibus per eum repleti sumusii. Až toto
vykonáme, to bude radost “&zásluha největší. Tehdy budeme moci
volati s andělem : „Benedicite Deum-caeli et coram omnibus viven
tibus confitemini illi, quia fecit nobiscum mi'sericordiam suam."

Buďme Michaeli, služebníky &vojíny Boha pravého, ochránci cír
kve, bojovníky proti mocnostem pekla, jak zřel ve Zjevení sv. Jan:
„Et factum est proelium magnum in coelo: Michael et angeli eius
procliabantur cum dracone, et draco pugnabat et angeli eius: et non
valuerunt, neque locus inventus est eorum amplius in coelo. Et pro
iectus est draco ille magnus, qui vocatur diabolus et Satanas, qui se
ducit universum orbem; et audivi vocem magnam in coelo dicen
tem: Nunc facta es salus, et Virtus, et regnum Dei nostri et potestas
Christi eius, quia proiectus est accusator fratrum nostrorum, et ipsi
vicerunt eum propter sanguinem Agni. Propterea laetamini caeli, et
qui habitatis in eis". (Apoc. 12, 7 a násl.) A v tomto boji našem proti
mocím pekla necht pcmáhá nám k vítězství sama „královna andělů",
jak ji v témž vidění zřelMiláčekPáně: „Et Signummagnum apparuit
in caelo: Mulier amicta sole et luna sub pedibus eius et in capite
eius corona stellarum duodccim".

Budou-li kněží „andělé" vycházeli z našich seminářů do duchovní
správy vyzbrojeni všemi dary andělskými a budou-li si vždy vědomi
svého andělského poslání, pak jistě „obnoví všecko v Kristu".
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Josef Beneš:

Bohoslovec.

Jtem žebrákem u dveří chrámových ———
Na schodech světla vesele stínujív
tmy a dosudje miluji— —

Kolena moje tvrdá jsou
a přece života dosud neztek' jsem horu ;
jen dušíjsem chránil,
své srdce bránil,
když ()náruč klete'mupadalo moru.

A rukou ještě nemám.

A o lásku prosím, almužnu, dar,
o lásku prosím- - —
(nehled'te na mne pohledem kosým !)
O lásku prosím ;
a tu až dostanu,
králem se stanu

a budu celý— —!

Vyrostou ruce
a
stavěti

budu kostely— —- !
Březen 1928.
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John Henry Newman:

Neviditelný svět.
(The Invisible World“)
Přeložil Vladimír Lvovský.

Vytvořte si, bratří, v duši obraz té zvláštní roční doby, doby jarní,
kdy příroda se obléká v nádherný, překrásný šat. Jen jednou do roka —
ale to jednou je tu vždy —viditelný svět hýbe utajenými silami a jeví
se našim zrakům. Poupata &květy ovocných stromů se rozvíjejí, listí
raší, tráva &obilí vzchází ze země; utajený život, který Bůh vložil do
světové hmoty, náhle tlačí se vší mocí ven.

Zde vizte příklad toho, co se může díti z Božího rozkazu. Z téže
země, z které se nyní rodí zeleň a květy, zrodí se jednou svět nový,
svět světla &slávy, dům andělů &svatých. Mohl by tušiti ten, kdo ve
svém žití neviděl nikdy probouzeti se jara, mohl by si vůbec předsta
viti dva nebo tři měsíce předem, že povrch země dosud na pohled
úplně mrtvý zastkví se tolikerým leskem? Jak různý pohled skýtá
strom nebo krajina zelení ošacena a zeleně zbavena! Jak se zdá ne—
možné, aby se suché a nahé haluze oděly náhle takovým jasem a svě
žestí! Avšak, když přichází Bohem určený čas, listí pučí na stromech.
Roční doby mohou se někdy opozditi, nakonec přece jen se vracejí.

Podobně přijde jednou to Věčné jaro, na které čekají všichni křes—
ťané. Dosud někde mešká, ale přijde; čekejme na ně, byt' bylo někde
daleko, neboť přijde 'istě! Proto opakujeme každý den: „Přijď krá—
lovství Tvél" a vyjadřujeme těmi slovy touhu: Pane, ukaž se, zjev
se! Ty, kte ' trůníš mezi cherubíny, ukaž se! schyl mocné rámě své
&pomoz nam! Svět, jejž vidí naše oči, nemůže nám dáti štěstí; ten
svět je pouze počátkem a přislíbením toho, co jej neskonale převyšu
je; i když jej ozdobí nejčistší krása &zasmějí sevna něm všecky květy,
i když rozhrne roušku nejskrytě'ších tajemství Zivota, ten svět nemů
že nám dáti štěstí a pokoje srdce . .. Víme, že pod jeho zevnějškem
skrývá se mnohem více, než můžeme viděti: svět andělů a svatých,
svět slávy, dům Páně, pahorky zástupů Božích, Jerusalem nebeský,
trůn Boží a Kristův, všecka ta tajemství věčná a nejvýš svatá, ty ne
pochopitelné zázraky ukryté ve viditelném světě. Zde vidíme jen ze
vnějšek věčného království a na to království hledíme zrakem své víry.
Pane, kéž světlo Tvé svítí nám jako ve dni Tvého narození, když se
zjevili andělé pastýřům! Kéž sláva Tvá vzkvete jako květy na stro
mech! Změň svou všemohOucí vůlí tento svět viditelný v svět jiný,
svatý, dosud nám neznámý. Znič to, co vidíme a zaměň v to, po čem
prahne naše víra. Byťslunce sebe jasněji svítilo &oblaka a nebesa sc
sebe krásněji stkvěla, & kdvby pole odívala se ještě krásnějšími
květy a zelení &ptáci ještě líbezněji zpívali, víme dobře, že je to jen
částka Nekonečna -—a ta částka nám nestačí . . . Ona pramení z pod
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staty Božílásky a dobroty. Není Jeho plností; mluví o nebi a není ne
bem. Jest jen zbloudilým paprskem, temným odleskem Jeho obrazu.
J estjen drobtem, který se stolu spadl na zemi.

Čekáme příchod dne Páně, kdy se celý vnější svět se vší svojí krá
sou zřítí, kdy nebesa vzplanou a svět pomine. Ten příští světový pře—
vrat nás nikterak neděsí, poněvadž víme, že odstraní hustou clonu.
Víme, že odstranění viditelného světa objeví nám svět neviditelný.
Víme, že to, co vidíme, e záclonou, za kterou se skrývá Bůh &Kris
tus, andělé a svatí. Z nasich srdcí plyne jen modlitba &vroucí přání,
abys nás, Bože,vyvedl ze světa viditelného, nebot duše naše touží po
světě duševním . . .

* Překlad z díla: Parodu'al and Plain Sermons, vol. ], Kardinál ]. H.S. XIII.
Newman (1801 -1890), velký anglický konvertita, přál si (1881), aby na jeho ná—
hrobním kameni byla vytesána slova: „Ex umbris et imaginibus in veritatemf'
Jeho sestra praví o něm ve svém důvěrném dopise (z 6. října 1874): „Jeho velkou
silou jest živé uskutečnění Neviditelna." Tato síla jest tak velká, že viditelný re
elní svět zdá se mu „stínemf „obrazem," průhledným „závojem," něčím téměř
„neskutečným" ve srovnání se skutečností Toho, který „nad vším a ve všem jsa,
je nám vzdálený a blízký zároveň," kterého „se máme báti i Jej milovati," po-_

l,!
něvadž je mocí & dobrotou, „nepochopitelný a přec „osobně milující, přítomný"

]. Doležal:

Chón
Několik kroků a místo v hlučné ulici stojíme před vchodem do

emauzské svatyně, z níž se na nás usmívá ticho &sladký klid, který
láká &zve dál. Oddáváme se jeho kouzlu celou duší, hlava se noří
v ruce a sluch zachycuje jen ztlumené vzdálené zvuky; to ulice odde
chuje svým životem, který proudí kolem těchto zdí. Slabě, slabounce
sem dorážejí jeho vlny, které se spojují s tichem kontemplacemi pro—
vanutého ovzduší, jež nás objímá ve svou náruč, jako bychom uklá
dali hlavu na mateřský klín.

Přicházejípo dvou řeholníci,nastupují na svá místa v chóru. Chví
le čekání, chvíle tiché přípravné modlitby a o strop svatyně se tříští
volání: „Deus m adjutorium meum intendel" Náš sluch lačně zachy
cuje rytmickou odpověď chóru, která mluví o síle a důvěrné lásce zá?
roveň. Doxologie vrhne v duši jeden ze svých paprsků, jimiž po každé
jinak září a pak se nesOu prostorou chrámovou verše hymnu Tercie.
Nunc, nunc, sancte Spiritus —pomoz, neodkládej, přijď —teď, nyní!
Vždyť ty žalmy pěny budou k Tvé slávě. Jeden verš za druhým s la
hodným rytmem vystupuje volně z chóru řeholníků jako bílý obláček
vonného kadidla, lehce se vznáší vzhůru a dav svou vůni v oběť
Bohu, rozplývá se před oltářem obětním, aby byl nahrazen novou
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obětní písní dalšího verše.
Z živého thuribula chóru stoupají k nebi obláčky modlitby a vzdá-—

vají Bohu chválu, děkují, usmiřují &prosí, prosí. Oč prosí ? „Fratres,
sic nos existimet homo ut ministros Christi et dispensatores myste
riorum Dei. Hic jam quaeritur inter dispensatores, ut fidelis quis in
veniatur.“ Jest hledán věrný inter dispensatores mysteriorum Dei.
Kde ho nalezneme, když nebudeme prositi Ducha svatého? A jižjest
hledán, již se po něm ohlížíme, touha po něm roste. Myšlenka na věr
ného správce mysteriorum Dei se zabodává v duši a trvá tam i při
nejsvětější Oběti novozákonní, při níž vážný chorál vypráví o tajem—
stvích nepochopitelných a žhavě touží po realisování království Bo
žího v nás i v našich bratřích. A Opět se nese k nebi rytmus žalmů,.
který důvěru vlévá v duši a pak se ticho rozhovoří. Vykládá nám
o české zemi, která se odvrací od Pravdy, ukazuje na zástupy dělní
ků i boháčů, kteří zdvihli svou ruku proti církvi, opustili svou mat
ku. Tichem zní lkání o pomoc s nebe. Prosí o seslání světce, který jen
očekáván, který znovu rozseje kolem sebe lásku. Hic jam quaeritur...
Kdy přijde? Zrak se vrací k responsoriu: „Veni ad liberandum nos,
Domine Deus virtutum". Jsme slabí, Pane, a toužíme po světci, který.
by byl silný a čistý, který by s sebou strhl i nás.

Pane, Ty jsi řekl: „Proste Pána žní !“A u nás nebude dělníků, kteří.
by sváželi žeň do Tvých stodol. Ostende faciem Tuam —sešli nám.
světce Božího- et salvi erimus. Lid Tvůj se k Tobě vrátí a podá občf
smírnou.

Hic jam quaeritur inter dispensatores, ut fidelis quis inveniatur..
V touze se ohlíží naše oko, zda shlédne toho, jenž bude nalezen věr—
ným. Touha vzrůstá, stává se žhavější &útočí na milosrdenství Boží..
Bude mama? Nezasloužil si ještě národ náš světce, bez něhož slábne
a hyne?

Výčitkou bodne do svědomí vzpomínka na život náš i celého ná-
roda, pociťujeme nedostatečnost svých modliteb &malomyslnost za
číná hlodat v nitru, aby vyssála všechnu jeho sílu a pak se vysmála
všem našim touhám. Smutek mrazí v srdci.

Hned však jako oslňující blesk rozráží a zapuzuje tmu z duše my—
šlenka na tu důvěrnou chórovou modlitbu mužů, kteří opustili hluč-l
né ulice a nabídli svůj život Spravedlivému jako smírnou oběť.A zno—
vu se “vracív duši velká slova: „Hic jam quaeritur . . ." Cítíme vděč
nost za jejich modlitby, které usmiřují hněv Boží a odvracejí tresty
Spravedlivého i od nás.

V duši vychází slunce důvěry v Milosrdného, které zahřívá nitro=
hřejivými paprsky naděje a zapaluje v něm plamen lásky k Bohu a.
duším. A kolem je tak ticho a sladký pokoj vládne v duši a hlas ulice
je tak vzdálený . . .
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Z našich seminářů.

Zájezd českých bohoslovců do Jugoslavie.

(11. část).

Nadšení, dojati a také trochu smutně loučili jsme se s Bledem v pevném pře-
svědčení, že na jeho krásu do smrti nezapomeneme . . . Ještě poslední pohled na ča—
rovné, pohádkové jezero a pak odjíždíme dále do hor do Bohyňské Bystrice, odkud
nás autobus zaveze k jednomu méně známému, ale také krásnému jezeru alpské
mu-Bohyni. Do Bohyně jsme přijeli pozdě v noci a zažili jsme i trochu skautské
romantiky. Poněvadž bohyňské hotely na „katolické basi", „Sv. Jan" &„Sv. Duh",
byli obsazeny stálými letními hosty, vyjednal nám náš vůdce skoro přírodní no
-clech-spali jsme u kostelníka na seně. Na „mrvě" -tak totiž Slovinci senu říkají—
.spalo se nám dobře, i když první noc zuřila v okolních horách divoká, prudká bouře.

Ráno celebrovali naši dp. novokněží v malém filiálním kostelíku mši svatou,
na niž přišli i hosté z hotelu. Dopoledne jsme se vozili po jezeře. Bohyň je tvo
řena řekou Savicí, leží uprostřed vysokých & skalnatých hor; tvar má protáhlý,
je větší, přírodnější, tišší a skoro milejší nežli příliš civilisovaný a boháči vyhle
dávaný Bled. Líbilo se nám zde . .. Projížďka po jezeře je krásným a vzácným
požitkem, zvláště ráno a po noční bouři. - Z okolních hor vystupují celé oblaky
par, modrá hladina se třpytí ranním sluncem &v ní se zrcadlí alpští velikáni . . . Na
uvolněné straně, kde hory ustoupily kamsi do dálky, bělají se domky a vily . . .
iS druhé strany, s příkrých strání, porostlých chudou lesní travou, do posvátného
klidu a ticha nad jezerem, zaznívají lahodně zvonce pasoucíeh se stád. . . Loďka
pluje tiše, sotva slyšitelně. .. vesla klesnou a bárka s námi balancuje na mírně
sčeřené hladině, zatím co duši nám kolébají čistotné zvuky zvonců . . . Pro tu krá—
su jsme vydrželi na jezeře celé dopoledne.

V poledne nás čekalo překvapení. Stravovali jsme se v hotelu „Sv. Duh".lakmile
zazněl zvonek s kostelíku, hosté se sešlik obědu, správce hotelu přišel,dal rukama
znamení k modlitbě a všichni: hosté, hotelier, gospodična a celý personál hotelu
se modlil hlasitě „Angelus Domini..." Dojalo nás to a také trochu zahanbilo,
když jsme si uvědomili, jak často bývá naše katolictví, naše víra slabá, bázlivá
.a studená, seversky studená. ..

Odpoledne jsme cestovali dále do hor hlubokým údolím Savice. Za války byly
zde polní lazarety & ještě dnes lze poznati cestu kolejí, po nichž jezdily vozíky
.s mrtvými & raněnými. Smutná a truchlivá byla prohlídka vojenského „pokopa—
liště" (hřbitova), kde leží většinou Italové; také několik Čechů je zde pochováno
.a čeká na den vzkříšení daleko od vlasti, uprostřed lesů, kde jenom „břízy šele—
stí a šum obtékající Savice hraje posmrtnou píseň". Pohled na spoustu jednodu
chých dřevěných křížů prohlubuje jenom smutek nálady a vyzývá k modlitbě za
jejich duše. Asi po dvouhodinové cestě údolím podél Savice jsme se ocitli u vodo
pádu této řeky, která se zde vrhá s výše 60 m v krásných kaskádách a posky
tuje nádhernou podívanou. —Obohaceni novými dojmy vrátili jsme se do Bohyně. —
Druhého dne při mši svaté, na níž ministroval sám správce hotelu, jsme zpívali
.na přání hostů české písně. Dopoledne jsme se vykoupali v jezeře a ještě jednou
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se projeli na loďkách, při čemž jsme si zazpívali dojemně a vážně krásnou
„Pod Triglavem na jezeru" a teprve nyní jsme chápali krásu této slovinské písně,
která se hodí spíše Bohyni nežli Bledu, poněvadž Bohyň je mnohem blíže Triglavu
nežli Bled. V poledne jsme odjížděli autobusem a pak vlakem k Lublanisnejkrás—
nějšími a nejčistšími dojmy v srdci.

Po návratu do Lublaně jsme měli s bohoslovci lublaňskými & několika zá—
hřebskými konferenci, na níž se projednávaly různé otázky, týkající se „Musea'l
svatováclavských oslav v Praze & zájezdu bohoslovců 'jugoslavských k nám, potom
bylo také debatováno o vytvoření Svazu slovanských bohoslovců. Bohoslovci lu—
blaňští uvítali s velikou radostí návrh českého konsula v Lublani, že jim opatří
učitele češtiny. -—Rozloučivše se srdečně s milými bratry bohoslovci na přátel
ském večírku, opouštěli jsme milou Slovenii, která nám poskytla tak veliké &krásné
přátelské pohoštění.

Z Lublaně jsme odjížděli nočním rydllíkem, který měl čtyřhodinové zpoždění
věc na jihu ne mimořádná —do Záhřeba, kam jsme přijeli 8. srpna ráno. Uby
továni jsme byli v semináři—jeho ředitelem je Čech. Dopoledne iodpoledne jsme
věnovali prohlídce města a jeho památností. Krásná gotická katedrála, kostel Panny
Marie s hrobem slavného biskupa Langa, kostel františkánský, starý hrad na Griču
a kostel sv. Marka v tak zv. Starém městě jsou krásnou ozdobou města a vzác
nými památkami stavitelskými. Prohlédli jsme si také novostavba katolického gym
nasia a semináře a navštívili krásný hřbitov záhřebský „Mirogoj" se Slavínem.
Večer jsme chtěli konati schůzi a projednávati se záhřebskými bohoslovci své záj
my, ale to nebylo možno, poněvadž se roznesla rychle městem zpráva, že zemřel vůdce
chorvatské selské strany Štěpán Radič. Město vzalo na sebe smuteční ráz, celý
skoro národ chorvatský slavil smutek. Za takto se vyvinuvší situace nebyly vů—

bec možny důkladnější porady o vzájemné spolupráci s chorvatskými bohoslovci;
proto jsme druhého dne odjeli do Sušaku. Unavná cesta do Sušaku byla skvěle
odměněna, neboť jsme spatřili moře, tu velebnou krásu přírodní, již spatřit touží
každý obyvatel vnitrozemského státu. Spatřili jsme z oken vlaku velkou zátoku
rjeckou po západu slunce. Dojem ovšem nebyl největší a nejhlubší, poněvadž nejmaje—
státněji působí na diváka moře, když slunce svítí, zapadá nebo vychází. Ale je to
přece jen dojem nový a mohutný. .. Pomalu sjížděl vlak s hor a v dlouhých
serpentinách se blížil k městu. Z nádraží jsme se dostali drožkami na kopec nad"
Sušakem, kde je krásný kostel Panny Marie s františkánským klášterem. U 00.
františkánů jsme se ubytovali. Druhého dne jsme viděli moře v plné kráse, zalité
sluncem. Sestoupili jsme do města a přešli po mostě na italskou půdu do Rjeky
(ital. Fiume). Odpoledne jsme se koupali v moři, kde jsme všichni svou hledou
pletí ostře kontrastovali se smavou, opálenou pletíohyvatelů jižních. Večer rozlou—
čivše se s Matkou Boží Trsatskou a s 00. františkány, odpluli jsme lodí do Ši—
beniku a Splitu. Delší zástavky v Šibeniku využily někteří k tomu, aby vyhledali
bohoslovce v semináři s úmyslem získati i tyto k bratrské spolupráci. Za stej
ným účelem jsme vystoupili ve Splitu, starém městě římském, někdejším sídle
císaře Diokleciána. Zde jsme se setkali s českou orelskou delegací, která jela na
ostrov Hvar, kde měl býti v polovici srpna orelský slet, ale tento byl pro smrt
Radičovu odvolán.

Split je město starobylé a zajímavé četnými památkami z doby Diokleciáno
vy. Nejvíce nás upoutaly v okolí Splitu vykopávky v městečku Solinu, kde lze
spatřiti obrysy starého města římského stejného jména. Pro nás nejzajímavějšími
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"památkami z těchto vykopaných svědků staré doby byly dvě starokřesťanské basiliky,
které byly odkryty neúnavnou prací &úsilím Msgra Buliče-věnoval těmto arche
ologickým vykopávkám a jejich studiu celý život. První basilika, dosti dobře za
.chovaná, pochází ze 4. stol.; není to stavba původní, nýbrž je vystavěna na místě
basiliky starší, jejíž základy možno též rozeznati. Na půdorysu dobře poznáváte
"vchod, lodě, apsidy i staré hroby mučedníků. Vedle zřícenin stojí Buličova vila,
'v níž je také umístěno museum solinských vykopávek. Na menším prostranství
před troskami basiliky stojí náhrobek, který nese nápis: „Hic iacet Franciscus
Bulič, magnus peccator et indignus presbyter." Zde bude ležeti, na blízku pom—
míku svého životního díla, podle svého přání Msgr. Bulič. Náhrobek tento je opra
vený sarkofág starý, jediný, jenž zůstal, neporušen zločinnou rukou barbarů . . .
Na těchto místech si maně vzpomínáš na slova „Stůj, noho, posvátná místa jsou,
kamkoli kráčíš..." Jsou to místa posvátná, tím posvátnější pro křesťana, jehož

—dávníbratří kladli v nedaleko odtud položené aréně životy za svou víru . . . A
vdovedeš-li si ve své obrazotvornosti představiti, jak před šestnácti sty lety zbylé
hloučky křesťanů zde pochovávali své itvé bratry—mučedníky. zmocní se tě bez
děky posvátná bázeň a zbožná úcta k nim a duše tvá se ladí v tichountklivou
modlitbu . . .

O něco níže ukazuje nám průvodce druhou basiliku, také dosud základy zře
telně.patrnou a nedaleko ní baptisterium. V blízkosti se nachází též místo, kde

_je zřícenina římských lázní. Konečně se zastavíš v posvátném údivu u úplně od
krytého cirku Diokleciánova, kde kolem prostranné arény vine se půlkruh veli
kých otvorů v silných zdícb, odkud byla pouštěna dravá zvěř na bezbranné a nevin
né křesťany, jenom pro zábavu zhovadilých rozkošníků s ukrutným císařem v čele.
.Jsou to místa, jež se ti hluboko zarysovávají do paměti a ty je opouštíš s dojem
.nou a zbožnou vážností. . . Naprosto jsme nelitovali, že jsme se ve Splitu zdrželi.

Ze Splitu jsme odjeli parníkem do Dubrovníka, kde jsme se zdrželi den. Volný
čas jsme věnovali prohlídce Dubrovníku, bývalé pevnosti, a “poslednímu koupání
v moři. Z Dubrovníku už jsme pospíchali domů, poněvadž jsme už všichni cítili
citelnou únavou. Menší zástavky jsme učinili ještě v Sarajevě, Bělehradě a potom
též v Budapešti. V Sarajevě jsme si prohlédli největší mešitu, turecký bazar v tu

recké čtvrti, františkánský kostel, krásnou radnici a místo, kde byl v roce 1914
zavražděn následník rakouského trůnu Ferdinand d'Este s chotí Zofií. Na cestě

do Bělehradu se od nás oddělili bohoslovci olomoučtí, poněvadž neměli pasových
vis maďarských. V Bělehradě nás přijali opět - již po třetí na cestě —OO. fran
tiškáni ve svém klášteře. Z výstavnějších budov, jichž je v Bělehradě málo (v Zá
hřebě říkají Bělehradu „trochu větší dědina"), prohlédli jsme si královský palác

_a budovu nového parlamentu; také československé velvyslanectví, kde jsme se též
ohlásili, je umístěno ve velmi ěkném a rozsáhlém paláci. Do Budapešti jsme
:'přijeli právě před svátkem sv. giěpána, národním svátkem maďarským, takže jsme
mohli následujícího dne býti svědky nádherných slavností národně-církevních, které

islaví Maďaři s velkou okázalostí, a které vyznívají jako projevy touhy po králi
.a po obnovení království. Unaveni cestou radostně jsme se blížili k hranicím naší
vlasti, jsouce rádi, že již budeme doma, a že budeme moci pomýšleti na nutný
odpočinek. Přesto únava nemohla nám vzíti milý a příjemný pocit, že ta cesta
byla krásná . . . Ch.
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Posudky.
Guillelmus Schlóssinger O. P., Magister Novitiorum : M e d i t a t i o n e s d e

s a n c t i s 0 r (1i n i b u s. Taurini (Italia), M. Marietti 1929. K dostání v dominikán
ském klášteře v Olomouci, Slovenská 14. Cena 9'— Kč.

Praesens libellus destinatus imprimis exercitiis spiritualibus pro ordinandis offieai
et dignitatem clericorum exponit et sensum simul ac vitam in sacris ritibus recon—
ditam revelat. Praeparat revera optime animos alumnorum ad officia subeunda sed
simul manuale est pro sacerdotibus ipsis, qui spiritum primum et unctionem sacram
animae renovare et vivificare vellent. Meditationes de sanctis ordinibus in sublimitate

et pulchritudine juxta ordinis gradum ascendentes optimam praestant occasionem
se renovandi et spiritu prineipali confirmandi. Considerationes praecipue ad munera
clericorum generalia ordinantur, quae etiam sacerdotio accepto in perpetuum cum
charactere durant ideoque libellus meditationum omnibus sacerdotibus convenit et
utilitatem animae comparat. Dr. M. Habáň O. P.

Josef Pekař: S m ysl č e s k ý 0 h d ěj i n. 0 nový názor na české dějiny.
Nákladem vlastním. V komisi klubu historického.

V prvé části knihy Smysl českých dějin reprodukuje Pekař svou přednášku,
kterou měl o tomto tematu v serii přednášek, pořádaných Masarykovým lidový
chovným ústavem. Smysl našich dějin, ne snad nějakou teleologickou veličinu, ex
perimentální historií nepostižitelnou, nýbrž společnou hybnou dějinotvomou sílu,
společnou účinnou ideu jejich, shledává v národním vědomí. Jen ono je spojujícím
pásem mezi jednotlivými jejich etapami, nejrůznějšího duchovního obsahu, vytvá
řeného soudobou západní Evropou. Tuto filiaci naší kultury vzhledem ke kultuře
západní, prostředkované po většině Německem, silně zdůrazňuje proti romantické
starší představě o jedinečnosti a původnosti našich dějin.-- V druhé části knihy:

0 nový názor na české dějiny, podán je soubor polemických statí časopiseckých,
jimiž Pekař v kontroversi s dr. Slavíkem hájil důležité body svého pojetí husitsví,

jak je předložil ve svém díle: Tábor a jeho doba a Žižka a jeho doba, o nichž tu
již referováno, jakož i své pojetí dějinné práce vůbec. -0—

Juraj Šujan: H 1asisti cké č l á nk y M. B. Štefánika. Nakladatel L. Mazáč,
Praha. Cena 10 Kč.

Hnutí hlasistické, které hluboko rozvířilo hladinu Slovenska kol let 1900, mělo
za úkol pracovati pro národní jednotu Čechů a Slováků. Orgánem se stal ča50pis
„Hlas", od něhož celé hnutí přijalo jméno. Byl řízen a vydáván vysokoškolskými

studenty slovanskšmi, sdruženými ve spolku Detvan. V době jeho “počátků přišeldo Prahy i M B tefánik, který začal v jeho směru pracovat v Herbenově „Čase“ ,
řídě tam slovenskou rubriku. V době této činnosti přinášel„ Čas" týdně jeden článek,

který informoval Čechy 0 slovenském životě kulturním i národním a budil tak
zájem o jednotu až do doby, kdy autor článků odchází do Paříže na další studia.

]. Šujan, který chystá velikou monografii o Štefánikovi, sebral tyto článkya
vydal je samostatně, aby hlavní dílo příliš nevzrostlo. Sebrání článků nebylo lehké,
nebot Štefánik se nepodpisoval, a vyžádalo si veliké práce pořadatelovy. Články
samy jsou začáteční prací, která dává tušiti budoucího velikána svým výstižným
uSpořádáním látky, kterou bere jak je přirozeno z prostředí vlastního lidu tak utla
čovaného a deptanébo. ]. G.
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JindřichŠimonBaar: Vzpomínky Štědrého večera. VydalyČesko—
moravské podniky tiskařské & vydavatelské. V Praze 1928 Stran 46. Cena 30 Kč.

Úhledná knížečka, již pro tisk upravila Hana Štěpánkowí, choťJUDra Jaroslava
Štěpánka, přítele Baarova a vykonavatele jeho poslední vůle, obsahuje vlastně útrž—
kovité zápisky z Baarova deníku z posledních let gymnasijních, z let bohosloveckých

a kaplanských, takže název „Vzpomínky Štědrého večera" je spíše subjektivním
vzhledem k čtenářům. Jako kaplan trávíval Baar Stědrý večer zpravidla sám; vzpo—
mínal na domov, na otce, na matku a při těchto vzpomínkách pociťoval hlouběji
a bolestněji stesk a smutek osamělosti. Když zavítala k němu do kaplánky jeho
,.zlatá máma", padala s něho ihned tíha osamocení a on se radostně dal peskovati
od čistoty a úhledu milovné matky, která viděla. nepořádek v jeho knihách a
v celé kaplánce. Vážil si neobyčejně její modlitební knihy: „Odřena trochu, sbalena
v šátek vzácné jak zboží, sevřena sponou, vázána v koži, vždyť znám tu knihu.
To je přec svatý matičky mojí —Nebeklíč Zlatýl" Deníkové záznamy štědrove
černí končí se rokem 1900, kdy se stal Baar farářem v Klobukách, a kdy si vzal k sobě
svou „zlatou mámu? aby mu činila snesitelnějším a šťastnějším těžký život a také
radostnější vánoce. Knížka je velmi sličně vypravena, je tištěna na křídovém papíře
a vyzdobena pestrými obrázky kašparovskými od malíře Richarda Laudy.

„Vzpomínky" přes to, že jsou dosti drahé, budou jistě mile přijaty těmi, již
milují Baara a jeho knihy, a přispějí neSporně k dokreslení portrétu velkéko spi—
sovatele. Ch.

L'udo Isák: Tajný spolok „Mor ho!" NakladatelL. Mazáč,Praha. II.
vydání. Cena 24 Kč.

Krutý a rafinovaný útisk slovenského lidu stmelil několik chlapců, z nichž
nejstarší 17. letý stává se vůdcem, rádcem a zakladatelem tajného spolku „Mor ho 1"
na obranu potlačované slovenštiny. Student obchodní akademie Filipča, ideálně
založený, se svým druhem Iančou šíří zájem o novou mluvu nejen ve svém
městě, ale i jinde, v Kežmarku, Šoproni a j. Studenti se shromažďují, čtou sloven—
ské knihy, píší a předčítají si básně, vydávají svůj časopis „Půčky" . Tedy mnoho
činů vlastiz'rádných, nebot vlastizrádou bylo tehdy i mluvení rodnou řečí.,

Leč činnost netrvá dlouho. Anonymní dopis a slídivost madaronského profe
sora Banzsika prozradí celé hnutí a začíná pracovat maďarská justice; která přes
mládí a nadšení'hochů dva odsoudila do žaláře & 17 vyloučila ze škol.

Leč jejich odvážné sny se uskutečnily. Přichází převrat a již ve svobodné
vlasti scházejí se zbytí členové v Báňské Bystrici, nad hrobem předčasně zesnu
lého Filipče, aby vzpomněli na své boje i utrpení, na své vůdce Filipču a Janču,
který padl na italské frontě, proživ napřed hrozná muka pod vojenskou knutou.

Dílo je velice zajímavé, čte se jako román. Oblíbenost dokazuje i to, že první
vydání se rozešlo během necelého roku. ]. G.

Svatba v Káni galilejské v prostonárodním podání. Náro
dopisný aranátek. Napsal a u příležitosti svého sňatku svým milým přátelům věnuje
Antonín Sorm s chotí. Praha-Střešovice 1928.

Co říci o tomto rozkošném bibelotu, který má tak roztomile krásný a čistý
vzhled? Ukazuje lahodnou čistotu duše lidu, v níž jsou skryty až nepochopitelné
tvůrčí schopnosti, a z níž vytrysklo nám tolik pokladů jemného, nejpravdivějšího
umění . . . Upomíná na edici Bablerových „Hlasůť která je dobře zapsáná v srd
cích přátel a milovníků prostoty i svrchovanosti lidového umění. Ch.
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Th. Dr. Antonín Podlaha-, biskup:

Meditace vkapli Svatováclavské.
Ktečíme na mstě vetepamáťném,na místě,kde po stoleti kořita se

Ti, smutný Pane Ježíši, nesčetnépokolení naroda našeho.Pokotewt
za pokolením vznikalo &zanikato, ale každé z nich živi—nobylo touž
vírou v %be jako my. A století za stoletím odjelo VeStálémkoloidní,
v nepokojtdz, metách a bouřích &jen “Ty,všemohoucí Pane, zůstával—'s
vždy týž, neeměnitetný, svatý, dobmt-ívý.

Zde před Tebou v hluboképokořeklekával oddaný služebník Tvůj,
Otec naší vlasti Karel IV., a v těďlto místech před tisíci lety oddaně
sloužil Tobě vroucí Tvůj ctitel, svatý patron náš, kníže a dědic země
naší, sv. Václav!

On cele Tobě žil a ve vroucí úctě k Tobě vesvátostny'oh způsobách
prožíval upooat-ředstarostí a útrap slasti nevýslovné.

On :: lásky k Tobě vlastníma rukama připravoval dtléb a víno
k oběti nejsvětější, v níž se Otci svému nebeskěmu nekrvavým způsos
bem obětuješ. A s vroucím zanícením býval přítomm oběti Tvénejsvěs
tější a přijímal Tě za pokrm duše své k životu věčnému.A v tišin'e'
noční navštěvoval Tě vesvatynídí a rozplýva-l se zbožnosti před veleb—
ností Tvou. '

A jej, věrného služebníka Svého, dal Jsi nám za skvělý vzor, nám,
kteříjsme se službě Tvé zasvětili.

On, dirabrý a statečný, a při tom ve svůdném světě bez poskvrny,
ušlechtilý a dobrotivý, s něžně dětinnou láskou oddaný Tobě, svému
Spasitelí,- on,jenž za několikmálo let svéhoživota tolik vykonal!

Drahý Spasitelí náš, pomoz nám, bychom jeho příkladu věrně
následovali !

Milosrdný Pane náš, my víme předobře,jak slabý a nestálý jest
člověk vesvém počínání a ve svých předsevzetích. Pohlížíme do života
svého 'zpět a rozpomínáme se, že nejednou i my jsme s upřímnou lá
skou spěchali Tobě vstříc.

S tesk-ným dojetím rozpom-ínáme se na takovéto krásné, dávno mi
nulé okamžiky : na blaženou tu chvíli prvního svatého přijímání, na
doby, kdy v kojících slzách rozplývala se duše naše v upřímné zpo—
vědi, na chvíle těs'ivé,kdy zakoušeli jsme léčivé moci vroucí modlitby
v dobách těžkého utrpení, na chvíle dobrých předsevzetí, jež. v zápětí
mívala činy ušlechtilé. '
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Ale ach, milosrdný Spasiteli náš, byly to ,jen ojedinělé světléoka
mžiky vkalném rmutu našeho žití a vbouříchvášní, iimž jsmepodléhali.
Povstávali jsme a vznášeli jsme se k výšinám dokonalosti, ale klesali
jsme zas a zas!

A my víme, drahý Vykupiteli náš, že jediný jen jest prostředek,
jímž člověkslabý a nestálý může v dobrém obstát a setrvat. My chá
peme, že může se tak státi jen vroucím, hluboce uvědomělým zasvěce
ním se myšlence vznešené.Dals nám, dobrotivý Pane, skvělýpříklad
.vpatronu našem, sv. Václavu. Na něm-vidíme, že jen ten, kdo cele zasvě
til se vznešenému ideálu, bývá vítězemnade vším, co by od cíle vytknu
.tého jej mohlo odvrátit. Na něm vidíme, že jen muž takový dovede
pohrdnouti všemipožitky, jež mu poskytnouti může svět, že dovede
-bez váhání pro Tebe, Kriste, trpět a umírat.

Dobrotivý Pane náš, tolik vznešenýchideálů jsi nám vytyčil, tolik
prostředků a pomůcek nám nabízíš, abychom ideálům těm věrni zů
Astali- jak pošetilo bylo byjimi pohrdnout!

Drahý Spasiteli náš, s vděčnoumyslí sóběpřipomínáme,jak mno
hými způsoby hledíš duši naši k Soběpřivábit a co nejtěsněji k Sobě
připoutat! Na srdce Své žárem lásky hárající chceš každého z nás
přivinout v objetí nejvroucnějším, tělo ikrev Svou chceš s bytostí naší
sdílet!

Sladký Spasiteli náš, jest možno lásce Tvé odpírat, jesi možno
váhat ještě a v náručí Tvojese nevrhnout a na srdci Tvémpo příkladu
sv. Václava nespočinout!

Nuže, chceme opět cele Tobě se zasvětit, jako se Ti zasvětil sv.
Václav. Zasvěcujeme a odevzdáváme Ti celou naši bytost, život náš
i skutky naše, naše radosti, strasti i utrpení.

Pevně a neodvolatelně slibujeme, že tak, jako světecnáš, i my Tobě
a jen Tobě zcela chceme náležet, vše z lásky k Tobě konat, a že všeho
.se odřeknerne, co by se Ti nelíbilo a Tebe uráželo.

Slibujeme tak slavně v tomto krásném posvátném okamžiku.
Na oltáři vprostičké způsobě chleba Jsi tu ztajen, náš živý, sku

tečný a pravý Bůh a Pán. Vroucí láskou jati aspoň duchovněnyní
Tě přijímáme. Račiž vejíti do našich duší se vší Svou láskou a svá
tostí, a změň srdce naše ve Svůj svatostánek a ve Svůj trůn.

Kéž tato dnešní chvílepřimkne nás k Toběpro všechnu budoucnost,
abychom vždy vícea plněji poznávali, jaký sladký Jsi, Pane, abychom
znovu a znOVupřicházeli k Tobě, zdroji všeho nadšení, všech ctností
a všeho sebezapření.

Dejž, abychomvtak jako sv. Václav ničeho na světěse tolik nebáli
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a tolik nehrozili, jako hříchem - vědomým a dobrovolným hříchem
Tebe urazit a ztratit.

Se vs'íhoroucností našich dus'í přednáším Ti v této posvátné chvíli
toužebnou prosbu: Náš Jsi, ó Pane, dejž, abychom i my se svatým
Václavem Tvými byli a zůstali až doposledního vzdechunašeho. Amen.

Vlast. Ronet:

Rytířům sv. Václava.

Od hvozdů Šumavy temných
letí hlas tajemný v dáli,
za štíty Tater až bílé
ozvěnou zapadá v skály.

Rytíři Václava,
vstaňte, je čas,
volá vás svatého
knížete hlas !

Volá nás radostnějunáků družinu,
národ, jejž ostříhal ve hrůzách běd,
v pamět by vtiskli si ochranu skýtanou
nám i všempradédúm po tisíc let.

Volá nás ke hrobu svatému
v Matičku věžatou Prahu,
vírou chce, láskou a svorností
na pravou národ ve'stdráhu.

Nad námi zdvihá se korouhev s orlicí,
srazme se v řady, vykročme v ráz !
Vzhůru, dnes, ke hrobu, vzdáti mu hold,
slavně at' zazní dnesproseb náš hlas:
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V nepřátel běsnění,
v nepratel žlobě,
sv'aŽý í'úís' “vojvóďo,
v'olám'é % Tobě, 

pro zem,již v dědictví odkázaťs nám,
vypros na'm víru svou—svornost dá Pán!

K 7 obě chcem láskou lnout,
nedej nám zahynout
svatý náš Václave!
Krista cleison ! ! !

B. B.

vS V6 tl 0 .

(Z glorioly sv. Václava. —Bratřím.)

Nemáme celkem žádných zkušeilostí, jejichž vážnost by stačila
k zdůvodnění mnohých &mnohých smělých tvrzení a nepříznivých
úsudků o věci—plné stínů s různého hlediska; aspoň ne takových

V I ' V I 'I V. ' V IV ] I V
zkusenosti, jez vyplyvajl ze znvota, tak hroz1ve vazneho, zaklme
ného mnohdy do smutných poměru a povážlivých okolností. Jsme
všichni mladí, plni radostného nadšení &horlivosti, hotovi pronésti
směla předsevzetí, ochotni učinit množství slibů - & právem. Než
dosud jsme se všech stran opření, podporováni, přímo neseni pev

I I V' , ' o , I I ' IV
nym vedenlm nasrch dobrych stavrtelu. V Sl'fll'Chdraheho seminare
V , , V. , o ' V ] IV '
zehna nam pri dobre snaze a vuli-na kazdem kroku nas Spasnel
a je tedy tím, milejší vzpomínka na seminář a podiv mnohých kněží
k nám promlouvajícím s jakousrmilou povzbuzující závistí: „Važte

— v z v- ' /v_":7 ' ' vv; v- v'vr51 kazde vtermy v seminan, O, kolik knezr s novou, zrvelne151
chutí by se ponořilo do posvátných kmh Boží nauky a nejen to,
ale kolik by ]lCll znovu začalo živě pěstovat askesi a hlavně tuto
ve všech jejích rozměrech.

Neznáme zivota v jeho mrazivém chladu, propastném nebezpečí
a lstném úskoku se strany Božích nepřatel.

To, čím minulost naše nás vybavila, nemožno zváti zkušeností
—-ve smyslu 5 počátku naznačeném. Toť. toliko šťastné či méně
šťastné nebo nešťastné vyklouznutí z hrozícího nebo domněle hro—
zícího neštěstí, “proti nám zaostřeným. Nemůžeme jí ani konečně
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míti. Ceká na nás. . . jako čekala na bratry před námi. A přijde
jednou, snad již pro některé nad očekávání brzy. “

Ale jedno známo, o jednom víme, že je potřebné.— —Nábo,žen—
ský život je namnoze v kořenech oslaben.—Proti Církvi _,QYSĚáVá
kde jaká ubohost a bídná podlost lidská v různých formách. -_-Isern
z vesnice, ve které poměry :; náboženský živOt tak strašně pod
vrátil zhoubný spiritismus a s ním ruku v ruce pracující Ceští bratři.
O jiných živlech netřeba mluvit. Smíšené sňatky dovršují zhoubu
tím, že vždy katolická strana se svrhá a odpadá.

Je jisto, jak pravil velký moderní apoštol Sonnenschein, když
mu podávali zprávy o mravní katastrofě, do níž se Berlín řítí,—
že Pán Bůh je všemohoucí a že ani s BerIínem kompromisů činit
nebude, tím méně s našimi lidmi s mravenčím rozhledem —,aě
vlastně ďábel má všude stejné náhončí—více nebo méně rafinované,
tedy i u nás.

Myslím přece, že (přes to všechno) v duši každého, z nás se
ozývá bolestné zvolání, které Spasitel pronesl nad zástupy: „Líto
je nám zástupů„. —_Pak-li zaplňuje tento 'stesk a povzdech celou duši,
pak přátelé, shlédl na nás Bůh'milostivěa dal nám své sveté privié
legium sluhů Božích.

Nemáme pravé životní zkušenosti, ale připravujeme se na ni.—:
hroznou sice, ale pro věc Boží radostnou, poučnou.

Nemáme tedy práva rozhodovat, jak má něco být tak anebo
jinak, jak by to mělo být, zvláště ne tam, kde nám to nedovolu—
je ani láska blíženská ani poslušnost ani autorita.

Poněvadž nám dobrý Pán Bůh dal privilegium sluhů Božích, zá
leží nyní, abychom jimi skutečně byli.

Ať už se mluví o jakýchkoliv příčinách budoucího rozkvětu
:; nápravy v náboženském &spglcčenském životě —mohoujimi. snad
být. ty,. které se vVáděií, ale kněz byl .a “4125th vždy Počátkem všeho.
Buď POŽGMÉHÚRnebo kletbou. Buď světcem anebo apostatau. A dir-,
sledky jsou snadné—u

Jedná-li se v poslední době 0 cesty k zvýšení g probuzení víry
ve.. všech. kruzích .-:.a to. gesty neirpřiměřeněiší ? neiiistěišt, Pak u.:

sbíhají všechny lagiCké úvahy _V'edinou dedukci,_iež iecjmuze ozvěnou či spíše výrokem Písma Bozího, vymezujícího po, statu knčž-r
ství: „Vy jsi? 5545thsvěta?,

Byl tím Světlem. a byli !: jseu iím i Jeho svatí jako odlesk Jeho
& z,.ůStává iím Věčně. Spasitel sám- A. vyzdvihl—li kněze do. této Výše,
pak toho vyžadovala absolutní nauka. lžíše Krista .- Syna věčnéhQ
Boha & ícjí hlásání- .

Odpovědi na mami/ky, spočívajícími „nad budoucnost-í našeho
1.qu .—v jeho pbOhQStŠ&“náboženské. bídě —.snad i nezavinsné vison
kněží: Alněžími, bude.-Ii, to vůle BQŽÍzČUděme rovněž.

Není na místě, aby z úst mladých; nadšených lidí vycházely
povzdechy nad. neúspěchy, nad poměry., Naší svatssvamu, „morální
pgvigggstí ie: milovat a pageěgém seba, a „zde qn'qlgmí sehr., gigs
?.šedmr překážka-f=nak-li bziAlim v bezprostření blízkosti Jezíše.
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Co nad to jest, je na nakloněná rovině, přípravou ke katastrofě.
A prostředků k svatosti má pro nás naše svatá Máti Církev úžasně
mnoho.

Význačným znamením hlubokého pochopení přípravy na kněž
ství, velké udatnosti, velké lásky k duším nesmrtelným-je znamení —
ztravující úcty k Eucharistii, jež učinila sv. Václava základem našeho.
státu. Kdo z ní a pro ni žije, je světlem.

Máme povinnost státi se světly v nynějších temnotách. Buď bu—
deme světlem, svící —jasně planoucí a přijdeme za sv. Václavem,
anebo budeme doutnat.

Tato povinnost je u nás tím větší, poněvadž dobrotivý Bůh si
vyvolil v poměrech mravní bídy právě nás. Nechce tedy nic jiné
ho, vnež aby v nás oheň Ježíšův hořel.

Ríkává jeden vzácný' profesor obrazně: „Kolik jinochů by s ra
dostí štěrk u cest Božích tlouklo, kdyby je milost Boží osvítilaI“

Všechno záleží na dobré naší vůli. .. ,
A konečně-život jednoho každého z nás—musí v každém slově

a činu- vydávat svědectví o tom, že jsme světlem, svící, stravající
se pro Boha jako oběťpro chorobné lidstvo...

Bohdan Chudoba.

Dny jubilejní.
Jasné poznání, spojené s radostí a nadšením, tu a tam prohlédne

ve dni sváteční, jichž je tak málo a jež tak zřídka přicházejí a v ně
kolika okamžicích mizí, byvše zastíněny skleslostí všedního života.
Jen v nich spatříme neproměnnou, velikou spojitost všech myšle
nek a skutků, jen v nich je č10věku dovoleno poodstoupit poně
kud dozadu a pokusit se přehlédnout nezměrné sochařské dílo,
k jehož obyčejnému a jednotvárnému otesávání je odsouzen po
neporovnatelnou většinu svého života. Na několik vteřin zavlají
nad městem vlajky a náplň chvíle není ani tak široká, nekonečná
jako hluboká a pronikající srdce i ledví. Podle požadavků tohoto
světa vyznívají podobné okamžiky obyčejně jen v jednu melodii,
pouze geniům bylo“dáno slyšeti hudbu několika sfér zároveň, ale
i hloubka jediného odstínu je téměř nedostupná lidskému zraku
&sluchu. Poslyšte několik tónů jednoduchých, kterým jsem naslouchal.

Chorál svatováclavský! Hymna české doby románské, píseň
statečnosti i pokory, ale hlavně jednoduché přísnosti. „Usta praved
nago poučet _sepremudrosti ijazyk jego vzglagoljet sud zakon Boga
jego v srdci legoll, praví introit na den sv. Prokopa. A na počátku
mse sv. na den sv. Václava: „Siloju tvojeju, Gospodi, rozveselit se
pravednik". Jaké to veselí? Ne úsměv rtů, ani jásavá radóst oka
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mžiku, nýbrž vážné nadšení, jež dlouho neochabuje aneopouští člově
ka bez jeho vlastní viny. Nadšení čestného rytíře, prostota legend

'Rehořovýeh v rouše pozdějšího středověku. Zrcadlí se to v půso
bení sv. Václava na zemi i po smrti. V životě nefantastickém, účel
ném a oddaném. „Blažen muž bojej se Gospoda, v zapovedech 'ego
želajet zelo„. Laborare et orare! Nic není nadarmo. Síla, nashro
mážděná pro slabé, neprchá smrtí. Jak psáno jest: „Silno na zemlji
budet scme jego, rod pravich blagoslovit se. Jako predvaril ji jesi
blagoslovljenyjem blagostinnym: položil jesi na glave jego vence ot
kamene draga".

Tak krátké působení světcovo, několik činů statečných buď vidi
telně nebo skrytě a síla, jež v sobě soustředilo toto zrno nvároda
českého, odměněna & rozmnoženabyla mnohonásobně: „Zivota
prosi u Tebe i dal jemu jesi dlgotu dniji vo veki vo vek vekaw.
K skrytému působení, k tajnému objetí národa, jež zůstávalo přísné
a chladné jako objetí románské apsidy, jejíž jednoduché fresky dáv
no otřel déšť a znetvořil ještě rysy jejich postav, jež se již před tím
zdály groteskními lidem postrádajícím nadšení a víry. Jen ve zlých
dobách se tato ochranná síla, vycházející ze zasmušilých blanických
lesů, stala potřebnou a tehdy byl národ znovu uváděn v úžas její
mi zásahy a vždy vznícen k nové naději a nové pevnosti, když
viděl ze svého ponížení sílu a krásu světcovu. Můžeme si dobře

.představiti, jak na ni patřil Balbín z pout nepřítele vnějšího, vždyť
na ni stejně pohlížíme z pout nepřítele vnitřního. Za tisíc let milo
vání jsme Ti vděčni do skonání, abys nám přál tisíc let dál, Sv.
Václave! Kriste eleison!

Moc alegorie vystupuje, jak se zdá, V každém jubileu 'silně a nevy
vratelně. Svatojánské vyročí je dosud napomenutím laskavým, ale
svatováclavské milenium je již přísnýmvmementem. Mluví se o ná
rodním charakteru, zvláště o povaze Cechů. Mohli se chlubit ro
mánskou statečností &přísnosti, udělali z ní vychloubačnost a odpor
proti všemu dobrému, mohli rozdávat barokní poesii a eleganci,
znetvořili ji v deklamace a choulostivost. Praví graduál na sv. Jana:
„Blažen, jiže nepoplzne jezykom svojim i jiže ne rabota nedostój
ným sebe. Jezyk lukavych pogibnet: jezyk že premudrych jest zdra
vije„. Kdo by se nebál, že kletba tu stihne český národ. Množství
jeho členů se rve se životem animálním a v kruzích tak zvaných
věrných vládne jen nízká úroveň. Oni nemají života a tito si hou
ževnatě myslí, že ho mají. Svatováclavské milenium se slaví kdesi
v nedozírné výši mezi bílými oblaky &dole se kdosi rve o kousky
této ubohé země. Jak snadno bychom se oddali historismu, pak
bychom však ztratili i pravé poznání minulosti. A tak myslí proží
váme okamžiky jubilejní, ponoření v horku dne, abychom pomohli
sobě i jiným. Bábě sv. Václava se zpívá při introitu: „Mene ždaše
grešnyči pogubity me; svedenyjá tvoje, Gospody, rozumoch, vsja
koje končiny videch konec, široka zapoved tvoja zde". A jestliže jsi
nás, Svatý Václave, tisíc let chránil, za tisíc let nás, prosíme, po
zdvihni. „Blaženy neporočeny vo puty' chodece v zákone Gospoblny„.
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F. M.Pecháček:

Modlitba k svatému Václavu.
Nás" sva-“týkníže! Lid! tvůj volá hlasem,
když zuří bitvy vřavanad vše lítá -l
Tvůj s'emík v mracích nedat"se zastkvíjasem
i prapor —na němž orlice se kmitá !

Jeď v čele;voje,v zápas za vlast, víru
z—bran Blaníku,_jak—stará“ zpívá zkázka,
stráž“ tělesná ta—mspících bohatýrů,
jichž dusot hřmí-a ocel..v štít'ech praská.

Nuž.,v boj jeď již ! Vboj Za dámý lesk v bájích,
nec-h:!vyrýpne meč brůna- tvoje Vznosná.
Jím máahni v západ, na sever a na-jih
a patří“ vrahů vojska zkázonosná'.

Svým štítem přikryj dědictví to,svaté,
svou přímluvou hněv-boží v lásku změň,
a byt' byl národ proklet tisíckráte,
ty na: svých bra-tří vinu zapomeň!

.wz„ .v;. ..v . ;\... » . „. „(.-_ Jx- -|1...—er -..ív. r.. - ...-»». „yn n»..—-v.-..—.n-.--.- r-—--u—

Mikuláš „VišňovakýaTz-navq:

SV.Václav, náš vzor.
. . ._. Certgmen forte dedit illi, ut vincqret e_tsciret, quonigm

omnium potentior est sapientia . . . Tak. čítá sv, Církev. na sňatky
mučeníkov akistc náležite &plným právem; my však rquqmenúc. sa
na heh Žitia a na mučenícku smrt sv, Václava,_cítíme. \! tfch slevách
výborné vystihnutie ťažkého, "ale tým slámeišieho zemsk .ho putova—
nia nášho národného světem

Sv. Václav žil &zomrel pr; svoju neohrožení; triem &ml .58.pri-—

kla d o m nielen všetkých Veršacich, ale predovšetkým tiež pas „tie—rov stáda Kristwhax kňazov, ktorí,dnesvišmi, alibi-nakedy
Stádia) baja .oatavcní. kterí v prmm rade. „zápasů,-ktorých mohúte
neyšie napá _a ngpyigtgl' ; którí musia vedet za mju všem a za
ovečky im “mně hogi život položit..

156



Sv. Václave, buď našou hviezdou, bud naším majákom, ukazuj
nám cestu, vlievaj do našich sřdc novej sily, ktorej tak velmi po
treijeme.

či

Drahý slaviansky brat, príjmi niekol'ko myšlienok, uvažuj 0 nich
:a uskutočňuj ich!

-)<

„ Náš svátec „želal si jedinému Bohu úprimným srdcom slúžiťť
Co vedie a má viesťvkaždého ideálne smýšlajúceho bohoslovca do
tichého semeništa? C_iláska k svetu a jeho rozkošiam? Nie, a_kiste
nie. Ved mu je svet otvorený, núka sa mu so svojimi vábivými
výhodami, svojím leskom, pohodlím . . . Nie, On premóže pokušenia
a pevným, istým krokom ide za svojím ciel'om'a nepozerá nazad.
Pripravuje sa na kňazské povolanie svedomite, pilne, neúnavné a mo
dlí sa za mnohých, ba už aj za svojich budúcich veriacich. Je
celkom oddaný sv'ojmu Pánovi. Hl'a „želá si jedinému Bohu úprim
ným srdcom slúžiť".

:;

„Vo verejnosti knieža—v súkromí mních..." Nesmieme se ani
na vonok nikdy tak chovat, aby to škodilo dobrému menu kňaz
.stva. Kňaz je inteligentom a to na prvom mieste . . . T0 sa musí
javiť aj na vonok, v obleku, rečiach a v celom chovaní . . . Ale
.žiadne vysoké nároky! Kňaz má byť voči sebe prísny, má sa vedet
ovládat, zaprieť. On nepraje telu, iba duši spásu, ale to celou vehe
menc1ou . . .

.)<

Sv. Václav prechovával v duši najváčšiu úctu a lásku k Svia
toatnému Spasitel'ovi. Zdá sa mi vel'kou pravdou, _ževzrast alebo
úpadok mladého kňaza závisí od. úcty, którou sa chová ku Svia
tostí Oltárnei; je to akýmsi merit-kom jeho, duševného života. Ci
mu smie Eucharistia zovšednieť? Naopak, jeho úcta musí rásť, lebo
nieto účinnejšieho prostriedku, váčšej posily v bojoch života. V Eucha
ristii je naša sila!

.;<

Naše knieža je laskavým tešitel'om zarmútených A ty, k čomu
si poslaný? Sanare contritos corde. .. B ť láskavým otcom chu
dobných, vdóv a sirót, tešitel'om opustenych, podporou klesajúcich,
povznášatelom zúfaiúcich . . ,wMám jedno vydania Nového Zákona,
v ktorom sa nachádza obrázok Spasitel'a, ako kráča po uligiach me,-.
sta so svojimi učeníkami a uzdravuje chorých. Pod ním kraťučký,
ale tým výstižnejší text: Transiit benefaciendo. - Kedykol'yek 'vi
dím tento obrázok, všdy sa nad ním hlbqko zamyslím.... Zivotný
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program zemskej púti nášho Spasiteťa: transiit benefaciendo . . .
Nasleduj Ho!

-1<

Náš vojvoda staviachrámy, opravuje porušené. .Zelus domus
tuae comedit me. Či kňaz nemá činit podobne.? Či budeš dbať,
aby tebe sverený chrám Pána bol čistý, ozdobený a hlavne aby
bol veriacimi naplnený?

.):

Síri kresťanské mravy, zošťachťuje svoj národ. Ano, lebo však
ho miluje a chce ho povzniesť. Miluje ho nie slovami, ale prácou
námahou, starostou po Bohu jedine národu zasvátenou. Národ mi
lovat, znamená pracovat zaň. Nosme národ v srdci a nie iba na
jazyku. Tu sa žiada láska, nie prázdne slova. . Láska, o ktorej sv.
Pavel hovorí: Čo by som mluvil jazykami ludskými 1anjelskými,
a nemal by som lásky, bol by som ako zvučná med a jako cven
džiaci cymbal. Takáto láska sa ale preukazuje prácou, námahou,
obetou. Či cítíš v srdci takúto lásku k národu? Miluješnárod opravdu.?
Alebo len prijimat chceš a dávat nie.?

.):

Celá sláva Václavova zakladá sa na jeho svátom živote, na jeho
činnvejviere, však pre ňu bol aj zabitý..

Či ty nehladáš slávu v inom? Svátý, bohabojný, kajúcny ži
vot je základom a predzvesťou tvojej slávy. Tak čiň &konaj, aby
ťa tvoji nepriatelia mohli nenávidieť iba pre tvoju lásku, miernosť,
čistotu; aby ti nemohli iné vytýkat, iba tvoj zbožný život, ako to
činili nášmu mučeníkovi.

"1.

Václav položil život za povznesenie národa a —pri skoro ho
položil. Nám ozda nie je súdené vzplanuť & dohorieť. . ale ako
oltárna svieca pomaly horí a dohára, tak nech sa míňajú dni nášho
života v práci, námahe, v obetách za Boha, za národ.. .Akože to
hovorí náš sladkoústy básnik?

Veky nám uchytia tie svitania žiare.
Zmiznú— ako v dyme obcí?na oltáre.
Ako obeť stlejú— bodaj by len stlely!
Aby sme svet nový, vek slávy videli. ..

.;<

Obráťme zrak k nebu, často majme na mysli nebeská našu vlasť,
.kde sa naše Knieža už tisíc rokov raduje.

.;<

Posuisti in capite eius coronam de lapide pretioso. . .
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L.B.Roj.

Řekli mi lidé . ..
Rekli mi lidé v zemi, kde citrony zrají, že cesta má jest marná, ..

že k cílům nedojdu! Smáli se mládí mému i jeho ideálům, trhali'Í
nitro mě a zpovědi mé nevěřili.. . Vyštvali z klidu duši mOu, po-
třísnili čest &šlapali po vzpomínkách —a modlitbu za hříšníka za—
kazovali . . . .

To řekli a učinili mi lidé v dálné zemi, kde azur se směje, &já se
vracel psanec, vydědčnec, zoufalec, neznalý toho, co mi dá zítřek . . .

Kdo podá útěchy raněné duši, nitru rozbouřenému, srdci bez sil
a bez opor? Vždyť i to nebe tehdy jako by mlčelo a v duši jen se
ozývala kletá slova, že svých cílů nedojdu. A na lidi se obrátit...?

Vždyť mi to lidé řekli v dálné zemi a já jsem slyšel Opět tato
slova, když jsem se ubíral ulicemi periferie velkoměsta; z hloučku
dělníků s pohledem nenávisti zalétl hlas k sluchu bohoslovců, po
supný hlas, děsný a plný žhavého přání: „Vy nebudete existovat !"
A tak se spojili lidé otčiny s lidmi v dálné zemi společnou nená
vistí & řekli mi, že k svým cílům nedojdu...

Přece se však našel člověk, jenž tvrdil opak, jenž věřil alespoň
zpovědi mého nitra, šeptané ve stínu chrámu, a chápal velké moje
zklamání. Vcizí zemi na stráni Subazia v Umbrii po prvé jsem jej
uviděl v rouše Chudoby —a v rodné zemi opět jsme se shledali!
Avšak jaké shledání! Slyšel jsem slova útěchy, slyšel jsem povzbu
zení &naději — a naděje zazářila — ruka se vzchopila — leč klesla
opět . . . Vždyť mi řekli lidé v dálné zemí, které jsem ctil a miloval,
a jimž jsem věřil, že marná jest má snaha, a opakovali mi to lidé,
jimž jsem chtěl zasvětit život— & opak tvrdil mi člověk jediný: a já
poznal, že lidem nevěřím...

Co člověk zničil, marně se člověk snažil obnoviti. V moři pochyb
& v bouři zklamání zazářily věže pnoucí se směle nad vřavu lid
ských slov a snah, jimiž zmítáno město Libušino. Jak často k ním
do výše nad Prahu se nesl můj zrak a viděl jsem za nimi proble
skovati první záchvěvy nového dne! A hmota v těch chvílích mlu
vila, ta hmota po staletí národem budovaná jako pomník knížeti
a světci, oběti vlastního bratra—; mluvila tiše, vábila & ukazovala!
Ne, ta se umlčet nedala—a po dlouhých letech—z dálné zemi vy
hnance—přicházím do stínu fiál, oblouků & gotických sloupů, pod
nimiž Bůh-Láska vládne národu. A co tady mi řekli lidé?

Rekli mi lidé* zdálné země, kteří tam kdys snili o chrámu Boha
Stvořitele, řekli mi, že nebyla“marná jejich snaha, že po staletích do
jdou svého cíle a bude hotovo, o čem snili, &novým leskem se za
skvěly jejich hroby. Rekli mi tam lidé, které jsem viděl v halenách
zaprášených s dláty a kladivy dokončovati jemnou sít žeber &růžic,
že u nás dojdeme cílů, vždyt chrám tu buduje národ pro Boha ve
Svátosti Nejsvětější a —pro své kněze,bez nichž nemá smyslu dílo-»
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"tisíciletí.Rekli mi lidé, které jsem viděl v šeru kaple, opřené o chlad
:ný drahokam, klanět se Kristu :; prosit jej, aby se smiloval nad bí
lou Zní, že dojdem svého cíle. Rekl mi prach Tvůj, kníže náš, sva
tý Václave, že nebyla marná naděje lidu-,že nedáš zahynouti niko

—munikdy, kdo k Tobě volá, zbitý a zničený vlastními bratry....
A tu se vrátila v nitro mé jistota boží Vůle &Lásky a klid za

planul věčným světlem zas před stánkem, který jsem budoval pro
slavné příští Ježíše „-Krále \! "srdci svém chudém. A tehdy jsem za?
jásal na vzdory všem, kteří mi „1138.11dO očí lásku ivrhali bezmez—
ný vztek na má bedra—a šťastný ve své rodné zemi 11hrobů sv.
Václava a Jana vzkazqii lidem v daleké zemi„kde citrony zrají, do stí
nu palem,i lidem na periferiích měst, že dojdu svých svatých c_ílů...

* Petr Parleř & Mat. z Arqssu. (Pozn. red.).

vv-l . v— 1 (.c-\

V.Skalník.

Svatováclavský zvon.
Století přešla krokem tichým 
do dějin vlastí rqu svějrňe'no.
Vítěznéboje, útrapy a.strámě
splynuly v celek„-slíly „seneda).

Kdy—žpň'šly na lid nejhorší- tísně
s“vesnických vížek-hlaholil zvon,
hlaholil tiše, úpěl (; kvíleč,
„vsrdce „sevrývaljeho tón.

Q pomoc velel,- 0 pomoc. k Babu:
ó Pane, nedej šachy-noutmím!
Pohlédni kolem na lidu—touhu,
,; níž spěchá, Pane, a_etvůj' chrám.

Zlé časy přešly; snem zas šěčatí
sklenula duhu nad &iohýkraj :
Va'clapův zvon zas do kraje zvaní-l,

pracíjež pilnou změnil se v“ráj.

Zlqba však lidéká vzplanula znovu
:) ohromný požár,- Válečný ízy/a
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Z bojjste žři'ěía hř'i'r'núv'á(Bio,
s nimi ač mává raněných krik.

;; zloba míza řádila všude,
pesmfné' zvony padly “jí 'vpze-n,
ze %ďáiji'ch, ž ]ejbdl by kb'v'u
žřó'b'íŽ'iVúíhójš-zbýšílí šich. -'

I-V

Odívlq'taprisla,zmlzely '
:mbada dýehla „včteký za; luh.
žízeň mc Mně Mimi-í m'a,
fam ; W ', chvějesevzůžl'ch.

z *'čhř'ěňwbýčh věž-““ižcfohí “zas ?óbňy,
.do chrámu volá ydal-„av.skýzve?: 
čuráci),duní, jásavč zvaní,
tickouňdz tiše, “zníjeho tón.

Zůžšzíbějdále db nižšívlasti 

váďávýgý Zv'óňé, vís'é'chěnzví 'l'i'd
db chrámu Páně, nechat _tamprosí
pro naší zemi odvěčný klid.

Svatováclavský zbb'ne,zní (: širou dál
přeshory, lány 'knebesvaamf

Fr. Ant. Krajča C.S&B.,Obořiště

Odkaz sv. Václava národu
českénnu.1

Jestliže náš národ nazývá se právem „národem mariánským'„ pak
přední zásluhu o to má velký Světec a slavný mučedník našeho ná-
rodu—sv. Václav. Na našem národě věrně se vyplnilo, co prastará
legenda vyplmuje 0 hl. Podivcnu, panoši sv. Václava.2 Když totiž?
tento věrný sluha za zimní mrazivé noci doprovázel sv. knížete při
jeho nočních návštěvách nemocných, chudých a kostelu, stávalo se
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..že pro sníh a mráz dále jíti nemohl a všecek znaven a zkřehlý již
__již klesal do běloučkých podušek sněhových. A tu sv. Václav roz
kázal mu, aby kráčel v jeho šlépějích. A hle! Sotva bl. Podiven počal
kráčeti po stopách světcových, ihned pominuly únava a zima, ustou
pivše příjemnému teplu, jakoby samo smavé jaro nadešlo. A tak dálo

-se i našemu národu. Pokud kráčel světlou stopou svého mučedníka
a knížete sv. Václava, mrazivý chlad nevěry nedotekl se srdce jeho.
A když přece roztržky náboženské v naší vlasti nabývaly vrchu, byla
to vroucí úcta mariánská, vzácný odkaz sv. Václava, zlatými a ne
smazatelnými písmeny vrytý do srdcí všech věrných Cechů, která
zachovala lid náš pravé Církvi katolické. A i z těch, kteří poblou
-dili, většina brzy opět dobrovolně se navracela do lůna samospa
sitelné naší drahé Církve. Zde nezvítězilo násilí, jak mnozí nepřá
telé naší víry tvrdívají, zde zvítězila moc jiná—láska k Matce Boží.

"Ta slavila vždy své'nejskvělejší triumfy v srdcích všech věrných Ce
chů, pronikala celý jejich náboženský život a byla tmelem života ná
rodního a společenského.

Ucta mariánská stála již u kolébky českého křesťanství,jak do
kazuje historické faktum, že již Bořivojzbudoval na hradě pražském
kostel ke cti P. Marie.3 Proto sv. Václav byl k ní veden &nabádán
již od nejútlejšího mládí svou sv. vychovatelkou a babičkou sv. Lud
milou, která sama byla vroucí ctitelkou mariánskou.4 Krásně praví
-otom Dr. Fr. Stejskal: „Mimo vroucí lásku k Bohu, laskavému a do
brotivému Otci veškerenstva, rozněcována byla v útlém srdci mla
dého kněžice i láska k bližnímu, zvláště strádajícímu, úcta k rodičce
Boží P. Marii a svatým,).5 Velkou zásluhu na zmohutnění marián
ské úcty v srdci sv. Václava měl i jeho učitel Pavel Kaicha, kněz
při kostele P. Marie na Budčió. Když v tak útlém mládí bylo vě
nováno tolik péče vzácné květince úcty mariánské v zahrádce srdce
mladého kněžice, nelze se diviti, že se rozvila v nejkrásnější květ

—zároveň s úctou nejsvětější Svátostí Oltářní, když sv. Václav dospěl
v muže &dosedl na trůn knížecí. Jevila se především v péči o stavbu
krásných kostelů, které stavěl na všech hradech, mezi nimiž nechy
běly zajisté ani kostely mariánské. Bohužel jejich seznamu a podrob
nýchczpráv o nich se nám nezachovalo.7 Máme zprávu pouze o jednom
kostele—a to sv. Víta.—Boh. Balbín o tom píše: „Divus Vencesla
vus non solo eo honore contentus fuit, quem Matri Dei in hac ima
gine, in sua ducali domo seu, sacello Vetero Boleslaviae exhibebat,
sed eandem Pragae in alia Principe Ecclesia, quam nunc Divi Viti,
ob depositum in ea ab eodem sanctissimo duce brachium insinuati
Martyris appellamus, vehementcr honoravit. Titulus quippe huius
ipsius, quam Divus Venceslaus fundavit, praeprior est Maximae Dei
Genitricis. Unde posterioribus saeculis, bina minimum vice, prae
cipue autem sub Carollo IV. cum haec eadem ecclesia restaurare
t'ur, ac etiam totaliter innovaretur, semper primo in honorem bea
tissimae Matris et fundabatur let consecrabaturf,a Určitěji o úctě
mariánské u sv. Václava rozepisuje se Balbín na četných místech
.v jiném svém spise. Praví též mimo jiné: „Joannes, Olomucensis epi
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scopus autor est: sanctum Vcnceslaum quoties in publicum, cum ducis
insignibus, aut in aciem cum" exercitu, aut ad curiam imperialem
eum proceribus, aliisque eiusmodi temporibus. quae pompam aula
rum requirerent, procederet, toties orientalium re um exemplo, sig
num Dei Matris hastae affixum ante se sublime fžrri iussisse,-idque
signum & beato Podivino portatunť.9

Zvláště však památná je legenda vztahující se k smrti sv. Vá—
clava, která ukazuje nám, jak vroucí a opravdová byla láska svět
cova k P. Marii. Vypráví, že když sv. Václav pod ranami najatých
vrahů klesl, i tu nalezen byl kovový obraz mariánský pod jeho
'šatem, který stále na prsou svých nosil. Dle jedněch legendárních
zpráv vzali prý vrahové krví potřísněný obraz ten & zakopali 'ej
na skrytém místě V podhradí, dle druhých učinil prý tak bl. Podi
ven před svou mučednickou smrtí.10Jiná stará pověst dodává k tomu,
že tento obraz P. Marie dala ulíti sv. Ludmila návodem sv. Meto
děje z roztavených model pohanských.v Opět jiné podání dí, že sv.
Cyril & Metoděj přinesli obraz tento z Becka &darovali jej sv. Lud
mile, která jej věnovala sv. Václavun.

Po smrti sv. knížete odpočíval tento drahocenný klenot dlouhou
řadu let pod zemí, až asi r. 1160 za krále Vladislava II. byl jedním
rolníkem vyorán.12 Zprávu o tom podává nám Kašpar Arsenius
z Kadbuzy, děkan chrámu svatovítského, ve svém spise: „Pobožná
knížka 0 hl. P. Marii a přečisté Rodičce Syna Božího a o divích, kteří
se dějí před jejím obrazem v Staré Boleslavi,). (Praha, 1629). Současní
spisovatelé i Pešina z Cechorodu chválí jej jako učence na slovo
vzatého & ve starých spisech zběhlého.

Dr. Stejskal a j. to vše popírají, opírajíce se hlavně o důvod
historický, že totiž se nám o tom žádné zmínky ze starých dob neza
chovaly a kladou původ milostného obrazu teprve do 2. polovice
XV. stol.13Naproti tomu však praví Julius Košnář o zprávě Arseniově
toto: „Tato zpráva je velice důležitá a to tím více, ježto aspoň z části
nahrazuje nám starší zprávy, které se asi v dobách husitských válek
s mnohými listinami kapitoly staroboleslavské ztratily. Proto ne na
darmo uved-li jsme ji do slova a to z toho důvodu, že se předně
dovídáme, že milostný obraz dávno před r. 1629 znám byl a že
mnozí pouti k němu konali, za druhé, že v prvních dobách XII.
věku kaple mariánská v Boleslavi stávala a o něco větším kostelem
nahrazena byla v dobách pozdějších. Kdyby úcta k milostnému o
brazu vznikla teprve krátce před r. 1629, nemohl by Arsenius jistě
svým vrstevníkům psáti o dávném uctívání, protože by ho usvěd
čili ze lži.

Tím vyvrací se i tvrzení některých historiků, kteří vznik pou
tí kladou teprve mezi r. 1554—1616. Právě tyto doby byly velmi
málo příznivé, neboť, jak ze spolehlivých zpráv se dovídáme, bylo
v nejbližším okolí staroboleslavském a brandýsském rozšířeno v těchto
dobách husitství, které z počátku v bratrskou jednotu, později v pro
testantismus se změnilo. Ze náboženské války k rozkvětu poutních
míst nijak nepřispěly, jest jisto a proto také jest to vedle pohromy
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archivu kapitulního druhý důvod, proč o “poutí-“ch'v dobádl těd:
de'dmvalá se nám zprávu jen legendární" A Balbín mim-o fjia-e.
důvody dokazuje správnou této zprávy takto: „Haef'csumma nan-m
tienis tonus, cui "v'e'tus& maiori'b'us a'cee'p'ta, et tota Bohemia vní
gata traditi'o, tum veteres “man'ú'scriptíeediees, quos ecclesia Bele
slaviensis paulo ante ultima bella initio lhuius saeculi servabat, t'um
omnesii, qui, “um-quamhu'ius Divne 'origihls commexrdavere “literis.
ánb'sbribúht*=*5 . _ „ ..

, Než al! už je tomu jakkoliv, norik je ji'-sro, že sv. „VáciavPannuMai-ii vroucně “díl a mi' "ovala její úctu jako vzácně dědictví celemu
sněmu n du eďkčžaí. A je?: druhý & milý byl tento odkaz me
teda žes "mu, ději-ny žeela jasně &zřetemě potvrzují.“ Velmi pří—

bedně „praví Balbín: „De. gen-tisBohemiae in Beatissimani "Vi-liší;nem pervetusto "amet—e,illud nádí universitu potest: pum-bí d i

eiarí řemene nemam to_ii'tarpmag-is, quam t_ňBeau-„íme Yírgine
zipp—eiam.“ A “to platí nejen snad %)prostém lidu, n' rž ! vsechve ikáneeh našeho háro—da,hei-í “věrně stáli "od praporem sv. Vá
clava. Sv. Vojtěch a Prokop, Karel IV. Otec viasti, Amošt “zPardu
bic a Jan "z ienštejna, sv. Tan Nepomucký &celé řady jiných věčně
jako “zářn'é 'h'v'ě'zdý_sk'víti se budou kol. sv. Vác va na 'mariňnskřém
nebi, 'oídku't'lVšem “budou hlásati, jak vážili si ech-ové účty 'm'al'i
ánské, dědictví svatováclavského. Íejich “doba znam-ená “rozmach

_"a“vyvrcholení úetly mariánské _u nás. P. Marii holduje dlato sochař'ovo a št'ě't'ec maířův, jí slouží pergamen, pa nějž "pero vpisuje
"nadšené její chvály a hymny. Pro ni staví Cech chrámy iol't'áře,
jí věnuje se i posvátný zpěv. Není umění, není projevu lidu, není
vědy, jež by neučinila v “Cechách “stěžejním Svým bodem kult “mari
ánský. N'elZe se tedy diviti, “žetaková horlivost v úctě mariánské
zaslouženě získala našemu národu tak čestný název „národa mari
ánslcéhď. _

Války husitské a reformace velmi "neblazepůsobily na rozvoj úcty
mariánské u nás, ano, způsobily v tom ohledu.nenahraditelné ztráty.
Neboť mnoho krásných obrazů, soch ikostelů bylo zničeno, a úcta
mariánská „přirozeně v tak ne říznivých dobách ochabla, avšak
nezanikla. Sv. Václav držel nad) naším národem svůj “ochranný štít
a nedopustil, aby jeho drahocenný odkaz přišel k zahynutí a proto
se postaral, aby úcta mariánská opět u nás rozkvetla: Stalo se to
hlavně “působením různých řádů, na prvním místě jesuitů.13'0 tom
však netřebase dále šířiti. Končím proto prosbou nezapomenu
telného, často již zmíněného Balbína k sv. Václavu: „Tu o indi
getum Bohemiae Princeps maxime Venceslael ln eum nos repone
locum, unde ignavia nostra et scelerata aliorum vindicta, aut adu
latione multorum immerentes, Tibique ac reli ioni sanctissimae ac
regibus ad exitium usque 'fidissime servientes šecidimus! Tu gentis
nostrae tutela et columen!7719Sv. Václave, pečuj a starej se o svůj
drahý odkaz úcty mariánské v našem národě i dále, jak jsi se až
dosud staral, aby opět se vrátily dobyjejího nejkrásnějšího rozkvětu,
doby Karla IV.-a Arnošta z Pardubic!
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JožoDuraj—Pavlista:

Nedaj zahynáť nám i budúcim. .. !
Nejedná zora v azúre zmrela . . .
nejedna duša svetlo zazrela
nejeden národ strasťami brodil . . .
nejeden z rudej krve sa zrodil . . .
nejedno srdce zblčalo v plame . . .
nejedno žitie vytuchlo v klame . ..
nejedny lúčezlátily paží
chvíle od bóťnej . . ., keď námsg prestal žiť 7. ., svátý Václave. . . ! . . .!
. . . Ajhťa. .. ! .. dokvitá tisíce rokov .. .
. . . čo nie si s nami . . .. . a Tvojich krokov
šťaky de'mantu vyprely tís'ko . . ., opr'chly kvetom . . . !
. . . A my . . . synovia Tvoji, . . . zsirale' dietky vťúdneho srdca
sťzit' by mali . . . i žialiť . . . tráchliť so šírym svetom
i smrtne rmútit . i clivo kvílit' . . .sváte . . . prenikave 
za Tebov . . ., Svátcu . . . !. .. svátý Václave . . . ! - - 
—————Tys, nám oslnil zlatisle žitie hviezdou v zášeri . . .
Tys' nám majákom vdňoch mrákav ..., temna . . . smrtelných strasti...
Tys, všetkým všetko . .. a našej vlasti
žiaril si vatrou striebvistej luny pevnými smery .. . . .
a keď nám život u rovu vádol. . . dumno . . .pomaly
vtedy . začreli v Tvoju sme dušu . . . A smepovstali . .“.! - - 
Z bied. . . z trudov útrap . . . !! ——- Tvoja brať milá .
v svátých tých přtiach čo si Ty brodil . . . rušala strelvu
v dialne dial5avy . . . —- v blankytný azúr. ..
—- a - - rozdrázgala katanstva pazúr'- - —!! - - - - .—

----- A včúlrušáme v krútňavežitia rujne kupredu . . . ?
Ten národ žije . . ., ten národ vzkvitá . . .,
ktore'mu v srdci chmúra nesvitá . . . ! !. . .

- —- Hl,a . . ., svedčí mlgkvo život Slávenca .. . !

To srdce citne' bahna neznala . . ., ni Jeho dušce nelpela v hrude
však v nebies azúr týčila vozvýš. . ! 01. . . očuj . . . lgude . . !
to srdce Svátca blčalo plamom trblietnej lásky..., žhavejsvornosti...,
to srdce Svátca jagalo dúhou zlatistých cností .
to srdce mrelo za mravom skvele,

..,
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to srdce zbožne vzdýchalo vrele,
to srdce smaragd. . ., v ňom viera žhavá . . .,
tarnvniet sVetokosti . . ., tam svátost pravá . . . ! . . .

. Inu . . . vďaky obsypať. . . okvietiťpáčky to srdce Lásky
chlúbou je večnou pre svojske' rody . . .
i pre kvitnúce šíre národy . . . !. . Však . . . ako hold vzdat' . . . ?!

Vari so spevným slávika hlasom zšveholiť hymny Zadne? ?!
Čo chviťkove'je v srdci národa... to... púčkom

v sparne zvádne..!
Vari zalietnuť v zpomienkach k Tebe kvetnými slovy ? . ?
Len zbožnost srdca . . . len svátost duše . . . láme okovy! . .
. . . . Horže sa, Detvo !. . budovat chrámy . . . stavát svatyne . . ! . .
Lom ? . ?! . Páč ! v žitie Svátca ! a vlast nezhyne . . ! . .;
ak všetci skvele'chrámy . . svátyne. . z samých vykrešeme. .
Ty nám pomóžěj . . svátý Václave!.. a nezhynieme . .!
. . . Keď srdcia štátu a duše vlasti

budú krášlene' zápalom vrúcim . . .
zmóžeme búrky . .. zdoláme strasti . . .
a ml,/cvym tichom vzlykneme lkave: „Nedej
zahynouti nám, ni budoucím. . . svatý Václave“ ! . . .

svatý Václave ! . . .

Josef C.Kebrle:

Sociální obsah vlády &úcty
svatého Václava.

„Jednou z velmi pozoruhodných koncepcí sv. Václava bylo to,
o čem legenda praví, že byla křesťanská dobrotivost k chudým. Dnes
bychom tomu řekli smysl sociálně politický . . ."1 „Netoliko knihám
rozuměl, ale i víru plně, všem chudým dobře činil, a chudé krmil
& pocestné přijímal, dle slova evangelia; boží sluhy krmil dosyta
_a vdov nedal urážet'i nikomu, lidem všem, chudým i bohatým,
všem bvl milostiv, a Chrámy všecky zlatem ozdobil, a věřil v Boha
celým srdcem & vše dobré činil v životě svém".2 „Zaláře &šibenice
za starodávna postavené a až do jeho doby sto'ící bořil, sirotků,
vdov, chudých, lkajících a raněných neúnavným yl těšitelem, hla
dové nasycoval, žíznivé občerstvoval, mrtvé pochovával, hosty &pout
.níky jako své nejbližší příbuzné přijímal, kněze a kleriky &,mnichy

147



jako Pána ctil, bloudícím cestu pravdy otvíral, pokoru, trpělivost,
tichost, lásku, která všecko převyšuje, zachovával, násilím a lstí ni
komu nic neodňal, vojsko své netoliko nejlepšími zbraněmi, ale také
oděvem tělo ozdoboval"3.

Nádherný příklad těm, kterým byla dána moc, majetek a vláda I.
Kníže hledící si nejen mocných a bohatých, nýbrž přející si, aby
všem vrstvám národa, všem složkám obyvatelstva se dobře vedlo.
Sv. Václav pochopil, že stát není on a několik vyvolených, že úko
lem státu je blaho všech poddaných, všeho občanstva. Pochopil a ne
přestal uskutečňovati tento program. Tyto zásady se nám dnes zdají
samozřejmými. Ale uvědoměme si, že od vlády Václavovy uplynulo
dlouhé tisíciletí. Do oné doby bezpráví, násilí, krevní msty a bar
barských vpádů, zasadme Václavův program. Potom pochopíme, že
sv. Václav nebyl všedním zjevem. V zrcadle moderního věku se vý
znam sv. knížete neseslabí, naopak více vyniká. Zástupy dělníků s ne
jistou existencí, chudé dělnické ženy, děti, které chodily žebrotou,
lidé, jež se nemohou dovolati práva a spravedlnosti, celkový stav
sociální otázky vůbec—všechny tyto stíny sesilují dojem, jejž vy
volává obraz historie světlé postavy sv. Václava.4
,Ale našli se lidé, kteří se snaží seslabiti sociálně-charitativní“

význam sv. Václava námitkou opírající se o některé zprávy legend.
Námitka ta zní: Kníže Václav pomáhal hromaditi kapitál v jedněch
rukou, v rukou kněžských tím, že pamatoval štědře na mnohé cír
kevní instituce. Krátce řečeno: Jsa velmi oddán církvi (kat.), obo
hatil ji příliš. Jest z těch, kteří se stali původci kněžských latifun
dií a bohatství katolické církve u nás. Co na to řekneme?

Jestliže sv. Václav dary zakládal a rozmnožoval církevní maje
tek, činil tak proto, že mu to diktovala velká snaha po silném státu.
Na šlechtu spoléhati nemohl. Ta naproti tomu se snažila uplatniti
své partikularistické, feudální a prospěchářské plány. O duchoven
stvu věděl, že bude podporovati jeho státotvorné zájmy. A aby mohl
od kleru očekávati nejenom morální, nýbrž i hmotnou podporu, musil
se postarati, aby byl klerus této hmotné podpory schopen.—Dru
hým důvodem jeho štědrosti bylo jistě vědomí, že klade majetek
do dobrých rukou, do rukou, v nichž nebude účelem ani prostřed
kem k špatnému cíli. A církev skutečně nezklamala jeho naděje.
Ona používala majetku k šíření křesťanství,k podporování věd, umě
ní, ke stavbě škol, kostelů a nemocnic—plníc tak příkaz Spasite
lův, jenž dokončiv podobenství o milosrdném Samaritánu dodal:
„Jdi & čiň i ty podobně !"5

— Sociální význam sv. Václava zůstává námitkou neotřesen. Ale
jděme dále. Sv. Václav zasvětil těmto vznešeným snahám celý život.
Na tom však nebylo dosti. Nakonec stal se jejich obětí, podstoupil
pro ně mučednickou smrt. Stal se obětí snahy nábožensko-kulturní,
státně-politické a tudíž i sociální. Zemřel za náboženství a za své
vynikající křesťanské ctnosti. Palacký vypočítáva'e důvody odporu,
který se zvedl proti Václavovi a nezanikl, doku svatého panovní
ka neodstranil, praví mezi jiným, že sobečtí páni čeští neradi zřeli,
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jak Václav disponuje s majetkem, neradi viděli, jak (i v nočním čase)
nepřestává konati skutky křesťanskénábožnosti. Jaké to byly skutky,
zaznamenávají legendy, dochovaly fresky a obrazy. Dle nich byl sv.
Václav dobrodinccm chudých, dle nich vysvobozoval vězně, pomá
hal vdovám & těšil sirotky. Co z toho následuje? Byl-li sv. Václav
zavražděn, byl zavražděn mezi jiným, protože praktikoval křesťan
skou lásku k bližnímu. Jest tedy také mučedníkem lásky k chudým,
mučedníkemlnenávisti třídy bohaté. Kapitalismus se spojil 5 ma
terialismem, aby ubil nejlepšího vládce, který kdy panoval nad čes
kým státem.

Hned po své smrti byl sv. Václav uctíván jako zbožný, statečný
& moudrý panovník. A po tom všem, co bylo řečeno, nebudou nás
překvapovati projevy úcty, které nám předvádějí Václava-dobro
dince. Setkáváme se s nimi v tradici a psaných legendách, v pís
ních a obrazech, v umění výtvarném ijinde. Setkáváme ses nimi
domai v daleké cizině. Kdo by si zde nevzpomněl na anglickou
píseň „o dobrém králi Václavu" a legendu s ní spojenou, jež nám
představuje našeho sv. Václava jako láskyplného starce, otce chu
dých, ubohých a potřebných.6

Hledáme-li klíč k Václavovu jednání, není těžko nalézti jej. Shora
citovaná legenda dí, že jednal „dle evangelia? Sociální a charita
tivní program sv. Václava je tedy pouze projevem &důsledkem ná
boženského přesvědčení, jeho světového a životního názoru. Jeho
láska k bližnímu je eminentně křesťanskáa konkretně mluveno-ka
tolická. A volá-li se dnes po zlepšení sociálních poměrů, nezbude
nic jiného, než se obmýti učením Kristovým. Ano, je možná nápra
va a věříme, že nastanou lepší časy! Ale nestane se tak dříve, dokud
zaměstnavatelé, zákonodárci a státníci nebudou dobrými křesťany,
dokud se národ nevrátí ke studnici živé vody, z níž čerpal blaže
né paměti svatý kníže Václav.7

Pomoci my Tvé žádáme,
smiluj se nad námi,

utěš smutné,
V V V Izazen vse zle,

Svatý Václave,
Kyrie elejson.

Poznámky: 1. Dr. Milan Hodža v řeči proslovené 4. září 1927 při otevření
Rašínova gymnasia v Hradci Králové. —2. Prameny dějin českých 1. str. 128, 129.
—3. Život a umučení sv. Václava a jeho báby svaté Ludmily dle sepsání Křišta
nova (přeložil A. L. Stříž), Praha, 1921; str. 29. —4. Tento článek jest obsahem
přednášky konané na členské schůzi Růže Sušilovy v Praze (v lednu t; r.). - 5.
Lukáš X. 37. - 6. Ant. Šorm: Svatováclavský kalendář 1929; str. 176 a násl. 
7. Nejnovější díla o sv. Václavu: Stejskal: Svatý Václav, jeho život a úcta, Praha
1925; Podlaha: studie o úctě a památkách svatováclavských uveřejňované od roku
1927 v č. K. D.; Dr. Dvorník: Život svatého Václava, Praha 1929.
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Smrť sv. Václava._929-1929.
A znova svitnul deň!

Deň nových túžob vaial liace žhavej lásky,
ktorá hnala v.boží dom svatého Václava . . .

mámenia svatého vábily jemně hlásky
hoc z úkrytu číhala zákerných záplava.
Odolať už nevie! — — — —

On musí v sva'tý chrám
srdea túžby, taje — tam va'biapred oltár.
On citi, že slabý je, že nutný mu je Pa'n . . .
on speje zaspievat' vďak nebu —Dávidov žoltár.
_Deňnových nádejí kynie mublažene v ústrety,
nebesá volajú —on cítí večnú pieseň . . .
Z“ďaleka, zdá sa, že vidí nebeskýchportréty
a zabúda —on, mučení/c za krátko, na strach a tiesen.

A rázne speje v chrám!
Z arkádov ziera tieň večitej nemoty,
no, nebadá, že v šere miha' sa blýskat helm,
na schody vedúce v velechrám stúpa obraz dobroty
kým v úkryte číhajú besne'zástupy šelm.
Nebadaný úder . . . a telo va'ťa sa v krvavej kaluži
život mlaďučký pod rukou zmrel kata.
On dospel v pústav už, kde Oral večný krúži
a vjemná náruč jima, v léno šťastia, blaha
kvet mučeníkov vlasti —svatého Václava.

A zastrel nežnosť dňa ohyzdný čin vraha.

D. Bříza.

Varhany dvou katedrál.
(Bratřím.) 

Nad prací &snahami, přáním i modlitbou v dějinných oslavách
jubilea, spínqících mravenčí píli smyšlenkovou velikostí, ústící v skvě
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lém triumfu světci Božími —vanou jako vzrušený obdiv zpěvy varhan
dvou dómů —ve znamení pokrevního příbuzenství.

Vanou z kolébky Církve v Rímě —z dómu sv. Petra a zapadají ve
výlevy varhan sv. Víta, jehož stíny zahalují v posvátném tichu hrob
sv. Václava.

Křišťálové tóny výsostných souzvuků bijí v rozletu po vzdušných
katedrálách a staletých dómech do vzepjatých a výše ubíhajících žeber
prosebné klenby. - Narážejí v rozechvělé touze, rozechvět i výmluvné
kameny k sepjetí rukou, k vypravování slávy celé země. A vypravují.

O skryté kráse světa. 0 svazích a horách, jichž vrcholy &stráně se
omývají v koupeli průsvitných mračen a par. O tichých cestičkách
praménkůýfgo zpěněných bystřinkách v doprovodu blýskavých ryb.
O šumu, povzdechu a dojemném smutku zapadlých &vonných lesů,
se zázračnou samotou, navracející duši klid a štěstí v Bohu. O říši
mrtvých, ve stínu snivých osik. — Sesiluje se výlev a síla výpovědi
srážejících tónů, když se zvyšují a přecházejí z klidného vypravování
do mohutných protestů, označujících zneuznání Všemohoucího “Tvůrce
od přemnohých tvorů. Letí totiž přes vísky —kdys věrné, až se ve
spěchu vyplétají ze stísněných a zapuchlých bran velkoměst.

A zase trilkují lehoučkým zpěvem jásavého skřivánka a hned se
spojují s hlubinným, vážným spádem bílých vodopádů.

V hromovýeh oktávách v rozsáhlé šíři vyvolávají děs uvolněných
živlů. V největším rozpětí svém jsou jen chladným a slabým stínem
tvůrčího slova Boha Stvořitele.

Odhalují jasnou noc se vší krásou Boží,jež rozhazuje do lidské duše
tisíce myšlenek o minulosti, přítomnosti a budoucnosti.

A tu nový proud vzduchu se vhání v rozvyprávěné píšťaly a sil
nější rejstříky rozvírají majestátně jiný díl chval na Stvořitele.

V tichých prcludiích, barvených zaraženč vlídným smutkem—
či údivem nad heroismem obětí a krvavých vyznání vtělenému Bohu
—před královským purpurem a mečem římských vládců, jehož zved
nutí jindy znamenalo němé, zbabělé uznání vrtochů a slabošské vůle
césarů. —Do duše vhánějí svaté ovzduší výmluvných katakomb, ko
lébky Církve Boží,zpověd to odvah knížat apoštolských ajejich stádce,
obětujících poslední krůpěj krve i za jedinké písmenko Spasitelovy
.nauky. Ve výpovědeeh o vítězící Církvi, Opouštějící katakomby 3 či
stým štítem absolutnípravdy Krista Ježíše —bázlivě a s údivem šeptají
o nadšení prvotních vyznavačů, modliteb a prvotní denní slavnosti
u stolu Páně, z něhož vyzvedali své duše k oslavě Boží na oltáře.

Laškovně ovívají v pianisimu epicky malebný a klidný styl vděč
ného baroku & provázejí liturgii Církve od oltářů k oltářům, až se
ztrácejí v rozpjatých klenbách vznosné gotiky.

Tak plynou z výmluvných, bohatých tónů dějiny Církvveiprosto
rami našich chrámů, v nichž je Centrum veškerého života, Zivot sám,
jehož přítomnost hlásá světlo.

Když buráce'í slavné intrády k Introitu mše svaté & rozechvívají
vše od skloněné o klasu v zlatých lánech, přes rozložené duby, švižné
topoly, sady a háje, až do mocnosti prudkých vichorů - vtahují duši
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v mluvící němotu, v úžas a vzlykot, v chválu, díky, smír a prosbu.
Ta-klečí ve vytržení před nebes Pánem, v Eucharistii dlícím analézá
ve zvucích těch skrytou spirála, vyzvedající z umdlenosti &uvadající
svěžesti. —A ohlíží se na všechny, jimž Jezíš dopřál u nohou jeho dlíti
&spatřuje tajemné kouzlo, jež oko všech slzou zrcadlí. Vrhá pak do
hladiny souzvuků, zvedajících se k Pánu našemu jako díky, —své
schopnosti a sílu srdce, jež proňcele vyprazdňuje.

O, známe i slavnostní hymny varhan, ať už hlásají slávu velkého
líostýna, té čočky naší vroucí zbožnosti, a drahého nám Velehradu
anebo prostotu tichých kostelíčků rodných našich vísek.

A také nám budou vší intensitou rozprávět radostné zvuky varhan
velechrámu sv. Víta v Praze, v okamžicích, kdy spočine náš zvlhlý
zrak v živené kdys a uskutečněné touze na gloriolách našich světců.

Rozvyprávějí se varhany u sv. Víta o dějinách naší milé vlasti,
o zemi, krví sv. Václava pokřtěné, o bídě a trýzni, jež v mračnech
zahalila její skráň. —Než smuteční mezihrou prorazí záře, linoucí
se z postav světců českézemě.

Víme, že nám budou rozpravy a variace tónů, rysující děje a cesty
drahé vlasti, známy. To proto, že jsou svatí její našemu srdci tak
blízko. Spojí nás v jedné &jedinečnéáradosti všechny, drazí bratři, neboť
si jdeme zostřit meče pro své obrany a boje, jdeme se podrobit ko
nečnému krystalisačnímu procesu své duše a srdce, jež provane duch
sv. Václava a jeho víra a úcta vNejsv. Eucharistii pro práci kněžskou.

Sv. Václave, k nohám Tvým se sejdeme —veřejnědokázat, čí krve
jsme, že chceme bojovat za blaho našeho národa, to tím více, že nás
nazývají „příznivci„ jeho —-zrádci! Tvá krev je nejskvělejším testa
mentem pro naše rozhodnutí a věnem všechpokladů milé země české.

Až budeme v němém dojetí a úžasu klečet u Tebe, pak jistě zazní
pozdrav varhan svatovítských, jež bude slavnou explikací nevýslov
ných citů a díků.

Naše srdce budou ozvěnou slavného svědectví vítězných dějin,
o nichž nám budou mluvit. Budou novýmipochodnčmiv temnu a mrav
ní smrti - všech a všem.

Pojedeme si všichni pro své sebevědomí a sílu !
Proto vzhůru k prahům mučedníka!

Vladimír'Radovan:

Oroduj za nás !
(Rodičům)

Svatý Václave,
staviteli chrámů,

doporuč Bohu modlitbu naši!
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S Podivenem sluhou ve Tvých chceme šlépějích kráčet.
Doporuč Bohu vzněty upřímně modlitby srdce:

„Z chorálů srdcí stavme Pánu chrámy!
Hymen plesáním jak plameny svící

Tobě chcemeplanout, Bože, na oltáři
vesmírem vládnoucí lásky.

Alodliteb vůni učiň Sobě libou,
Ty, vjehož rukou vesmír spočívá.

Dovol, at' kadidla dýmem
modliteb vůně k Tobě se vznáš '.

Žárem dej dýchati srdcím
planoucím vroucně láskou a úctou.

Sluchu popřej modlitbám Svých dítek !
Otevři nám věčný nebes chrám !„

Svatý l'áclave,
staviteli chrámů,

doporuč Bohu modlitbu naší !
Uved'nás, světem k smrti znavcne',

přímluvou svatého mučednictví Svěho
v blaženě brány věčného nebes Jerusalema . . .

Rozhledy.

Progranl
svatováclavského sjezdu bohoslovců

v Praze.

7. července 1929: Večer krátká adorace se sv.požehnáním v kapli
sv. Václava ve velechrámu svatovítske'm. Po ní přátelský
večers uvítacím proslovem a pozdravy.

& července: Ráno r_ns'esv. v kapli svatováclavské. Dopoledne referáty
hostů 7:ČSR. Odpoledne referáty hostů z ciziny. Večer
slavnostní akademie. _

'9. července: Společná pout k místu mučednicke'smrti sv. Václava do
" Staré Boleslavě, ms'esv., ideově referáty; odpoledne pro—
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hlídka památek staroboleslavských,pak kázání sesv.
požehnáním a odjezd zpět do Prahy.

10. července: PVyletydo okolí prazske'ho (Karlův T) n) neb prohlídka
Prahy.

Veškerédotazy stran sjezdu řiďte na adresu: Růže Sušilova, lit.
jednota čes. bohoslovcá, Praha,-Dejvice, Arcibiskupský seminář č. 676.
—Změna programu sjezdu není vyloučena.

Tisícileté výročí mučednické smrti
sv.Václavauetčno dostavěním velechrámu
svatovítského.

Blíží-li se jubileum nějaké událostí, která má velký význam buď
pro Církev, neb stát, neb pro menší společenskou složku, konají se
rozsáhlé přípravy, zřizují se přípravné výbory, dějí se četné porady,
jen aby to neb ono jubileum bylo důstojně oslaveno. A tyto pií—
pravy bývají tím větší a oslava tím velkolepější a důstojnější, čím
větší doba uplynula od události, jejíž jubileum se oslavuje. Casto sla
yívají se jubilea desítiletá, méně již bývá stoletých a velmi málo
je významných jubileí tisíciletých. A jedno z těchto posledních připa—
dá právč letos. Je to tisícileté výročí mučednické smrti sv Václava.

Takové vzácnéjubileum si právem zasluhuje, aby bylo důstojně
oslaveno. Proto již v r. 1923 ustanoven Přípravný výbor svatovác
lavský za předsednictví ]. M. Dra Ant. Podlahy, světícího biskupa
v Praze, který si vzal za úkol připraviti a provésti oslavu svato
Václavského milenia — Dlouho se rokovalo o tom, jakým způso
bem nejlépe by se oslavilo tisícileté jubileum mučednické smrti sv.
Václava, který si získal nesmírné zásluhy o upevnění českého státu
a rozkvět Církve katolické u nás. Vše zdálo se nepatrné vůči tak
významnému jubileu. Až konečně ]. M. Dr. A. Podlaha pronesl od
vážnou myšlenku: uctíti milenium svatováclavské vysvěcením a ode
vzdáním dobudovaného velechrámu svatovítského osvobozené vlasti.
Odvážné přání, na pohled nesplnitelne, když uvážíme, kolik století
budovalo již na tomto chrámě, kolik bylo již pokusů dostavěti chrám.

K objasnění podám krátce historii chrámu.
Základní kámen k nynějšímu dómu položen r. 1344 a stavba

svěřena tehdy staviteli Matyáši z Arrasu a po jeho smrti Petru Par
léři. Těmto však podařilo se vystavěti jen presbytář s ochozem a ra
diálními kaplemi, mezi nimiž byla i kaple svatováclavská; hlavní
loď zůstala nedokončena. Za Vladislava II. děly se sice pokusy do
stavěti chrám, ale záhy z nich sešlo. Za Leopolda LT. 1673 přikro
čeno znova k výstavbě hlavní lodi, vystavěny pilíře s valenou klen
bou, válka s Turky r. 1683 zamezila však další stavbu. Tato neho
tová část trvala až do r. 1842, kdy byla odstraněna. V polovině 19.
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V/Y
stol., když Sirila se snaha dostavěti všechny nedobudované kostely,
založena v Praze kanovníkem metropolitní kapitoly drem V. Peši
nou z Cechorodu Jednota svatovítská, jejímž úkolem bylo opraviti dů
kladně chrám sv. Víta a postarati se též o jeho úplné dokončení
První část svého programu vprovedla Jednota do r. 1873, kdy sla
vena 900 letá památka založení pražského biskupství. 'lehož roku
položen základní kámen k nové části chrámu sv. Víta, jejíž stavba
svěřena staviteli J. Mockciovi a po jeho smrti r. 1899 dosavadní
mu řediteli slavby p. architektu Kamilu Hilbertovi. Stavba prová
děna dosti pomalu, poněvadž nebylo peněz a ve světové válce za
stavena úplně. Teprve po válce, z níž náš národ vyšel svoboden,
nastávají opět lepší časy i pro chrám sv. v.'íta B.1923 přijímá p.
architekt Hilbert od Přípravného výboru svatováclavského obtížný
úkol dobudovati do r. 1929 velechrám.

Od té doby placovalo se rychlým tempem a do nynějšího roku
chrám tak dobudován, že již 12. května mohlo dojíti k význam
nému historickému okamžiku, k svěcení úplně dostavěného vele
chrámu svatovítského.

(_)hromné dílo, které stálo mnoho starostí, peněz a namahavé
lidské práce, je hotovo. \dnoho lidí přijde letos do Prahy uctíti sv.
Václava a sv.Jana Nepomuckého, jejichž ostatky jsou uloženy ve
velechrámu, a yšichni budou obdivovati překlásnou perlu Prahy,
vzácný poklad Čech- velechrám svatovítský, jehoz dějiny jsou těsné
spjaty s dějinami Církve katolické v Cechách, & jenž je krásným
symbolem síly, vznešenosti a významu katolicismu u nás. Neboť jako
velechrám vévodí Hradčanům &dodává takové krásy &malebnosti
Praze, že náleží do počtu nejkrásnějších měst světa, tak katolicis
mus to byl, který nám zjednal spojení s vyspělou killturou západ
ní, který nám učinil vlast naši slavnou &rozhlásil jméno naší vlasti
a národa po daleké cizině. Bez životodárného vlivu katolicismu byly
by dějiny našeho národa neúplné, prázdné, právě tak jako v Praze
Hradčany bez velcchrámu byly by pouhými kasárnami, jež by se
zvedaly nad městem.

Za obojí, jak za založení kostela sv. Víta, tak za pevné zakot
vení katolicismu ve vlasti naší děkujeme světci, jehož milenium prá
vě letos oslavujeme. Kostel, založený sv. Václavem, byl malý, ale
ponenáhlu byl přestavován a zvětšován. Podobným způsobem rostla
i síla českého katolicismu. Přišly ovšem též vdějinách doby, kdy
katolicismus u nás byl v úpadku, tehdy též zpustošen & oloupen
byl chrám svatovítský. Nyní však dostavěný velechrám, stkvějící se
v plné své slávě a mohutnosti, je nám dobrou předzvěstí do bu
doucna, že katolická víra v našem státě nezanikne, ale zmohutní
a pronikne opět mezi dobrý, ale zanedbaný český lid; a o to bu
deme hlavně my, čeští bohoslovci, kteří se máme státi hlasateli této
víry, prositi sv. Václava, sv. Jana Nepomuckého, sv. Vojtěcha &os
tatní české patrony, jejichž ostatky odpočívají ve velechrámu, až,
se do Prahy sjedeme na sjezd.

. K. Nykodym.



Bohoslovec &„Pax Romana.“
V dnešných spoločcnských a medzinárodných stykoch sa všetko

odbavuje na kongresoch. Každý stav a každý smer má svoju or
ganizáciu, ktorá chce hájiť záujmy svojich členov. Ze do akej miery
to činí, o tom by vedel každý rozprávať zo zkusenosti. Idea or
ganizovania nie je na odhodenie, s tou sa načim zaoberať a ju u
skutočňovať. Zvlášť katolíkom sa vytýká, že sú neteční a l'ahostajní,
čo sa týka spolčovania — organizácie a nie neprávom. Katastrofy
na poli l'udskcj mentality, revolucie, v ktorých utrpela najváčšiu
škodu cirkev katolícka, sú neblahým následkom nečinnosti katolíkov
v životě organizačnom. Katolíci si neuvedomili princip polarity —
proti zlému — dobré, proti nemoci — liek — až keď pocítili na
sebe rozvratnú činnost svojich protivníkov. \

Tieto zkusenosti primály vodcov katol. inteligencie a vysoko
školskej mládeže, že založili pre nich v Ríme organizáciu „Pax Bo
manuÍ, Jej vznik sa datuje od r. 1920. Za účel má uskutočňovať
pokoj Kristov medzi národami, ktorý menovite svetová vojna tak
citelene porušila. V tomto spolku sú organizované sdruženia katol.
mládeže stredo a vysokoškolskej a to skoro celej Europy. Uspešné
kongresy v Bíme, v Bologni, v Amsterodame, v Budapešti, vo War
šave a naposledy Cambridge-Londýn svedčia, že „Pax Romana"
pracuje uspesne.

Posledný kongres v Cambridge a v Londýne bol zastúpcný do
sial, nevídane, asi štvrť slovanských delegátov, preto dali nášmu
štátu podpredsedu v osobe univ. prof. Dra Dvorníka. Tam sme sa
na súkromnej porade dohodli, že budeme agitovať, aby sa kongresu
zúčastnilo čím viac delegátov z'našej Republiky.

Mojím úkolom je teda informovat vás o pomere bohoslovca k „Pax
Romana"

Neobyčejne mnoho bohoslovcov a kňazov prišlo na kongres z Fran
cie a čo je zaujímavé — aj so árzafrického seminára Lyonského.
Zivo sa dozvedali o študentskych pomerov vrozličných krajinách.
Zdá sa, že Francia chce byť ústredím snáh, ktoré majú za, účel
získat &udržať katolícku akad. mládež cirkvi katolíckej. Z ich Ustre
dia v Paríži rozchádzajú sa nitky, ktorými stoja v kontakte s kaž
dou katol. organizáciou euv. štátov. Ich časopisy prinášajú najho
hatšie referáty o štud. hnutí a o organizačných podmienkach v tom
—onom štáte. Týmto vel'mi'napomáhajú samotnu „Pax Romanu".

Na kongrese vedú zvačša Francúzi, najlepšie návrhy pochádzajú
od nich., v debatách sú vždy nejčulejší. Vel'a sa v „Pax Bomane"
upravilo podl'a ich návrhov a na blahodárnom učinkovaní tohoto
sdruženiva majú l'ví podiel'.

Po Ceskoslovensku přišlo najviac slovanských delegátov z Pol
ska, medzi nimi aj dvaja bohoslovci. Referovali na slovanskej schódzi
o svojich pomeroch existenčných &organizačných. Neboli iniciativní,

„ale svoje si obstáli.
Lenzčeských bohoslovcov nebolo tam videt nikoho. Slováci po
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slali dvoch. Prečo opúsťajú čes. bohoslovci takú příležitost, kde sa
dá oboznámiť s prednými činiteFmi štud. hnutia & dá sa nazrieť"
do organizačného života tejto tak dóležitej ustanovizne? Ceská de
legácia nemá byť bez bohoslovca. Aj ten má reprezentovat aka
demika svojej vlasti. Olomucká Stojanova lit. Jednota vysiela toho
roku dvoch delegátov na kongres do Barcelony, kde bude zároveň
svctochýrna výstava. Treba šíriťobzor vlastný a oboznamovať cudzích
o nás. To sú dva hlavné účely takejto v'pravy. Myslím sa najdu
medzi českými bohoslovcami ešte aspoň vaja, ktorí by hodlali vy
stúpiť na fóru, ktoré je povedzme—medzinárodné. Dovidenia!

Andrej Paldan, predseda lit. krúž. Stoj. Jednoty.

Niekoťko myšlienok z oslavy M.Rastislava
Štefánika.
(4 mája 1929 v literár. kruhu bohoslov. v Košiciach)

Na celom území republiky oslavujú desiaté výročie smrti Milána
Rastislava Stefánika.

My tiež—skromne síce —ho oslavujeme. Naše opravdivc oslavo
vanie vyvrcholí až ncskoršie, keď totiž budeme pracovat na povzne
sení toho l'udu, za ktorý on tak neúnavné pracoval. Neberieme si
za vzor tých, ktorí velikými oslavami,rečami ho oslavujú, &nehradia
na ten l'ud, prc ktorý Stefánik pracoval, nevidia nesvornosť, nenávistí,
nevidia vzmáhanie sa najváčšieho nebezpečia —nevery -ktorá kope
hrob tomuto národu.

Veru, kde upadne Viera, tam upadne i národ. Viera je tá sila,
ktorá spojí rud, národ do jedného šiku, ktorá povznesie blahobyt
tak na strane náboženskej, ako aj sociálnej a vlasteneckej.

Práve pre tú velikú vec, pre dóležitosť viery nuká svanám široké
pole pósobnosti, aby sme chránili a povznášali laud. Stefánik nám
dal priklad, a my to od neho odpozorujeme. 

Jestli my budeme rozširovať, upevňovat vieru v našom sloven
skom Fude, rozširovať lásku, povznášaf mravnost, tým oslávime naj
lepšie Stefánika. Lebo ved kto móže lepšie urobiť pre slovenský Pud
než ten, ktorý duše tohoto l'udu privádza k Pánu Bohu.

Carolus Cirbus.

Posudky.
Doc.ThDr.Frant. Cínek:Podstata kněžské ordinace.

Str. 113. Cena 16 Kč.
Kniha vyšla jako druhé číslo spisů Cyrilometodějské fakulty v 0

lomouci. Dogmatické tato monografie v lásce věnovaná bohoslovcům -_
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olomouckým a tamější nejmladší kněžské generaci, již autor vycho
vával a připravoval ke službě oltáře, byla přijata radostně od všech,
neboťopět zaplňuje'jednu mezeru v naší literatuře. Autor co nejpřes
něji postřehl obtíže při řešení otázky podstaty kněžské ordinace, člení
spleť. názorů, ukazuje způsob, jež vede k rozluštění. Posuzuje různé
argumentace, své vlastní plně rozvíjí atd. — Kniha tato jistě bude
plně využita ode všech, kdož mají co činiti s těmito problémy i od
našich laiků, neboť je to též apologie šesté svátosti; apologie psaná
srdcem, v toužebné naději na plné ocenění veliké milosti kněžského
povolání a kněžského stavu.

Jean Suberville: H v ě z d a z L is i e u x. Mysterium v sedmi obra
zech. Rřel. Dr. Fr. Odvalil. Edice Smíru. (Ses. Nep. Poč. P. M. v Pře
rově, Sířava 7.) 1929. Stran 134. Cena 12 Kč.

Vzal jsem tuto knížku do rukou s jistou nedůvěrou; dnes jsme
už přímo zaplavení literaturou, obírající se „něžnou královnou růží“
z Lisieux ve franc0uzštině, němčině i češtině, že skoro raději sá
hneme po jejich „Dějinách duše,“ než po jiném životopise. Toto
krásné mysterium se přece jenom od běžných knih s podobným
obsahem liší. Snad je to právě nové roucho, do něhož oblékl autor
předmět známý a možno říci populární: roucho dramatické a tím
nám ukázal duši dnes tak ctěné světice v novém světle. Obyva
telstvo Paříže se před několika roky obdivovalo půvabné a čisté
světici ve filmu „Rose effeuillée" (Opadaná růže) & stejně uvítalo
tuto divadelní hru, plnou vznešené velebnosti, něhy i dclikátnosti.
Stačí jenom uvésti několik slov z dopisu, jenž byl autorovi poslán,
a jenž stojí v čele knihy místo předmluvy: „Bylo třeba duše bás
nické, duše velikého básníka, aby se nám ukázalo, že ze vší krásy
nejvíc uchvacuje krása svtaosti... Jakou to velepíseň zpívá Sula
mitka z Lisieux Miláčkovi těmito veršíl... Mysterium způsobí, že
lidé více poznají, více si zamilují a víc budou uctívati růžovou
světici, mladičkou a již tak pepulární, a růžový keř nebeský, otřásán
jsa četnějšími modlitbami, sesype na zem nové květy..." Dobrý pře
klad zaručuje čtenářům jméno známého tlumočitele z francouzštiny
Dra Fr. Odvalila; překlad je až na několik málo chyb (však bude
mi snad říci dovoleno, s Johanou z Arku) bezvadný. Doporučuji
všem, již milují úsměvavou „malou královnu velkého srdce" s rů
žemi v náručí... Ch.

Jacinto Verdaguer: Květy Mariiny. Sebrané spisy Sigismunda
Boušky sv. II. Vydala Ceskoslovenská akc. tiskárna v Praze _1929.
Stran 188. Cena 18 Kč.

„Květiny milují Matku Toho, Jenž je stvořil? Tak začíná vstup
do květnice Mariiny, jejímž pokorným zahradníkem je katalánský
básník Jacinto Verdaguer, nadšený křísitel a obnovitel katalánského
jazyka i písemnictví, veliký syn „Církve zpívající„, kněz, trpitel a svě
tec. Jeho duše se zrodila a vyrostla v kouzelném ovzduší dávných
tradic středověkých mystiků jeho země, sv. Terezie Ježíšovy &sv.Jana
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z Kříže-, Verdaguer je dočasně poslední postavou v řadě svatých
*svého národa. Můžeme býti vděčni Sigismundu Bouškovi, že vydává
toto vzácné a krásné dílo Verdaguerovo v druhém vydání. —Ver
daguer je duše eucharistická a mariánská zároveň. Matku Spasitelovu
miIUje laskou vpravde sveteckou; a svou uctu 1lasku k Ni vyzpival
v krásných písních &hymnech přítomné knihy, která má velký význam
i v životě básníkově: dokončil ji na smrtelném lůžku jako poslední
odkaz svým nemnoha přátelům. Verdaguer miluje květiny, „malé
Zázraky božské krásyaa,protože jejich krása je odleskem veleby a nád
hery Matky Boží. „ . .. O květiny, hříčky andělské, radosti země,
zaslíbení nebes, vzpomínko na ztracený ráj, záruko ráje, který nás
očekávál. . ." Nejkrásnější je oddíl prostřední, „Písněw (Marie květ
vije, Panně Marii, Boží pastýřka, Dívka Mariina a j..) 

Jak růži
tě druží
nebe v čelo své,
Bůh míru
vesmíru
Královnou tě zve.

Na konec připojen je životopis Verdaguerův a pro čtenáře cenné,
poučné i zajímavé vysvětlivky botanické. Skoda jenom, že pro nemoc
překladatelovu nemohly býti „Květy Mariiny" upraveny definitivně;
dílo mohlo býti úplně bezvadným! Přes to však „Květy Mariiny“
jsou knihou vzácné krásy &knihou velkých hodnot uměleckých, ne
hledíme-li k tomu, že byly poctěny výsadou &vyznamenáním v Církvi
ojedinělým, neboť barcelonský biskup &kardinal Casaňas udělil sto
dní odpustků svým diecesanům při každé jednotlivé básni této knihy,
kterou četli nebo slyšeli čísti. „Květy Mariiny" bych dal do ruky
každému ctiteli Neposkvrněné jako dobrou rozjímavou i modlitební
knihu pro měsíc květen.... Ch.

Mikuláš Mišík: Ilusiti na Slovensku. Tlačou Ondrcja Žabku
v Banskej Bystrici. 1928.

Kniha je odvážným pohledem do dějin Husitů na Slovensku.
Učiniti si věrný obraz o Husitech na Slovensku je velmi nesnadno.
Maďarští historikové zastávají se Jiskry a české kolonisace, chtějíce
vysvětliti dodatečné kolonisování Slovenska živlem slovanským a tím
popřít historické právo Slováků. Ceští historikové však Bratříky od
suzuji.

Dobav Vlivu na slovenské dějiny rozdělena na dvě části. Doba
výprav Zižkových &Holého & doba Jiskry z Brandýsa. Války „Bra
tříků“, ničení památek a všeho, co mělo spojení s církví katol. Vše,
co nesou ssebou nábož. boje. — Autor podává ucelený obraz těchto
bojů na Slovensku a práce skýtá pěkný dojem. Jest zajímavé, že sym
patisuje s Hunyadem, omlouvá jeho zradu vůči domu Albrechtova

-a ukrutenství k zajatcům v Moldavě. fk.
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Vel i k o n o č ní p o v íd k y. Z ruštiny vybral a přeložil A. Vrzal.
Díl 1. Nákladem Ceskoslovenské akc. tiskárny v Praze, str. 284,
cena 20 Kč.

Autor, výborný znalec ruské literatury, podává nám výběr povídek
starších i nových vynikajících ruských autorů, které svým obsahem
vztahují se buď přímo k tragedii kalvarské, nebo k slavení velikonoc
u pravoslavných bratrů Rusů. Vezměte knihu tuto do ruky a čtěte,
aby i vás ovanulo kouzlo zmrtvýchvstání Kristova, a aby i vy jste se
přidali k jásotu té měkké duše ruské a s ní abyste v naději na život
věčný volali: „Kristus vstal z mrtvých !“ '

P 0 0 h o d e ň. Almanach katol. studentstva v Uh. Hradišti. Redi
goval Oldřich Svozil.

V letošním jubilejním roce i mnohé SSS. vstupuje do jubilea
svého 101etého trvání. Nejkrásněji to oslavilo katol. studentstvo
v Uh. Hradišti almanachem „Pochodní“. Zračí se v něm veškeré
úsilí, které katol. studentstvo po válce vyvinulo v boji proti ne
věreckému náporu. Až se jedenkráte bude psáti a hodnotiti historie
těchto bojů, bude almanach „Pochodeň“ důležitým pramenem. Sic.

/Z našich seminařů.

Zpráva o činnosti „Růže Sušilovy" v Brně
za správní rok 1928—29.

1. S pomocí Boží jsme měli v uplynulém správním roce 25 schůzi, a to 17'
výborových, 4 členské,1 přednáškovou, 2 akademie a valnou hromadu. Započítáme-li
činnost kroužků tiskového & sociologického do činnosti Růže Sušilovy tedy pořá
dali jsme celkem 37 schůzí. Na přednáškové schůzi 27. března 1929 promluvil dp.
]. Pospíchal, říšský vzdělavatel Orla čs. o svatováclavských dnech Orelstva v Praze
a o přípravách na ně.

II. Slavnostní akademie byly letos pořádány dvě. První na oslavu desítiletého
trva'ní republiky čs. 28. října 1928 s tímto programem: 1. Proslov kol. Drábka.
2. B. Smetana: Věno. Sbor. 3. Katolicismus a naše národní osvobození. Přednáška

dp. Aug. Neumanna O. S. A. 4. Zdeněk Fibich: Poem. Houslové sólo s doprovo
dem klavíru. 5. B. Smetana : Bohové věční. Sólo s doprovodem klavíru. Zpíval kol.
Chlup. 6. Petr Křicka: Medynja Clogowska. Recitace kol. V. Skalníka. 7. Kl. Mi
nářík: Vězeň. Legenda Svatováclavská. Sólo s doprovodem klavíru. Zpíval kol.
Chlup. 8. Bud. Medek: Zborov. Recitace kol. Lanče. 9. Fr. Liszt: U slavu sv. ap.
Cirila i Metoda. Slovinský sbor. 10. Národní hymny.

Sbory nacvičil a řídil kol. Florián. Solový zpěv a hudební čísla d0provázel
kol. Fojtík a Chlup.

Druhá akademie byla veřejná a pořádala se ve dvoraně Nového Domova na
oslavu dvousetletého výročí svatořečení sv. Jana Nepomuckého dne 16. května 1929
s tímto programem. 1. Proslov ndp. regenta Dra. Skoupého. 2. Karel Bendl: Chorál
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národa českého. Sbor. 3. Ant. Dvořák: F-dur kvarteto Opus 96. 3. Fr. Musil: Sv.
.íene . .. Sbor. 4. Sv. Jan Nep.—jeho obrana a význam. Přednáška kol. Húbnera.
3. Ant. Dvořák: Sonatina. Houslové sólo s. doprovodem klavíru. Zahrál p. učitel
Palát z Třebíče za doprovodu sl. Sojové z Brna. 6. Paul Claudel: Sv. Jan Nep.
Recitace kol. Drábka: 7. Kl. Minařík: Vězeň. Sólo &doprovodem klavíru. Zazpí
val kol. Chlup za doprovodu dp. prof. Martínka. 8. Klemens Mariánský: Pouť ke
sv. Janu. Recitace kol. l..:mče. 9. Jos. Nešvera: Slavnostní sbor. —Sbory nacvičil
& dirigoval za výpomoci pěveckého kroužku „Moravana" dp. prof. Martínek. Aka
demie zúčastnil se J. M. ndp. biskup Dr. Jos. Kupka : řada duchovních i svět
ských hodnostářů.

lll. Mimo schůzi přednáškovou a slavnostní akademie byly konány také. 4 člen
ské schůze, na kterých kol. předseda referoval o práci výboru a o „Museu". Do
programu 3. členské schůze byla zařazena přednáška kol. Chrousta o zájezdu bohosl.
delegace do Jugoslavie.

IV. Jinak veškerou agendu vyřizoval výbor, který se sešel celkem 17krát.led—
mací protokol vykazuje 373 jednacích čísel. Z toho odesláno 164 dopisů a přijato
209. I letošího roku byl udržován přátelský poměr se všemi bratrskými jednotami
domácími i zahraničními. Zvlášť srdečné styky byly s bohoslovci jugoslávskými,
které slibně byly zahájeny prázdninovým zájezdem Stí členné delegace do Jugo
slávie. Přátelské styky 5 kol. Slováky byly utuženy zájezdem bohosl. delegace do
Žiliny. [ s bohoslovci polskými byli jsme ve styku a doufáme, že při příležitosti
letošního pražského sjezdu stanou se tyto ještě srdečnějšími.

Letošího roku uskutečněna myšlenka zříditi kurs slovanských jazyků. Pozornost
věnována na prvém místě ruštině. V kursu přednášel p. Dr. Vilinský, známý pra
covník unionistický, syn lektora ruštiny na brněnské universitě.

Sl katol. studentstvem pěstovány přátelské styky. Kol. Drábek přednesl na zem.
říšské pracovní konferenci v Olomouci referát o unionismu, který byl také uveřej—
něn v 9. čísle „Jitra". V brněnském mužském S. S. S. přednášel dvakráte kol.
Chroust o zájezdu bohosl. delegace do Jugoslávie. Mimo to čtyřčlenná delegace R.
S. zúčastnila se první pouti katol. studenstva brněnského na Vranov.

ítárně a knihovně věnována zvláštní péče. Knihovna rozšířena o 204 svazky
a do čítárny docházelo 79 časopisů a revuí.

lenové „Růže Sušilovy“ vypomáhali také při podnicích nespadajících do čin
nosti „Růže Sušilovy". Pěvecký sbor zpíval na svatováclavské akademii, pořádané
svatováclavským výborem brněnským, při přednášce ]. M. ndp. biskupa Čárského
o cestě do Sv. země a při přednášce o pronásledování katolíků v Mexiku.-Tím
by byla stručně činnost R. S. v uplynulém roce naznačena.

Na 53. valné hromadě konané dne 30. května 1929 zvolen byl nový výbor:
.losef Buš, předsedou a redaktorem „Musea", Alois Fiala knihovníkem, Emanuel
Valoušek, jednatelem, Antonín Chroust, pokladníkem, Bohumil Švec, administráto
rem „Musea", Václav Skalník, archivářem.

Znázorňujíce tuto zprávu nemáme jiného přání, než aby letošní pouť, kterou
vykonáme ke hrobu sv. Václava přinesla nám hodně nadšení a chuti k další práci
a zároveň roznítila v srdcích našich velikou lásku k duším, k církvi a vlasti.

Alois Fiala, odstupující jednatel.
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ČinnostLit.-řečnickéJednotybohoslovcůvHradci
Králové vroce 50tiletého jubilea jejího založení
(1928-29)

V okamžiku, kdy uplynulo půl století jest jistě dobře se zastaviti, pohlédnouti
zpět—ke kolébce- pohlédnouti do budoucna & změřiti své síly . . . A tak uply
nul rok v naší Jednotě, rok bohatý na práci, rok, v němž Jednota rozvíjela se
všemi směry & vyplnila všecky účely stanov.

Padesátiletí oslaveno bylo akademií a Jubilejním číslem „Musea". Akademie,
pořádaná na oslavu 50tiletého trvání Jednoty, vyzněla ve vděčný dík Bohu za pomoc
a v nadšené tužby: neustati v práci & položiti dobré základy k padesátiletí dru
hému. Velké myšlenky a velké okamžiky tak lehko přenesou nás z všedního la
dění k nadšení. Ač studia v letním semestru skýtají pramálo volného času, přec
i ten, co byl, rádi jsme věnovali přípravám na tuto akademii. „A nelitovali jsme
námahy. Vždyť ti, co odpoledne v neděli 28. dubna vcházeli do fortny semináře
šli tam k vůli nám a k nám! Mnoho vzácných hostí z kruhů duchovních i lai
ckých naplnilo slavnostně vyzdobený sál do posledního místa.

Program: 1. ]. Paukner: Vlasti. Mužský sbor. 2. Přednáška vldp. Thdra Fr.
REYLA. 3. ]. Beneš: Půl století. Báseň. 4. W. A. Mozart: &) Z kvarteta XII Alle
gro vivace assai. b) Z kvarteta XII Menuetto. 5. F. Schubert: Ave Maria. Solo
zpěv. 6. K. Dostál-Lutinov: Co je království Boží? Báseň. 7. P. ]. Čajkovskij:
Barcarole. Housle, piano. 8. Dr. A. Dvořák: Písně biblické VII. 9. R. Suchý: V mlče
ní mém žaloba má pláče... Báseň. 10. Dr. A. Dvořák: Písně biblické X. 11.
W. A. Mozart: a) Z kvarteta II Presto. b) Z kvarteta ll Menuetto. 12. J. K. Knahl:
Slovan. Mužský sbor. 13. Národní hymny.

Desítileté trvání našeho státu bylo oslaveno slavnostní schůzí 28. října 1928.
Na pamět tisíciletého jubilea svatováclavského a dvěstěletého svatořečení sv. Jana
Nepomuckého uspořádána byla akademie s programem: 1. B. Smetana: Věno.
Mužský sbor. 2. Řeč předsedy J. Doležala: Kníže Eucharistie. 3. Zavěšení obrazu
sv. Václava. 4. ]. Vrchlický: Balada svatováclavská. Báseň. 5. P. ]. Čajkovskij:
Canzonetta. Housle, piano. K. Bendl: Cavatína. Housle, piano. 6. V. ]. Novotný:
Dumy z poroby a svobody. Solo zpěv. 7. W. A. Mozart: Z kvarteta VIII allegro.
8. M. S. Černý: Svatý Václave. Báseň. 9. W. A. Mozart: a) Z kvarteta XIX Sere
náda. h) Z kvarteta Vl Allegro. 10. V. .l. Novotný: Dumy z poroby a svobody.
Solo zpěv VII. 11. Chorál svatováclavský.

Slavnosti naší zúčastnil se i náš nejdůstojnější arcipastýř, kterýlke konci slav
nosti promluvil o hlubokém vnitřním významu jubilejních oslav svatováclavských.
Bohoslovci tak zahájili oslavy svatováclavské v Hradci Králové.

Všech schůzí bylo 24. Z nich přednáškových 10, výborových 6, organisačních
6, jedna slavnostní & jeden literární „Březinův večer". Měl ráz pietní, propagační,
informační. Mnoho večerů bylo věnováno cvičení zpěvu a hudby.

Témata přednášek: 1. Dp. V. Hradecký, americký farář: Mexické pronásle
dování a pastorační principy v poměrech amerických. 2. ]. Doležal (V): Deset let
čsl. státu. 3. ]. Varhánek (IV): Vznik & hygienický význam oděvu. 4. J. Beneš:
(V) Putování po Krkonoších. (Feuilleton) 5. Univ. prof. Dr. B. Kutal: Palestinou.
6. R. 'Í'ok: Slovensko po převratč. 7. V. Kubát: (IV) Obrození katolicismu vAn
glii. 8. ]. Doležal: (V) Význam a—dějiny pouti. 9. L. Honsnejman (V): Význam
Eucharistie v kultuře lidstva. 10. P. Mejsnar (V): O církevním zpěvu a hudbě.
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11. J. Beneš: (V) Otokar Březina, básník vysokých horizontů s ukázkami. 12. J.
Pavelka: (III) Účinnost modlitby a zákony přírodní.

Referát o sjezdu Ústředí kat. studentstva v Brně podal J. Beneš, o sjezdu vele
hradském P. Mejsnar.

Spolkovou knihovnu rozšířili jsme zase o 60 svazků. V čítárně bylo vysta
veno 20 různých časopisů. A členové Jednoty jich skutečně užívali. Za rok bylo
půjčeno 371 knih.

Hudebně-pěvecký kroužek stupňoval svou činnost z roku minulého. Účin
koval při všech akademiích a spolkových zábavách. Zvláštní zmínky zasluhuje kvar
teto, které pěkně se uvedlo v akademii svatováclavské a jubilejní. Hrály se skladby
Smetanovy, 'Dvořákovy, Bethovenovy, Mozart0vy. Pěvecký kroužek vypomáhal též
na choru katedrálním. Škoda, že s novosvčcenci odejde nám řada dobrých sil zpěv
ných a hudebních.

Korespondence za letošní rok obsahuje 56 čísel. Členů bylo 21. Obrat činil
v tomto roce 5500 Kč.

Milovali jsme Jednotu prací; tichou, skrytou, nenáročnou prací. Nadšení pro
ni, aby žila, nenechali jsme vyhasnout-uchováme je těm, co přijdou po nás!

Nové práci v roce příštím: Bože zdař!
Josef Doležal, předseda. Just Jan, jednatel.

Zpráva o činnosti Stojanovy Liter. Jednoty boho
slovců v Olomouci ve správním roce 1928-29.

Ještě za zvuků fanfár &když nezmlkla ještě slova slavnostních řečí, jimiž bylo
oslavováno padesátiletí Jednoty—přebíral vládu nový výbor. Byly mnohé obavy
o jeho úspěších—ale všechny jako jarní mlhy zmizely hned v prvních týdnech.
Ukázalo se, že dobrá vůle a sebedůvěra dovedou konat divy.

Činnost zahájena poutí na posv. Hostýn 3. května. Pouti se zúčastnilo 36 čle
nů za vůdcovství vdp. P. Superiora. Hned do prvého měsíce činnosti spadá zda
řilý zájezd do Klášterce k P. Aloisu Viceníkovi, který z vděčnosti za jmenování
čestným členem Jednoty—pozval starý i nový výbor Jednoty k návštěvě svého
»probošstvía. Zápis jednatelské knihy o tomto zájezdu zaznamenává— — »po vese
lých slovech rozloučení P. Viceníka na kláštereckém nádražíčku— odjíždíme se vzpo
mínkou na krásnou Stojanovskou duši buditelského faráře - zapadlého vlastence
—kněze-který dovede milovat až do krve svůj národ a církew. Větší část před
prázdninové činnosti zaplnily přípravy k velehradskému ýezdu. Konán péčí naší
Jednoty ve dnech IS.-20. VII. 1928. Podrobný referát o něm přineslo »Museuma
č. 2.—.S_'iezdslovenských bohoslovců v Žilině obeslala Jednota trojčlennou delegací
-celá výprava bohoslovců olomouckých čítala devět členů. —Tři členové Jednoty
zúčastnili se propagačního zájezdu do Jugoslavíe —o němž podrobný referát přineslo
3. a 4. číslo »Museac.

Konáno 18 řádných výborových schůzí-2 mimořádné. Členských schůzí s re
feráty konáno pět. Na schůzích přednáškových vystřídalo se 7 řečníků: Dr. Va—
šica z Olomouce: Náb. poměry na Podkarp. Rusi (I, II), p. J. Kuncek, uč. z. Olo
mouce: Vzdělavatelské zásady v Orlú, Dr. U. Habáň, O. P. : Skutečnost či iluse;
Psychologie mládí (I, H), P. Jan Zakopal ze Stropkova : O misijních plánech redem
ptoristů na Podkarp. Rusi, P. Daňha, vzdělavatel U. K. S. Praha: Náboženství kat.
spolků mládeže—Msgr. Fr. Jemelka: Mé misie v Belgii (I, II), Dr. Jaroslav Durydz:
Mé dojmy ze Španělska.
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Různé příležitosti daly podnět k oslavám &akademiím. Podobných slavnostních
podniků bylo 8.

Jsou to: 1. 15. října: oslava šedesátin příznivce Jednoty a velehrad. sjezdu J. M.
preláta, univ. prof. Dr. Jana Nep. Hejčla. 2. 15. října: tradiční vzpomínka f- arci
biskupa Dr. A. C. Stojana —blahé paměti. 3. 28. října: oslavováno společně s Br—
nem desítilete' trvání naší republiky. —Při té příležitosti obnoveno zasvěcení “Jedno
ty Božskému Srdci Páně. 4. 25. listopadu: Společně s ASSS. Olomouc —oslava
šedesátin básníka Otokara Březiny—mluvil spisovatel Jaroslav Durych. 5. 5. prosin
ce: Mikulášský večírek.6. Jednota též vyplnila program oslavy desítilete'hotrvání sjed
nocené Polsky, která konána v aule G. M. bohoslov. fakulty. 7. 9. prosince: pořá—
dala Jednota oslavu desítiletého trvání jihoslovanského státu s přednáškOu spisovatele
Dr. Bohuše _Vybírala.8. 24. února: Domácí slavnost na počest podjáhnů.

Z další činnosti jen glosy : Rozšířena čítárna t. j. získáno 24 nových slovanských
časopisů. Odebírá se nyní pro čítárnu 21 novin, 43 časopisů - kromě zmíněných
24 nových. Finanční náklad na čítárnu 173950 Kč.—»Slovanská knihovna: slavila
letos pčtadevadeszítiny svého trvání. Čítá k valné hromadě 4700 čísel. Finanční
náklad během roku 917 Kč —mimo vazbu knih dosud neukončenou. —V uspo
řádávání „Stojanova Mama„ pokročeno hodně ku předu.—Velká pozornost věno
vána rozšíření časopisů mezi bohoslovci —tak odebíráno 8 časopisů v 456 číslech úhr—
nem. Rozšířený též knihy —1050 svatováclavských pohledů, 200 obětin, 60 knižních
kalendářů p. Šorma, 10 nástěnných. »Museac odebírá/io 104 exempl. (Do počtu dříve
uvedených časopisů nečítáno).—Čilé styky udržovány s bohosloveckými jednotami
u nás a v Jugoslavii, s Apoštolátem Sv. C. a 1M.,s polskou jednotou „Kolá ve Lvově,
: U. K. S. v Praze (na S. E. F. zasláno 260 Kč). — Korespondence velká: Celkem 431
čísel.—Stavčlenstva ke konci správ. období 105 členů. 0 Jednotu se v tomto r. velmi
starali: Pan senátor Valoušek,kanovník Dr. Kachník, spisovatel Dr. Musil, Dr. Al.
Kolísek z Bratislavy, P. Štork S. ]. Praha, Dr. .MořicHruban, předseda senátu RČS.
—Zvláště nutno vzpomenouti vzácné přízně J. M. olomoacke'ho arcibiskupa Dr. Leo
polda Prečana - jehož jména bude vždy vděčněvzpomínáno. —Vřclý zájem o Jednotu
projevovali vdp. představení: Msgr. Fr. Kutal, superior, Dr. Cinek,spirituál a lektor, Dr.
Procházka, protektor Jednoty. Všem zmíněným dobrodincům —a celé řadě duší - za
pomoc, rady a modlitby - vroucí »Zaplať P. Bůh: a slib opětovanýďz modliteb. —12.
března konána valná hromada. Předsedou ctp. Dolanský, místopř. ctp. Talanda,
jednatelem ctp. Míša, pokl. ctp. Dubský, knihovníkem ctp. Harnrala - členy vý
boru ctpp. Kubíček,Hawk.-Nový výbor zahájil ihned slibnou činnost.

S Božím požehnáním do novépráce !
Al. Talanda, odstup. jednatel. Stanislav Sdmeeweis, odstup. předseda.

Zprávy kroužků:

K r o u ž e k s o c i o 10 g i ck ý. Kroužek stal se letos nejsilnějším útvarem Jed
noty po kroužku tělocvičném; čítal 30 členů, což jest vzrůst oproti minulým
>hubeným< letům velmi potěšující. Schůzí nebylo pořádáno příliš mnoho, ale látka
na nich probíraná byla důkladně a všestranně prodebatována. Dvěma aktuelním
věcem byla především věnována pozornost: struktuře, činnosti & vadám dnešních
katol. spolků a pak katol. tisku. Těmto otázkám věnováno 7 schůzi členských;
mimo to konaly se 3 schůze debatní za vedení vldp. Dr. Vaška, kde pojednáváno
o současných kulturních událostech.
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Z kroužku vyšel popud k provedení tiskové akce v rámci Jednoty, k založení
jubilejního Svatováclavského fondu tiskového a k vydání informačního letáku o boho
sloveckém studiu v semináři pro abiturienty. Možno oprávněně říci, že sociologický
kroužek se snažil povznésti se na úroveň_nejěilejšího kroužku Jednoty. Kéž dá Bůh,
aby tohoto cíle dosáhl v pristím správním období!

Ignác Stodůlka, odstup. předseda.

Kro uže k apo logeticko-unionistický. Členů byloletos32.Schůzí
10 a 2 uspořádány zásluhou kroužku pro celou Jednotu .-O hnutí unionistickém měli
přednášky: ctp. Dolanský (III. roč.) „Roztržka západu a východu a její následky"
&ctp. Paldan (IV. roč.) „Pax Romana ve světle unionismu". 0 nejnovějších snahách
protestantských nás poučil ctp. Tureček (Ill. roč.) »Mírové snahy pojítkem protestan—
tismus. Liturgickým životem se obíral ctp. Dubina (IV. roč.) v přednášce »Liturgic
ké zvláštnosti v Německu &liturgické hnutí u násc. Referát o vývoji adventu připo—
jil ctp. Šigut (I. roč.). S exercičním hnutím obeznámil nás ctp. Krist (III. roč.):»Exer
ciciea, Různé námitky proti exerčnímu hnutí vyvrátil ctp. Trtilek (1.roč.)

Po vánocích přednášel ctp. Schneewcis (IV. roč.) „Stojan v nekatolickém tisku“
& ctp. Šnek (III, roč.) „0 vývoji a překážkách misií". Vldp. msgre Jemelka mluvil
zásluhou kroužku celé Jednotě ve dvou přednáškách o misiích mezi krajan v Ně
mecku &Belgii. V semináři rozšiřoval kroužek časopisy, brožury, (hlavně %
1500 ex., O Mexiku 154 ex.)

Práce mimo seminář: Zásluhou kroužku uspořádána Výstavka nábož. knih na
euchar. krajinském sjezdu v Opavě, při níž bylo prodáno knih za 450 Kč. - Kroužek
rozesílal časopisy a brožury do různých vesnic. Do šesti rodin byl předplacen ročník

vv; '
1929 »Životem<<.- Byla podniknuta sbírka různých knih mezi knezxmi pro redem
ptoristy na Podkarp. Rusi.-Z různých peněžních sbírek bylo zasláno: Stud. Exerciční
Fond 110 Kč, Zahraniční apoštolát asi 200 Kč, Druž. Petra Klavera 162, zemská ne
mocnicc v Olomouci na náb. brož. 125 Kč, Pro dědictví sv. Prokopa získáno 67, pro
Děd. sv. Jana 40 nových členů. Členských příspěvků zasláno: Děd. sv. Prokopa 3475
Kč &dar. 35 Kč, Děd. sv. Jana 2160 Kč a dar 170 Kč.

Členové uveřejňovali své články v »Apoštolátě sv. Cyrila a Mett a pomáhali
redakci v překládání a opravách. Měli také přednášky ve spolcídi o prázdninách. Na
valné hromadě kroužku 1. III. 1929 zvolen předsedou ctp. Ant. Fabík (II. roč.) zapi
sovatelem ctp. Frant. l-lamrala. Dolanský Jos., odstup. předseda.

ivotem

Zpráv a pěvecko-h udebníh o kro u žk u. Pěvccko-hudebníkroužek uplat
ňoval se velmi činně téměř při všech podnicích Jednoty. Zvláště pěvecký sbor vyvi
nul se během posledních dvou roků, hlavně zásluhou tehdejšího dirig. vlp. Rygala
v těleso jednotné a silné, jak co do počtu členů tak i co do schopnosti reprodukční.
Činnost tohoto kroužku neomezovala se jen na seminář, ale uplatňovala se i příleži
tostně v jiných spolcích katolických.

Kroužek dosáhlpočtu 32 činných členů a zpíval sbory různých skladatelů, hlav
ně Bendla, Křížkovského, Smetany, Foerstra, Janáčka. Z jiných byly provedeny
sbor Tovačovského, Vašáka, Jelena, Prause, Pícky, Spilky, Jindřicha a j. Rovněž
orchestr stal se významným činitelem při akademiích. Jsa dobře secvičený zahrál
skladby Beethovena, Dvořáka, Mozarta, Haydna, Čajkovského, Schuberta a jiných.
Při slavnostnějších příležitostech vypomáhali i kol. Němci. Jest si přáti, aby úroveň
tohoto kroužku stoupala stále výše. Fr. Pitrun, t. č. dirigent.
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Těl'OVýchovný k ro už ok. Kroužek mající před prázdninami 39 členůvzrostl
po prázdninách na46 členů,čímž se stal největším kroužkem. Činnost jeho, ačpočtem
přednášek slabší než jiná léta, byla přece značná. Práce mezi členstvem svědčí 0 do
bré činnosti kroužku, Cílem bylo, aby bohoslovci byli co nejúžeji připoutání k idei
orelské, ať již objasňováním názorů na „Orla„, ať prakticky v seminární tělocvičně,
Uspořádány 3 přednášky, br. učitel ]. Kuncek promluvil na téma: „Kněz jako vzdě
lavatel a pracovník v „Orlu", předseda kroužku na téma „Orel a idea svatováclav—
ská", jednatel o SDO,

ilejší byla činnost v tělocvičně, kde se pilně členstvo připravuje na SDO, na
hřišti v zahradě, na orelském stadiu při wolleyballu, házené a lehké atletice atd.
Nově zvoleni předsedou ctp. K. Kremser II. roč., jednatelem, ctp. Jos. VeselýII. roč.
a náčelníkem B. Hofmann Il. roč. Jan Hradil, odstup. předseda.

Li t e r á r ní k r o u ž e k. Ve vedení vystřídalo se několik bohoslovců, až teprve
vlp. Šumšal -udává pevnější směrnice. - Na formálnosti si kroužek nepotrpčl. 
Konána »ostatkováx literární merenda a dvě schůze. Členů bylo 12, psalo se hodně
-avšak jen jedinci do mnohých časopisů. A to s úSpčchem a slibnou budoucností.
Poněvadž členové jsou sám »kvaSc a intelektualismus - jde organisační kroužková
práce velmi pomalu. U jedinců je však činnost horečná. - Předsedou do nového
správního roku zvolen ctp. Andrej Paldan. Al. Talanda, odstup. jednatel.

Výroční zpráva pražské „Růže Sušilovy"
za rok 1928—29.

Je dobře přehléanuti práci, vykonanouvurčitém období časovém,poněvadž
objeví se některé přednosti, jichž se může i později užíti, ale též přijde se na
různé nedostatky, jichž je třeba v budoucnu se varovali. -I pražská R. S. každo
ročně přehlíží svou činnost a posílá o ní zprávu do „Musea". Srovnáváme-li činnost
letošního roku s rokem minulým, můžeme konstatovati, že nastalo jakési uklidně
ní po bouřlivém roce minulém, čehož důkazem je, že výbor, zvolený na minulé
valné hromadě, zůstává beze změny po celý správní rok.

innost R. S. spočívala jednak v pořádání schůzí, jednak v péči o knihovnu
a čítárnu. Od poslední výr. zprávy konána 1 řádná valná hromada, 11 schůzi člen—
ských, 10 schůzí výborových. Přehled členských schůzí: 28. kvčtna1928 byla 42.
řádná valná hromada R, S., na níž zvolen následující výbor: Lad. Šinkmajer(lll.),
místopředsedou Ant. Kindl (III.), jednatelem K. Nykodým (II.), pokladníkem V.
Sedláček (II.), knihovníkem K. Metyš (l.), zapisovatelem Fr. Ryba (I..)

8. června: Volba zástupců na valnou hromadu ÚKSč., volba zástupce do
ÚKSč. (L. Šinkmajer) & výzva k hojné účasti na prázdninových bohosloveckých
sjezdech na Velehradě a v Žilině. 21. října : Kol. Kindl krátce podává počátky
a program R. S. & vítá všechny nové členy. Podány referáty z bohosloveckých
sjezdů na Velehradě a v Žilině. Zvolen též ll. knihovník (Fr. Burian [. r.). 4. li
stopadu: Kol. Kryštof ve své přednášce: »Nedej zahynouti nám ni budoucím<<
poukázal na ideu svatováclavskou od doby sv. Václava až po dnešní časy. 11. li
stopadu: Přednáška univ. profesora Dr. Budaře: „O idei orelské". 25. listopadu _.
Dp. Alex. Titl seznamuje nás smoderní pastoraci na pařížské periferii. 13. ledna
7929.- Volba revisorů účtů a zřízení zvláštního sjezdového výboru, do něhož zvo
leni kolegové Šinkmajer, Boukal, Sedláček a Ryba. 27. ledna: Kol. Kebrle pro
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mlouvá o sociálním a charitativním významu sv. Václava. 10. února: Vldp. farář.
Tylínek přednáší na théma .- >>VýznamR. S. pro budoucí spolkový život knězea
3. března: Vldp. A. Benda zmiňuje se o své pouti do Lurd v r. 1927. 21. dub
na: Volha předsednického terna. 28. dubna: Vldp. Stan. Pilík podává praktické
pokyny z duchovní správy.

Ač finance R. S. jsou velmi slabé, přece věnován na knihovnua čítárnu obnos
146485 Kč a to za časopisy dáno 572'25 Kč, za knihy 285'80 Kč a za vazbu
knih 606'80 Kč. Členů má letos R. S. 26, z nich 2 Rusíni & 1 Slovák. Péčí no
vého vldp. ředitele opatřeno nářadí pro tělocvičnu, takže se pomýšlí na znovuzřízení
odboru tělocvičného. Uvažováno též o založení odboru pěveckého, avšak pro na—
prostý nedostatek času a poměrně dosti malý počet bohoslovců od toho upuštěno.
Snad dá Bůh, že v letošním jubilejním svatováclavském roce přihlásí se po prázd
ninách větší počet abituricntů do prvního ročníku 3 pak bude možno k založení
přikročit.

Končím zprávu a zvu jménem R. S. všechny bohoslovce na svatováclavský
sjezd bohoslovecký, který se koná ve dnech 7. —10, července 1929 v Praze.

Karel Nykodym, jednatel R. S,

Bohosl. ústav C. Ss. R. v Obořišti.

S řeholními a bohosloveckými povinnostmi Spojili jsme jako jiná léta i různé
vědecké a umělecké snahy. Je nám to nyní snadnější než dříve pro větší počet
nás všech (BS).

Svou mimoškolní činnost jsme rozvíjeli v různých odborech. Literární odbor
se staral o vydávání 2 psaných časopisů, českého „Alfonsa“ & německého „Kle
menta". Poněvadž se dočkává „Alfons", měsíčně vycházející, 25. ročníku, pořídili.
jsme podrobný rejstřík všech jeho vědeckých, beletristických příspěvků. Mnohé z nich
jsou roztroušeny i ve veřejných časopisech.

Rečniclcý kroužek se staral o praktická miletická cvičení a každých 14 dní
pořádal schůze. Nejméně 2 členové vždy přednášeli buď vlastní práce nebo vý
ňatky zklasických autorů. Nato udílel předseda ostatním slovo kvěcné kritice o debatě.

O důstojné pořádání ústavních slavností pečoval odbor dramatický &pěvecký.
I uvedli jsme na své jeviště Jiráskovy „Psohlavce" & drama P. Carnota O. S. B.
„Řeřavé uhlí" (Fenrige Kohlen). Při těchto a jiných příležitostech vystupoval náš
četný pěvecký sbor a přednášel skladby Nešverovy, Bendlovy, Smetanovy & j.
S ním účinkovala vždy i naše patnáctičlenná kapela zvučnými čísly z Boildieea,
Smetany a mn. j. Na větší svátky jsme doprovázeli slavné bohoslužby sborovými
latinskými mšemi na kostelním kůru.

Na Neposkvrněné početí P. Marie jsme uspořádali mariánskou akademii. Byla
věnována dějinám mariánské úcty v životě a v umění českého národa. Řadu předná
šek, básní & zpěvů zakončili jsme Hrbáčkovým „Holdem církvi".

Svátek Sv. Tomáše Akv. byl oslaven zpívanou mší sv. v ústavní kapli. Po
ní jsme se sešli do auly k malé příležitostné akademii.

Při loňském prázdninovém zájezdu do Čes. Budějovic navštívili jsme proslulý
třeboňský archiv. Výklad nám poskytl sám archivář dr. Markus. V Budějovicích
pořádal náš sbor pěveckou akademii ve prospěch nových zvonů na mariánském
kostele. Program byl "složen z vlasteneckých písní a mariánských zpěvů. Akade
mie se těšila pozornosti četného obecenstva.
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Ani na ušlechtilou ekonomii nebylo zapomenuto. Pěstil ji včelařský kroužek
založený před dvěma roky pro theoretické i praktické vzdělání ve včelařství. Čílá
14 členů. Mají menší odbórnou knihovnu, odebírají 2 včelařské české časopiSy,
zkušenější konají občas přednášky. Minulého roku byl postaven moderně zařízený
včelín, nejlepší v okrese. P. Špůrek, C. Ss. R.

1

Zpráva o činnosti literárneho krúžku sv. Jána
Zlatoústeho bohoslovcov v Košiciach za rok
1928 —29.

Činnost tohorečného literárneho knížku pre administrativne ťažkosti nevyvi
nula sa tak, ako sa to predvídalo na začiatku. Zápasíme stále s ťažkostiami, ktoré
sa zvykly staviať do cesty mladému spolku. Chváliť sa však móžeme tým, že maďar
ské kolegovia s vel'kým porozumením a s dobrou vól'ou sa snažia pracovat 8 kole
gami Slovákmi, čo može iba v budúcnosti zváčšovať činnost knížku.

Krúžok má 22 riadných členov & 20 mimoríadných.
Schódzok bolo 5. Literárny krúžok okrem toho usporiadal aj 3 slavnostně

schódzky: 28. Oktobra verejnú schódzku za účasti osv. pána biskupa Josefa Čar
ského & vysokých hodnostárov mesta Košic; 4. mája súkromnú na počest 10. vý—
ročia smrti Milána Rastislava Štefánika, pre nás významná, poneváč v ten den
bol spomínanému hrdinovi odhalený vnašom meste pomník; 20. mája slávnostnú
záverečnú schódzku.

Korrešpondencia Spolku 'priemerne bola dost vel'ká. Dopisovalo sa s literár
nymi jednotami katolíckych bohoslovcov na Slovensku a s inými korporáciami.

Úfame však, že krúžok v niekol'ko rokov, predovšetkým pod vedením pána
prefekta — čestného predsedu Dra. Alexandra Spesza, bude stát v jednej úrovni
s bratrskými krúžkami bohoslovcov na Slovensku.

Carolus Círbus, predseda.

Činnost slov. cirk. lit. spolku bohoslovcov
„Bernolák" v Nitre.

Nezbadame prikráda sa koniec školného roku. Pri pílnej práci sme sa ani
nenazdali a zavítal nádherný máj a s ním prišiel ičas učtovania vnašom krúžku.
Nuž učtovali sme, veď prečo by aj nie — však sme s láskou a ochotou cez celý
rok pracovali, aby sme čím svedomitejšie splniliúkol nášho krúžku.

Cez rok bolo 12 zasadnutí, z toho 11 riadnych, na ktorých odznelo 20 predná—
šiek, socialneho, mravného, literárneho, unionistického a tiež i národopisného rázu.
Socialne prednášky br. Minarovského tvorily jedon samostatný cyklus; ostatné,
vňčšie — menšie, boly samostatnými celkami. — Básni odznelo 14, z ktorých mno
hé boly od mladších slov. básnik0v. — Akademia bola iba jedna, ale spolok mal
lví podiel na usporiadaní vel'kolepej akademie bisk. ústavov na oslavu desiateho
výročia našej slobodnej vlasti.

Výborovky boly 3. _
]. Kozimka, odst. tajomník. T. Komár, odst. predseda.
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Činnost Spolku sv. Pavla apoštola
v Spišskej Kapituli cez rok 1928/29.

Každý pracovník a robotník musí dať účet zo svojej práce. Náš Spolok tiež
po celoročnej práci na duchovnej roli podáva tento účet svojej práce.

Svoje učinkovanie sme začali slávnostnou sv. Omšou za všetkých členov. Bývalý
predseda Anton Glatz vytýčil heslo: bratrská láska a pod týmto heslom sme sa
dali do práce, zavedúc i dlhšiu debatu po jednotlivých prednáškach. Na návrh
vdp. prefekta Michala Mrvku boli zvolení títo odborní posudzovatelia prác: pre
odbor teologický br. Aurel Íxlihaliak a br. Ján Harkabúzik; pre filozofický br.
Štefan Schmidt & br. Štefan Pavel Zoleš; pre iné práce br. Otto Holúsck a br.
František Hadri.

Spolok mal 2 slavnostně akademie: Prvú 28. okt. 1928 - z príležitosti to ročnej
oslavy našej slobody. Táto slávnosť poctil svojou prítomnosťou i náš osv. p. biskup
Ján Vojtaššák. Program vyplnily prednášky: „Morálna oprávnenosť patriotizmu"
(A Glatz..); „Pravé vlastenectvo" (O. Holúsek) a tiež „Spevokol“ & „Hudobné
odbočka" sa zúčastnily programu. —— Druhá akademie bola 24. dec. 1928; na
vštívil ju tiež osv. p. biskup. Zahrali sme divadlo a vianoční náladu dodávala
„Hud. odbočka“ zaplniac 5. bodov.

Biadnych shromaždení sme mali 9, na ktorých odznely prednášky: „Zal'uba
v práci je najlepším základom jakosti práce . . .“ (Julius Šimko), „Túžba l'udského
srdcť (Slodička), „Židovská otázka" (Bugár)7 „Eucharistia a muž" (Holúsek),
„Príčiny nevery" (Schmidt), „Sila katolicizmu" (Odrobina), „Východná otázka"
(Bugár) & dve praktické prednášky o gregorianskom speve (Juraj Šimko). Všetky
predpášky boly pretriasané čulou debatou prítomných bratov & poučnými, smer
rlávajúcimi slovami čestného predsedu vdp. prefekta M. Mrkvu.

Spolková činnosť napomáhaly tri odbočky ato: „Spevokol“ za predsedu
br. Josefa Mikušku, ktorý si zasluhuje vel'kej pochvaly pri nacvičení sborových
piesní na každé shromaždenie a akademie a to: „Čo čušíš", „U boj", „Kto za
pravdu horí", „Kto si rodom Slovák", „Sojka", „Nitra milá Nitra. . .", „Keď mi
srdce choré ..", „Hojže Bože", „Hej Slováci" a iné.

„Hudobné odbočka“ tiež zaplňovala program našej činnosti, bud' solovým
výstupom huslistu br. Štefana Schmidta ako predsedu, bud celá; vyvrcholila na
vianočnej akademii, zaplniac 5 bodov pričinením horlivého, už spomenutého
predsedu a klaviristu br. Juraja Šimku.

Pokladnicu bohate podporoval náš mecén osv. p. biskup Ján Vojtaššák a iní
dohrodinci.

Knižnica bola nanovo sriadená zásluhou knihovníkov br. ]. Vejtasa & br.
Pal'a Matisa. Zváčšila sa o 17 kníh kúpených z vianočného daru osv. p. biskupa
nášho a z darovaných kníh nášho podporovatel'a vdp. prof. Ferka Skyčáka. —
Počet očíslovaných knih je: slovenských 149, nemeckých 54, českých 57, madar
ských 277, francúzských 11, pol'ských 10, latinských 2, spolu 560 svázkov.

asopisov odoberáme 18.
Riadnych členov bolo 34, prispievajúcich 20, cestných 11, zakladajúcich 4.
Konečne na IX. záverečnom shromaždení dňa 12. mája 1929 bol zvolený

tento výbor: predseda: Otto Holúsek (V. roč.), tajomník : Ján Harkabúzik (lV.roč.),
pokladník : Anton Sviežený (V.roč.), knihovník I.: Julius Šimko (V. roč.),knihovník II.:
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Mikuláš Stanislav (ll. roč.), zapisovatel' I.: Galfo Matis (III. roč.). Predseda „Spe—
vokolu": Jozef Mikuška (lV. roč.), .„Hudolmej odbočky: Julius Simko (V. roč.)
& „Literárnej odbočky: Jozef Duraj (ll. roč.).

Jan Harkabúzík, tajomník. Otto Holzísc'k,predseda.

Činnost Osvaldovho literárneho krúžku slovenských
bohoslovcov v Trnave v šk. r. 1928/29.

Osvaldov literárny krúžok slovenských bohoslovcov v Trnave v piatom roku
svojho jestvovania preukazoval dosť pestrý život. Pod encrgickým vedením pred
sedu, ktorý vo všetkom našiel porozumenie u výboru, krúžok sa rozvíjal jak ve
vonkajšom tak vo vnútornom živote. Život a činnost knížku sa prejavovala
v rímci 3 členských, 10 vzdelávajúcich a 5 výborových schódzok, na ktorých
odznely rózno prednášky a recítacie. Z odznevšich prednášok bola váičšina rázu
náboženského & sociálneho, čo poukazuje na lo, že členovia správne chápu význam
a důležitost samovzdelávanía sa v bohosloveckých knížkoeh. Z oboru literárneho
pozorohodně prednášky odznely o Sladkovičovi, Vajanskom, Kukučinovi, pilieroch
to slovenskej literatury, ktorí sú čitatel'stvu jaksi najprístupnrjší.

Pevná chuť &oduševnenosť, ktorá sa javila u členstva po dobu školního roku, je
zaíste zárukou úspešnej práce o budúcnosti.

Vojteďz Neumann, predseda. Štanbad1 Jan, tajomník,

Seznam redaktorů Musea.

Ja r o —1861 — Vladimír Šťastný.
C 0 n c o r (1i a —1802 —1864— Vladimír Sfastný.

Museum 1867 Arnošt Vlček Museum 1885 A1. Hlavinka

„ 1868 Václav Oharek Tiskem 1886 J. J. Vejchodský
1869 Ambrož Vilém Museum 1887 Jan Škarda

,., 1870 Josef Pospíšil 1888 Ig. Sedláček
„ 1871 Otava a Kuttcr 1889 Antonín Wágner
„ 1872 František Klíma „ 1890 František Soukal

1873 F. Kvítek 1891 Jakub Procházka

1874 Engelbert Ostatek 1892 Josef Kreutzer
1875 Antonín Konečný 1893 Otto Adámek

„ 1876 Antonín Kubíček 1894 Jan Sedlák
.„ 1877 Josef Svoboda 1895 Jan Staněk
.,., 1878 Antonín Adamec 1896 Rich. 'l'enora
„ "1879František Drašar 1897 Me!. Marvan
„ 1880 Václav Českuta 1898 Hubert Beránek

1881 František Kovář 1899 Jan Kovář

1882 Julius Koubek 1900 František Štrajt
..[ 1883 Josef Kašpar 1901 Josof Janíček

1884 Alois Šťasta 1902 K. End!



Šw'1x:se1|m1903 Fr. Hruda Museum 1915 josef; kořeriž

1904 Antonín Šalomoun „ 1916 Ant. Pekárek
.1905 Karel Haňavka „ 1917 Ant. Horák
1906 Bedřich Pátek „ 1918 Dom. Pecka
1907 Em. Masák Ročenka 1921 Kar. Jeřábek
1908 Josef Hegr Museum 1922 J. Hudeček
1909 F. Kunka „ 1923 L. Benáček
19101. Skácel „ 1924 K. Válka
1911 F. S. Pospíchal „ 1925 Jar. Pořízek
1912 V, Navrátil .,., 1926 Ant. Fiala
1913 Jan Alois Novotný ,., 1927 ) .

1914Jan Ev. Kalous 1928-29)“a“"še'“ “"h““

(Sestavil V. Skalník, archivář »liůže Sušilovyn)



Čbsah ročníku LX.

Beneš Josef: Půl století
Bohoslovec

Dilong Fr. Rudo, 0. F. M. : Sursum
corda

Drevcnický: Opustený kríž
N. N.: Smrt sv. Václava 929-1929

Duraj Pavlišta Jožo- Nedej zahymíf.
146nám i buducim

Pecháček F. M.: Břevnov 65
Modlitba k sv. Václavu 136

* č 1 á

Beneš Josef; Předvečer 108
Bříza Dominik : Povzdech Církve 2

Pozdrav 41

Dona nobis pacem! 80
Varhany dvou katedrál 150

—íš: Knězem . . .? 109

Dacík M. Reginald O. P.: Pohled do
duše spravedlivé 2, 42

1). B. Světlo 132

l). ]. : Ulice 66

Doležal J.: Od kolébky Literárně řeč—
nické jedn. bohoslovců v Hradci
Králové

Chór
Holúsek Otto: Primicie

Voda. voda! Krv, Krv!

Hradecký V.: Sacerdos —Angelus
Domini

Chudoba Bohdan; Dny jubilejní
Pohled do anglic
kého unionismu
»Obnovené uměnía

Kaspar Karel Dr. biskup: Literárně
rečnické jedn. královéhradeckého
semináře

Kebrlc Josef C.: Sociální obsah vlády
&úcty sv. Václava

100
122

12
83

112
134

34
67

97

147

B a s n č.

98 Ronet Vlast.: »Angelnm
120 Rytířům sv. Václava

Vpřed !
38 Skalník v.: Svatováclavský zvon
+0 Světlý J.: Co mi dáš, synu . . .?

150 Maria _ Lodice bílá . .

Žižka Otokar: Hymnus
Báseň z jižní Moravy
List domů

n k y.

Kebrle Josef C.: Středověké křesťan—
ství a tělesný život

Krajča F, A.: Odkaz sv. Václava ná
rodu českému

Kryštov Miroslav; Duchovní manžel
ství s Ježíšem

Kubát Václav: Bohoslovci českým
menšinám

Newman John Henry; Neviditelný
svět

Novák Václ. C. Ss. R. Obořiště: Zá
sluliy sv. lielioře Velikého o cho

'!ra
Podlaha Ant. ]. U.Th. Dr. :

v kapli svatováclavské
Radovan Vladimír: Oroduj za nás!
Rjepkin: Požehnání sedmého dne
Roj L. B.; Řekli mi lidé
Skalník V.: Básník Eucharistie

Višňovský Mikuláš: Niekol ko my
myšlienok „de catechisandis
parvulis"

Meditace

_Sv. Václav, náš vzor
Zižka Otokar; Protoplasma slova

* * 'A
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44
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141

72
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121

75

129
152
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139
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4
136
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Cyrilome
l-l. V. : Iz obrjada Vostočnaho

torlějská hlídka.
Ch B.: S. S. Cruzdčv: Russkaja

Liturgii Crečesky 14, 50 Religioznaja Poczia 84

Z našich seminářů.

a. — : Statistika bohoslovců 16 J.Just:1-Prelát Dr. Gustav Domabyl 53

'—5.: %Práva o sjezdu bohoslovců N. K. : Vldp. Msgre K. Štellovi a Dr.na elehřadě 1928 17 Fr. Krusovi S. J. býv. předsta
B_Š: Sjezd Svazu 310“ a odkarp. veným v arc. semináři v Praze 21

kých bo- Starovaščan: Ljubljansko písmo 57rimsko a grecko-katolic
lioslovcov v Lilině

Glatz Anton J.: Zpráva o činnosti
Spolkusv.PavlaapoštolavS išskej

20 Štk. Fr. :“Vldp. Msgre K. Tannertovi
varcibiskupském seminářiv Praze 89

Vermann Vojtech: Zpráva o činnosti
KapitulizaspolkOVÝrok 1 27-28 23 Osvaldovho literárného krúžku

Havelka F. V.: Hrst úvah z deníku 56 slov. bohoslovcov v Trnave 23

Ch.: Zájezd českých bohoslovců do Z Ríma 54
Jugoslavie 86, 124

Výroční zprávy.

Bohosl. ústav c. SS.a. v Obořišti 167 Zpráva o činnosti Stojanovy Liter:
Činnost Lit.-řečnické Jednot boho— jednoty; b?hOSlOVC“\: Olomouc1 

slovců v Hradci Králov v roce ve spravnim roce 1928'29 163
501etého jubilea jejího založení Zpráva o činnosti spolku sv. Pavla
(1928-29) 162 apoštola v Spišskej Kupituli cez

Činnost slov. círk. lit. spolku boho- rok 1928/29 _ 169
slovcov „Bernolak" v Nitre 168 Zpráva o činnosti Osvaldovho literár

Zpráva o činnosti literárného krúžku neho kruzku SIOVČQSkÝChbOhO'
„_ Jána Zlatoústého bohoslovcov slovcov vTrnave ve sk .r. 1928/29 170
v Košiciach za rok 1928-29 168 Seznam redaktorů Musea 170

Zpráva o činnosti »Růže Sušilovya
v Brně za správní rok 1928-29 160

R 0 z h 1 e (1y.

Cirbus Carolus: Niekol'ko myšlienok Pisarčík J. : Na Hromnice uSv. Otca 90
z oslavy M. Rastislava Stefánika 157 Jubileum Sv. Otca 91

Deml Jakub; Růži Sušilověv Brně 24 RůžeSušilovavPraze:Program svato

Ch.: Padesátiny velkého unionisty 25 vagavskcho s]ezdu bOhOSIOVC"_ .
Kebrle Josef G.: K svatojanskému V raze, _ _ , , 153

jubileu Sk. b »Katolicia nase narodni osvo- 30H.E.: vm. ' d ' k'hb lo- “zem
l slovců vsyezSRnemec yc 01 Dr. Karel Sonnenschein + 92
Nykodym K.: Ticícileté výročí mu- Skalník VJ: Studentské katolické

čednické smrti sv. Václava uctěno hnutí 28
dostavěním velechrámu svato- z misií 29
vítského 154

Paldan Andrej: Bohoslovec & »Pax
Romana: 156



Posudky.
Alfa: Karel Lutislav: Eucharistie

a mládež

—a : Josef Hronek : Bible maličkých 95
E. V. Vrzal: Velikonoční povídk)r 160
F. K.: Mikuláš Mišík: l—lusitina

Slm ensku 159

C. 1.. Juraj Sujan; lllasistické článkv
M. B. Štefánika .

L'udolsák: '! ajnyspolok, )lor ho ! 128
liabáň Dr M.O. P.: Cui!lelmusScl.'.as

singer0 P.,N„jist-erNmitiorum:
Nleditationes dc snuetisOrdinibus

Ch. :František Kyselý; Matka Boží 95
Cl|.- .l?'!cinto Verdaguer: Květy

\lariiny 158
Jean Superville; Hvězda

z Lisieux 158

Jindřich Šimon Baar: Vzpo
mínky Štědrého \'č'lčela 128

Ant. Šorm: Svatba \ Káni gali
l(jSl\'élerostonárod !ímpodání 128

K.: ?. Ant.K1álicki: Ideál kněze 32
F. Háj: Kája Mařík 63
Dr.Jos Kratoclnil: ?lcditacevčků 94

K..l.: .lakv'.) D<ml l.)ílo Felixe
Jone“ eina 93

La: Adolf Chaloupka; České divadlo
1918-1928 95

L-s : Robert Luis : Auf der Spur des
Urmenschen

Mil: P.J Boberti: Neúhledné ctnosti
M. K.: Dr. Paul '\Vllhelmv Keppler:

Die Armenseelenpredigt
N. V.: Schott--Bihlmey:er Das Kind

hei dei heiligen Messe 96
:Josef Pekař: Žižkaajeho doba 61

JOSef Pekař: Smysl českých
dějin 127

64

-o—:mana; Leinberger: Christus
oder Antichrist

rs: Illemo Camelli: Socialista knězem 32
Sk: Jitro Stadium Archa 3'l

Pochodeň: Redig. Old. Svozil 160
-sor: Dr. Fr. Cinek : Podstata kněž

ské ordinace 157
-šil : Cátan Bernoville: Svatá Terezie

Ježíškovu 03
JUDr. Jan Roubík: Kam vede

český národ československá
církev 63

Raoul Plus T. J.: Bůh v nás 94

-z-: E. Faure; Dějiny umění 95


