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Vzpomínámena + p. biskupa.

V myslí se vybavuje milý zjev dobrotivého pastýře naší diecése.
Jeho tvář a postava si udržovala
v posledních letech stále týž měk
ký výraz,jako odlesk duše pokorné,
laskavé &hluboce zbožné. Zesnulý
p. bisku měl zvláště rád bohoslov
ce -videl v nich naději diecése.
Budme si vědomi, že za nás obětoval

xmnožství modliteb a.mší svatých,
které nám přinesly pomoc & požehná

\ ní Boží. Uz rok Je biskupská kate
*= drála osiřelá, diecése ztratila dob—

_ _ rého pastýře,svátostný Spasitel
\„\„ \ jednoho z nejlepších adorátorů,
i “ “i něžstvo & kněžský dorost laskavého
\ *„'představeného. Přesto doufáme,že
* Jeho modlitba & adoraoe nepřestaly,

nýbrž vznášejí se v hojné míře k
trůnu Beránka. Oremus pro invicem!

omenmečasto na zemřelého pana biskupa jako na velikého svého
rodince. Budmemu vděčni za prokázaná dobra & prosme Pána,aby
opět dal pastýře tak svatého &horlivého! , '"

ůg„„



- 2 

Metoděj Baldík: P 0 s e l s t vvi v a š e .
Novoknězím/

Pokřtěni Ohněmpůjdete malíbláznovstvímkřlže zajati Králi.

Bez polnic pýchy,bez mošny Jidášské
přivádět ztracené v ovčínce střed
pálit mor kůže, jazyka vřed.

Domovváš chudoba pro chudé Páně
pokory majestát žebrákům Jeho
jícen ran zrcadlo Lékaře ctného

Pokřtěni Ohněmpůjdete malíbláznovstvímkřlže královští Králi.

---oooOooo-——
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Slovo bohoslovcům » nezioeÍvákůmc

Každýprozíravý bohoslovec, cterý se snaží co nejlépe se dis
panovat pro své kněžské působenís má jz_stě ten nejlepší úmysl, abyzavčas se již v semináři vyzbrojil solidn4m duchovním životem a pa
třičnými theologickýmí vědomostmia Je proto nutné, aby si také za
včas uvědomil dulefitcu funkci liturgie a liturgického Zpěvu.

Individuální poniěr k liturgickěmu Zpěvumusí si každý bohoslo
vec dle svých schopnóstí vyřešit sáme Bohoslovec _ zpěvák - mívá
zpravidla v němzálibu, bohoslovec —neZpěvák - stojí však /doznej
me si to/ před proolémem.

Problematika tkví v tom, že liturgické nekompromisnípřed isy
neberou celkem vůbeg ohled na indivůduální pěveckž schopnosti cineschOpnosti a vyminují si Již od pradávna v křes anské Církvi ja—
kýsi skoro samozrejmy, příznivý předpoklad. Je sice pravda,že vro—zená hlasová indispcsice je činitelem z žvažným,ale není činitelan
absolutním. Zkoumáme-lidůkladněvšechny příčiny nezpěvnosti,přij—
demek názoru, že stěžejním důvoděmnezpevnosti je nedostatek příležitosti k sebevzdělání a hlasovému výcviku. K tomuto faktu citu
ji proslulou encyklika Pia X. "Motuproprio".o„ V seminářích le
rikv. a v církevních ustavech podle predpisů tridentskÝCh nech pě
stují všichni bedlivě a s láskou Zpěvgregoriánskýo.. aby kleriko
vénevycházeli zc Jemlna"e, postráda iíce všech těchto poznatků,
k U.plnémvvzfelani rzajisté potrebných—"
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=Tento výrok nás zavazuje, abychom si liturgického Zpěvumno
hamvíce vážilio Tedy jen tato opravdové ucta a láska k starobylé
mu odk3zv č.ějin je schopna překlenout všechny ony nesnáze /někdy
předsudky/, které se bohoslovci nezzpěvákovi staví v cestu, Nemys
leme si, ze člověk s hudebním nadánim Je uz eo ipso dobrýmzpěvá—
kem. Pěkný & dobrý Zpěv je vždycky výsledkem houzevnaté práce a
cvičení. K tomuto názoru musíme dospěti zavčasa Jako budoucí kně
žl' musíme míti nz; . řeteli9 abycbon se s liturgii a jejím Zpěvem
co nejv„ce obe„„nn1_i. Jak bud \alemoci v pastoraci proniknout li
turgi ckrm motvvem„ koyž jím nebudeme pronilcnuti sami? Jak svým
Zpěvembudeme p„?<-i+ na l_id? Je tíeba dívati se na zpěv jako na
prostředek kt erý nas bude přiváděti blíž k Bohu. Nezapomenme,že
u 02táže nocn1nf být? ]en pouhgrmiZpěvákyg kteří visí na notaci
a těžce zápPlsí ? hudebními interva lva Mv-J.me sxnij zpěv zdokonalittak, abv nan roi ce nepůsooila obtíze a aovby?a skoro jakousi sa
mozřeyností k dů 'ad_nějšímu ? hlubšímu poznání obsahu zpívaného
slovao

Toho ovsem nelze dosic i jinak, než houževnatým a vytrvalým
gvikema yušij me každé orileěitos i & čawi K sebevzdělanzg s tímumyslem spoju,jme i nás spo ecny Zpěv v kapli„ Prírozene ze k to
mu, abychom se zpívat naučili nesta č pro nezpěváka jedna hodina
týdně, proto musí s.o cvicit i soukroniě; Uz jako lelítoři epištol
mámeprokázati ur.—itou Zpěvní rutinu _unkoe jáhenská, ta už jen
pouhýmpřirozeným vvvrcb010nim n?ceo L1„nrgicxeqo stu.dia a zpěvního výcvikuo
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-Lano

.A. li?/

Nuže chopmc se práce a ne?a -álejme: Eáš Zpěv nás bude jen teh—
dy k Bohu povznášetg oud.e—li naše práce pokorná & bude—li láskou
posvěcována. Dejme vskutku všecnny schopnosti lo služeb 3d maioran
Dei gloriam. Postupujme vždy ve svém snižeoí s notnou dávkou sebe—
kritiky a to nampomuzesdíleti názory a ;přímné rady ;;ných„ Jen
tak se může odstranit ono minus„ kte“ neuprcrně oohosovce dělí
na Zpěváky a nezp.vccy. ,"lko

Kafrda: Hlěsgjte evangelium všemu stvoření, Mc 16915.

_ Aby nikdo, jenž v něho /v Ježíše Krista7 věří, nezahynul, ný—
brž měl život věcngf. Jan 3,15. Těmi slovy ustanovil Kristus Pen své
apoštolg'misionáří a poručil jim; aby přivedli do církve všechny
lidi. Mel k tomu právo, nano "On je smírnou obětí za naše hří chy,
ale nejen za naše 11Ííchy9 nýbrž i za hříchy celého světa„" I„J o 2, 2.

Prátele misií jiste bude zajímat, zdali Bůhjiž ve starém Zá
koně zjevoval plán všeobecného epascní /universalismu/, či tuto
nauku přinesl Vykgpitel světa jako nové učení. Na tuto otázku lze
dát jasnou odpověd: "Nekonečně dobrotivý a milosrdný Bůh chce přivést k časné i věčné bažencsti bez rozdílu každého člověka a kaž—
dý národ. Proto záklacy universalismu spasení jsou obsaženy 1 Ve
5+arém Zákoně počínaje stvořením člověk&. "Stvořil tedy Bůh člově—
ka k oorazu svému, k obrazu Božímu stvořil ho, muže a zenu stvo
řil je." Gen. l 27„ Z jedněch prarodičř tedy pocházejí všichni li—
dé. Z náruče Boží všic hni jsme vyšli„ „ První lidé chtěli být jako
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bohové & plodem jejich pyšného era/oni byla smit Kdo je vysvobo—
dí z duševního i tělesného zániku? Vš eccnéh> Boha se zrekli a jí—
ného nebylo, který by jim pomohla 3ež sPán ukázal velikosš své lásm
ky a zjevil své nekonečné milosrdenství v proto eTargeliu„ A B&h
nemění svého urad? u, Povolává Abrama z modlářská země „haltejske
&ubezpečuje ho svou milostí: "V tooě požehnána budou všecka poko
lení lidstma". Gen. 12, ge Uzavírá s ním sm3.ouvu,dle které bude
otcem četných národ& a dává mu jméno Abrahamu Podle věčné umluvy
bude pak Bohem Abrehomovým & Bohem jeho potomstva, z něhož vzejde
slíbený Vykupitel„ Patriarcha Jakob, osvícen Bohem,oznamuje sy
nům že Juda bude vládnouti jejich kmenům9"dokud nepřijde Ten,
jenz má býti poslán a jenž bude očekáváním národůa" Gene 49,10„
Slíbený Mesi.áš měl tedy vykoupit všechen lid —Israele i pohany.
Přesto, že si Bůhpřál; aby se Israelité chránili pohanské společ
nosti, měla se šířit víra v jednoho Boha a budoucího Vykupitele
jejich prostřednictvím i mezi nevěřícímíe"Tobiáš starší otevřev uSta dobrořečil Hospodinu řka: "Slavte
Pána synové Israelovi, před očima národů jej chvalte, nebot proto
rOZptýlil vás mezi národy, kteří ho neznají, abyste mluvíce o je
ho divech je učili, že není jiného mocného Boha, kromě něhoo"
Tob. 1391 a 3. Pravda universalismu seas ení se nachází ve všech
knírách Písma svo Staléiio oákonao Témer v polovině žalmů je zmín
ke 0 Božím milosrdenství, kt eré zve do svého ovči nce všechny ná—
rodyo i“'\áToduvegkteré jsi učinil, prijdou & sklánět se budou před



tebou Pane & oslavovat budou tvoje jrméno„' Žabm85390 KristugKráli
pokole “se budou klanět Králové světa & všicbní. národové budou mu
slouzit Každý den mu budou. b1_ebořečítc„„ On bude požehnáním náro
dů, celý svět mu bude žehnato" Zaan 71.Isaiáš popisuje obrácení
pohanů & jejich vstup do Mesiášovy řišše, kde vládne pokoj a mír„
Hora Sion je předobrazem církve sva:é„ "Proudít bude k ní /boře
Sionu/ každý na'rod, hrn»ut se mnoho kmenů & řeknou: *Poj dme a vy—
stupme na horu láně , do 3.0muBoohe Jákobova„ Vyj-det ze -Sionu nauka
& slovo Páně z Jerlsalema' ISc 233„

Nejvystižneji je podána všeobecná oekOnomiespásy v kapitolách
o mílovaném slu zebníkovi Božím “ Ebed Jahve “Málo je to; že isi
mýmsluhou abys vzoudi1.9kmeny JáKob0v“y& zbytky Israel.cvy přivedl
nez ět. Eghle činím tebe světlem nuroo - abys byl Spásou mou až do
koncin svetae' Is„ ,o 6- Klá.ické místo pro naše tbéma =e pepis
misi ní činnosti Mesiasovycn věrozveszi„ I siáš se dokonce zmínuje
o knežích, které si vygolí Bůh z obrácenýon pohaníi„ Dosud to by]_o
neslýchenou věc-ís vždyc staro7/á Konní itn: žství bylo vy.reženo jen
pokOlení Levic "Poš1u. některé z těch„ K eří spasení budou k náro—
dům5_za.mořeg do Afrikye Lydie„ do Ite„ ie & do Becke, k ostrO'xn
dálným k těma kt er l neslyšeli o mně & GeVifeLi mé srávy I budou
hlásat mou slávu národům.oa & vezmu si z nicn kněze a levity,_dí
Hospodina" Kap; 66,19 210 ,

Uvedené citáty z JDi'smasvatého dosvědčují; že-cely Starý Zá—
kon je protkán misijními myšlenkami, totiž unive realism M spásy
CeWeboTídskábc pokoien1„ Ani pr.v ?eegovaný stav vyvoel.enébo národa

0-1(+(L<
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nebyl odchylkou od této myšlenky9 ba bylo jeho ukolem aby šířil tuto ideu i u pohanqkého lidu. Když konecně přišla plnost casu a Bůh
poslal svého Syna, cozrála tato myšlenkao Po Spasitelově zmrtvých—
vstání byla negen th=oreuicky uznána &hlasen nýbrž i uskutečněna
přijetím pohanu do Círáve sva.té=

coverim-o'... "».k-ůonr-Q

Jíří Don: D 0 z n á n í c Úpěšgáš XĚŠEQĚÉÉ;

Jak vzdušná Semíramís v zahradách - Tvarem těla je duše.
tma v světlo “něžně chvátá = Tvarem duše je miloste
& dálkám.západů už prošedivěl nach Tvaremmilostí Je ctnost.
pro usta zbloudilé & dosud nezavátá Tvarem &matkou ctností Je

lšqkaa /SvoAmbrož/.
'a zatím co věčer puká kl ekáním Tvarem & Otcem lásky je Bůh„
& návsi znavené se q+fs (á po noclehu
a co si udy k spánku nakláním Sestav 11 Fs Jechovec.
jak větve k půlnočnímu břehu ! wm—XIXXXXX“—m
hledám svá slova o věrností
v tvých bra„u„„„ země zaslíbená
cítím tvá slova o věčnosti
& nemam pro ne jmena



Jaroslav Píštělák: Ž e b r á k .

Letním sluncem v ráhlý den se bezstarostně zešeříváo Ptáci
se chculí v tichém mlcení v rozcuchaných hnízdech a v ravují si
něco o tvrdém srdci člověka. Lehiunký vítr, prosáklý vuní chlebo—vých polí, provívá dřímající lí y zeleně &ohmatává ostré štětiny
na bradě umdleného stínu. Po zaprášené silnici vláčí své těžké no“
hy žebrák Martin. pičaté kaměnky zbarvené rudými kapkami se vy—
smívají jeho obnaženýmchodidlům. Saty? Ach, to nejsou šaty. Ty již
ani po opravě nevolaaí. Bezbarvéhadry, všude svítící stářím, sna
ží se aspon částečně ukrýt a udržet pohromadě kůží potažené kosti.
Několik trdých kůrek čeká ve špinavém rancí na Splnení svého ukolu.
Jistě bys politoval ídu šklebící se z každého záhybu roztrhanéhokabátu. On však je š asten ve své bídě. Vždy ani bohatství ani
prepychová roucha nejsou pramenemštěstí.

Slepé okopozoruje unaveně ještě daleký kus cesty do nejbliž
ší vesnice. Než bys napočítal deset, ut0pí se radost v bolestných
vaomínkách a skoro jiz zajízvená rána začne krvácet. Ještě nedáv
no byl mlád. Dnes není stár. Chce sepnout ruce, aby Bohaprosil o
potřeby všedního života. Běda. ——Jen jedna ruka se zvedá k oběti
modliteb. Druhá již dávno odpočívá někde v chladné zemio Lehký dech
pohne mlčky zchumlaným rukávem. Již 10 let v něm nebyla oblečena
ruka a přece ještě nevyhasla síla zvyku, nevynřela touha kdysi ží
vé ruky po práci a po modlitbě. "Bože, netrestej mě. VZpomínkybo—lí, ale i Sllí!"



- lo 

Dusnounocí prolétlo svištivé "hoří". Celá ves, všichni se
ženou k neš astnému statku sedláka Jíry. Lítostný zmatek rozvíří
celé prostředí. Zoufalá selka chce se vrhnout do hořící budovy.Zadrži jl. Nikdo však nemá odvahu obětovat život za život. "Zba
bělcil" Hlas dozněl v hořícím kotouči dýmu. Ledová hrůza svírá
ospalé obličeje diváků. - Uhoří? - Vrátí se? - Martin, dvacetile
tý vesnický pohůnek, všemi cpovrhovaný, snímá roušku nejistoty z
otevřených ust zvědavců. Vyskočil z okna, dítě v náručí. S ohrom
nýmrachotem zřítil se hořící strop. "Měl štěstí! Martine jsi ce—
1ý9" Pochybnéotázka křiví obličeje všech, kteří viděli teplou
krev proudící z levého oka. —To nic není. 

Statek shořel. Dítě bylo zachráněno, ale Martin se vrátil po
dvou měsících z nemocnice bez ruky a s vymřelýmokem. Již desátý
rok bloudí po vesnicích a s velkou vděčností přijímá dary štěd
rých lidío Těžký kříž vložil Bůh na jeho ramena. On však nezoufá,
vždy věří v odměnuvěčnou. Veliká slza zaleskne se v Eůlku kdysi
zdarvého oka. "Bože, je-li možno, ulehčí mémukříži. Jsem neuži
tečný a bezcenný tvor, na obtíž všem!" Blízkost lidského života
- jásavé zvolání Eřetrhne nit bolestných myšlenek. Proč ta hudba?
Proč ten Zpěv? Jiz zapomělsz že právě dnes slaví vesnice Lipová
své hody? Příteli, přicházís pozdě. Poslední hosté již zmizeli z
hodovních síní. I ty, ubožáku jdeš tančit? Sarkastický výsměchně—
mých stěn statků žene Martina vesnicí. Dnes nemámepro tebe noclehu. Bolest rozrývá duši, v níž stuhla poslední jiskřička víry v
lidský soucit. "Bože, Tvá láska nezradí!"



Štěkot ne hladových psů pohání kroky k utěku z místa nenávisti
& lakomství. Okemplným lltOStÍ nad bláhovostí světských požitkůohlédne se ještě jednou na vesnici živých mrtvol. Mlčelive šero
zazvonilo večerním klekáním. Se smeknutýmkloboukem a radostnou
modlitbou na rtech blíží se žebrák M artin k Opuštěnémukříži _
uprostřed polí. "Kriste, jdu k Tobě - Ty - mne —- ", hlas utonul
v bolestném pohledu. Znavený obličej v tichosti prosí Pána 0 pokoj
a odpuštění všem, kteří Jím pohrdli. Střídavě bolestné a radostné
myšlenky ukolébají Martina ve spánek, z něhož se již nikdy nemávrátit.

Nebe vzalo na sebe příšernou masku. Jako pohřební draperie vi—
sí dolu těžké mraky a křiklavě červené - žluté šlehy blesku je
rozrývají, jakoby na nich jitřila suchá rána. Šílenýmtempemblíží
su bouře. Vyschlá hrdla prsti čekají dychtivě na první kapky osvě
žení. Zelené dlaně stromu se zvedají. Ledové hory mraků zachvějízemí. Vrzání vrat stodol, které sedláci zavírají před bouří, v tí
& štekot psů hlásí konec hodů. Blesky sviští. Spraskotem suchych
větví se rítí proudy deště a ledových krup na překvapenoupřírodu.
Toto nečekala. Martine, zachran se! Pozdě. Jiz sraz1 jeho tělo k
zemi bleskem uraženě rameno kříže. Duši přijalo nebe. Znovu a zno
vu se chechtá hrom jízlivou radostí nad Spouští sve svobody. Dost!
Pokynula napřažená ruka Kristova na znetvořenémkřlži.

ó hrůzo bílého rána! - V těsnosti opuštěné fary,ve svitu mího
tavého jazýčku hromičky modlí se pater Jan za své bloudíoí ovečky,
na které vztáhla svou trestající ruku spravedlnost Boží.

Cerné ticho mlčela bolestí pohrmny —-
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K. Čermák: ,
s e m e n a a z r á n 1 .

Těžké jsou návraty z délek a bolestně. Zasazené do rámu bez
nadějnosti hrají barvami vystřízlivění. Viktor se vrátil po dlou
hé době a nepřicházel s radostí do rodné obce, kde ještě před ně
kolika léty vlastnil jeho otec rozsáhlý statek. Kdekdověděl teh—
dy, že červ zkázy dohlodává své dílo. Jen hospodář nechtěl o tom
nic slyšeti, dokudměl ještě čímplatit a hostinský naléval. Byl
to, panečku, kavalír ten pantáta Drozd! - Všichni návštěvníci hos
tince pili za jeho peníze. Býval kavalír. a dnes nemánic. Zůstal
mu na jeho statku jen nepatrný výměnek, takže musí pracovat u dru
hých, aby mohl být slušně živ, & hlavně, za co pít. —Má sice sy—
na učitelem, pravda, ale kdepak ten si VZpomenena starého tátu.
Je rád, když o němneslyší. Příliž hluboko mu vnikla do duše tra
gedie jejich rodu. Už nemají statek, už nesmí přijít, sednout si
na židli, ke starému dubovémustolu, u něhož sedávalo jistě ně—
kolik ganerací, a říci: Tak jsem, maminko, zase doma! —Už nelze
zavolat k sobě staré VZpomínkyz dětských let, poněvadž by místo
nich bylo slyšet smích l dí, kteří soudí syna podle otce a otcepodle syna. ov“

Proto se Viktor vzdaluje všeho, co mu jen neěímpřipomíná do
mov, zapomíná i na to, na co by zapomenout nikdy neměl - na svérodiče. A tu najednou je vytržen z délky a musí přijít. Je přivolán
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smrtí. Nenadálý skon sestry Marie je hrází, která se staví proti
němu, a na ní jsou přikovány zbytky zkrabatšlé zloby. Život se vra
cí, ale č e a příležitost dávno podemlely břehy a trosky byly od
plaveny. ivot však nedbá, život se vrací a nese sebou novou bolest,
větší a děsnější, koupanou zkušeností a patřením zkázy.

Hrob voní syrovou zemí & lačně čeká na kost z těla země. - Bý—vala plná života tvá sestra a byla by jistě štastna, kdybyb la dce
rou bohatého statkáře Drozda. Ale takhle? - Všechno, co ti vsera
matka řekla jen jaksi napůl ust, je nyní doplnováno. Před tebou ří
tí se trosky a tobě patří výkřik. Její smrt patřila tobě. Byla tvásestra a nestaral ses ani o ni. Nijak se tě nedotkla Zpráva, že one
mocnělana zápal plic. Nejels ji navštívit do nemocnice, ačkoliv tě
matka 0 to v dopise tak upěnlivě prósila. Byla příliš slabá, když
ji pustili z nemocnice, nemohla tedy ještě nastoupit do služby a po
dlouhém váhání se rozhodla jít domů. Kdo ví, zda by se raději neo—
debrala k tobě, ale peodvážila se, protože pan učitel by se styděl
za svou sestru. --- Sla tedy domů. Pršelo a bylo tma. Nikdo ji ne—
běžel vstříc. Byla vysílená cestou a coji čekalo doma?- Opilý otec
ji vyhnal přes matčiny prosby ven do deště a bláta.

Smrt natáhla definitivne ruku. Nebylo již pomoci. A tys přišel
se postavit k jejímu hrobu! Teprve nyní bys jí chtěl pomoci —je
pozdě, jako bylopozdě tehdy, když prišel statek do dražby. Pamatu
ješ? Bylo to ve žních po kvartě. Strýc ti vážně radil, abys nechalstudií a ujal se statku. Neposlechls! Vedla tě vidina slabošské pýchy,
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té pýchy, pro niž otec ztratil všechno a kterou v němmohls zdolat
jedině ty. Nikdo se nedovedl postavit proti němu a on před nikým
neustoupil. Jedině tobě málokdy odolal. Ustupoval před tebou; až
to bylo nápadné, byls přece Jestě mladý. Tušil již tehdy v tobě ká
men, na němž jednou ztroskotá kosa jeho povahy? Ani sem ke hrobu
nešelo Sedí asi v hospodě a zapíjí smrt své dcery. Zapíjí bolest,
ale ještě nědo jiného. —Vz omínáš? - Litovel přece, ze Marii vyh—
nal, vyprosil si od ní odpuštění před její smrtí a slíbil jí, že
nebude pít. Několik dní do hostince skutečně nešel. Tu však přišels
ty s pohledem soudce. Krčil se před tebou, ale cítil, že ti neunik
ne; proto prchl včera večervz domu; Vrátil se pozdě v noci a ráno
byl Zase uz dávno pryč, kdyz vstávalsa Unikl knute tvych výčitek,
ty však jim neuniknes. Dnes najednou jasně pochopíls vsechno - svou
vinu% tězkou a strašnou, skrytou před očima druhych. Chtěl bys jí
obejít, postaví se ti v cestu. Chcečji zašlápnout, stane se zmijí
a omotá se ti pevně kolem tvé nohy, ten had, zijící na stromě po
znání dobrého a zlého.

Blegvzde je tebou vykopaný hrob, Za okamžik do něho spustí ra—
kev; JŠJlZ víko pribíjels ty. A vedle tebe klečí v láči matka, je'
z ní uz jen stín, malembys ji ani nepoznal. I ona oekala na tvůj
jasny pohled! A v hOSpoděje otec. Musíš jít pro něho &přivést ho
domu laskavym slovem a milujícím srdcem! O to t ě prosí tvá sestra
a její studeny, vlhky hrob. Každý máme svůj hrob9 do něho podiová
vemeobetivsvych vin, těch nejskrytějších a proto nejhroznějších.
Hrobynesmejl zustat otevřené, zahézejí se hlínou, která se navrší
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v rov a do něho se sázejí květiny. Jsou krásné, když slunce z nich
vyloudí květ. Jsou hejuziteěnější, když esou i plod. —Jaky květ
zasadíš, Viktore, na Mariin hrob? —Vzdy její život již jej vydal
a ukázal ti cestu!

Písní, věčněmladá písni rodného kraje, ty věrná družko, kte
rá zvohíš v člověku varem krve, tlukotem Srdce & rolničkami vzpomí
nek. Zapomene-li na tebe někdo nebo se násilím od tebe odvrátí,zmlknes na cas, snad se ostýcháš, ale pak zahlaholíš tím mocněji.
Nikdo nezná tvou cenu, dokud tě neztratil. Teprve potom jsou otev
řenyoči slepého, aby viděl. Mohlby se ti ubránit Viktor, ten sní
lek, jehož dětství bylo srostlé s vlnami tvých pahorků. —Byl ztra
cen i pro tebe, ale nyní se vrátil. Vidíš jej, jak kráčí ve vytr
žení a plnými doušky pije tvou jarní krásu?

Mnoho se změnilo za pět roků, co nebyl doma i na tvé tváři,
Tvůj dech však je stejný. Vzpomínky opanovaly jeho mysl. Kamho ješ
tě vedou? Slunce přece již zapadá. Pouze uzká cestička se klikatí
na vrchol Strážnice do prapadajících se skal —zbytků někdejšího
hradiska, kde mívali hóši své dětské eldorádo. Viktor by tak rád
odtud pozdravil celý rodnýkraj, ale ví, že bude stát bezmocněproti
hradbě stromů, které bude šumět své dumky o výškách noci a znemožnírozhled. _ Rozhledna. - Její hrot vítězí nad výškou smrků----.

Viktora, tvůj pozdrav se nezalkne hrdlem, můžeš jej zavolat
z plných plic do daleka. Ty však mlěíš. Věrím ti, Stojís tu užaslý
nad krásou lesů, táhnoucích se k Dědkovskéhoře & zlobíš se, že da
li vykácet pruh lesa na jejím vrcholu & zohyzdili tak královnu to
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hoto koutu Ceskomoravské vysočiny. Hoří v červáncíchm jež ještě bar
ví nepatrně oblohu a všechno, co leží v dohledu, dostává nádech měk
kostí a tratí se v šeru. Je čas jít domůVíktore, ráno přece odjíž
díš. Nyní není možná odejít. Nyní ne! První nesmělé akordy hymnuno
ci přívanul soumrak a v něm skryta moudrost léku a procitnutí. Nevěříte? Ani Viktor dosud o tom nevěděl.

Nejlepším lékem na rány duše je samota. Ne však sanota věznící,
ale samota vysoká, klíč k tajemství a kouzelná harfa. Samotanocí,
když slabounký větřík rozehrál rejstříky a vesmír mluví o kráse svě
ta a jeho Tvůrci. Jak nepatrný je den proti nocí! Ve dne vidíš 3 n
zemí a slunce. Zeměje tvá, člověče, a slunce je k vůlí tobě. Bug
na to pyšný, ty uzlíčku hlíny.

Země. Ach země.
Země, zvucící symfonií nářků, zakletá v uzkost nad svými dět—

mí, které se lOpotí ve dne a v nocí s užasem zvedají ruce vzhůru k
písmu druhých světů a z tvých pánů se stávají vězní. - Dnes teprve
poznávám tvůj hlas & slyším ševel tužeb.

I já vztahují své ruce k nebi a přidávám se. Byl těžký můj pád
v ňlčinu sebe. Az dnes v náručí svého kraje, vysoko nad zemí, hlubo—
ko pod propastí nocí, našel jsem své semenoživota.

Poněkud nalevo od kostela jehož věž nepatrně se dere temnem
noci svou bělostí je hřbitov a na němhrob mé sestry. Tan zasadím
toto semeno, vždy%květ byl opylen její smrtí. Poroste na její památku. Ruce vztazené k nebi se znaví a klesnou. Chlad noci prinikne
až do morku kostí. Je třeba jít domůVíktore.
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; Hluboko pod nohama je země a žebřík se zabořil do tmy. Zde ně—
de musí být! - Ano je tu. Chvála Bohu! - Opatrně slézáš níž a níže.
Nevíš, proš stromy tak varovně šumí?

Hučí to les, či zní tak v uších? - Mámsladko v ustech. Krev!
Není se možná pohnout a výkřik se promění v bolestný šepot. Šero se
probírá, bude brzo svítat. —Proč není noc, proč není noc, abych
mohl mít ruce vztažené k nebi? Proč na í den, abych mohlmít nadě
ji, že mě tu někdo na de? Z těžkým zraněním tu ležím, v ustech mám
krev a čas se tak líne vleče. Semenoživota, což už tě nezasadím?
- Víš, u té vesničky pod námi je hřbitov. Ke hrobu své sestry bychse chtěl dostat, ale už ne - uz ne --

Ráno náhodou našel hajný Viktora. Bylo málo naděje, že unikne
asmrti. Když se konečně probral z bezvědomí, seděl u jeho postele

otec. Pohlédli na sebe jako dva lidé, kteří se dlouhou dobu nevi
děli. Viktor pouze zašeptal: Tatínku, semeno roste! —A upadl vhluboký posilnující spánek.

---mmmmmmm—-

J. Barta: P r o p ř í š t í d n y .

Když večer hvězdné haluze vašimi okny protáh
a potok vuně v zahradách vylévá reseda,
když písen délných souhvězdí slavíkům Zpívá v notách
a v člunek oodchýlených rtů si usměv usedá,
oč štastnějsí jste jasu nocí příštích,
v nichž budoupocestní vyspávat na strništích.
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A když už oko, znavené o věci, trochu zdřimne,
sny vážíc z myšlenek, které jste dali stranou,
vypoznáte jen trýzen snů, leč oni v noci zímné
si jí kámenz rozvalin pod hlavu ustaranou;
oč š astně' ší jste, spící na upatí
všech velkych běd než ti, již s temenyjsou spjati.
I ad nimi se rozloží jiskření hvězdné tříště
by chudá těla oděli jen v dechu teplý cár, „byt jako svlaěec u zeměživot svůj táhli příště,
sny jejich rOZpukléza blízkost lepších jar
se b dou modliti a krátkost nocí zkrátí.
Očš astnější jste vy, již hcr jste ha upatí!

XXXXXXOOOXXXXXX

V' Samec' Farš?.£??$šířž>f..:„š>ramen.“šžššHšJžlšÉSšífřz

K nejdůležitějším částem farního archivu /p. l. / náleží nepo
chybně farní matriky /p. 2./. Jejich význampro rodopís je znám.
Jsou jediným pramenemrodOpisného studia, kterému se v poslední
době věnuje velká pozornost /p. 3. /. Mnohemmenšímu zájmu se těší
matriky, jako pramenmístní historie. Bohužel, nenašlo se dosud
potřebného pochopení a zasloužené pozorností, ač jejich studium
neklade na badatele vysoké požadavky odborného studia historických
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věd. Snad proto je tolik nezájmu, že pro studium těchto památek je
nezbytně třeba mnohovytrvalosti a trpělivosti a nadto práce ne—
skytá naději na nějaké překvapující objevy a snadný uspěch„ A pře
ce, není toho málo, co může studium matrik poskytnoutio Podrobný
výzkummatrik je nezbytný pro spolehlivé a beZpeěně informují'cí
vystižení dějinných událostí. Musímese k němuutéci, nechceme-Ji
utkvěti na neplodném Opakování ne vždy přesných poznatku dřívěj—
ších dob a dat běžné literatury. A nic není nebezpečnějšihon než
ustrnutí vlastivědné práce na bezduchémopakování a omílání již
dávno získaných zploštělých & zevšednělých poznatků.

Při práci jde předevšímo zjištění konkretních jevůs nejlépe
udaných číselnými souhrny & daty za uěelem popisu & určenío Z „o—
ho se pak vyvozují cenná poznání, zejména v oblasti věd sociá ních,
hospodářskýcha kulturních. Zjištěná fakta je pak třeba zařadit do
SlrSl vyvojové souvislosti tak, aby jejich zhodnoceníma využitím
bylo možnoučinit obevnější závěry vysvětlující vztah příčin a né—
sledků. Jedině tak možnoosvětlit ozadí historických událostí.
Vždyt většina místních historií zd se nám často nejasná, zmatená
a nepochOpitelná. Je to záhadné torso uplynulého času. Jednotlivé
události jsou jako předmětymimoprostor. Nelze mnohé zařadit do
běhu událostí ani poznat a pochopit drobně' ší záznamy. Nerozumíme,
nepochopímeplně mnohé. Je třeba dát spolecný podklad a dokreslit
pozadí. Uplne se nám to nepodaří, ale mnohé se objasní, vysvětlí



-gc
ukáže planost mnoha dosa

o
a často dá nový smysl známým událostem & ,'žei

ží
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Přede všemi jinými nepochybně kn a bohoslovci mají povin
nost věnovat matrikám a jejich studiu pozornost._Jsou často jedi
ní, zvláště v menších místech, kteří mají mít duševní vztah k těm—
tO'Eamátkám & zájem o minulost kraje a osady" Kněžím nechybí ani
potrebné vzdělání k zvládnutí takové práce; Jím je) u také matri
ky nejpřístupnější. Je jisto, že mnoha_]aikům9mají—li již zájem
'o minulost místa a odvahu k obtížné práci$ orení ostych & ohledy
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Vk dgchovnímpro zdlouhavost práce. Jejich s álá přítomnost ve far
ní uřadovně stává se jim trapnou. A matriky píjčit mimo farní bu—
dovu není dovoleno ani tehdy, je—li zájemce spolehlivy a vázný
/p.4./.'Urych1ení práce vede_k povrchním &nespolehlivym informa
cím, které js: u často příčinou nesprávností EĚrSlCh a vyznaměj—
ších závěrů.

Bohužel, není dosud podobné monografie nebo podrobnější stu
die, jen několik krátkých referátů. Metodický uvod nebo theoretic—
kých studií o tomto useku práce není az,na kratkou poznamku&upo
zornění & to jen všeobecně, nebo jen z uzkých useku nabízejících
možností /b.5,/. ,

, Provedení se stavá nesnadnějším a pracovní program méně jas
ný,td9stane:11 se nam takova matrika do rukou a my se snažíme zFl eZIĚ- Nektery usek oskytuje dost materiálu, jiné zápisy jsou
jen negatrne informující. Je treba mít již představu tohO, co mů
zeme ocekavat oa studia matriky a všímati si všeho od začátk
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Jinak nám mnoho postřehů unikne, musíme se pak mnohokrát vracet a
práce roste pod rukama.

Pokusím se proto stručně, v heslech upozornit n%hlavní věci,na něž musíme dávat pozor,
Materiál, se kterým.matriky ve vlastném smylu je obyvvatelstvo.

S ostatním se setkáváme více méně náhodně. Matriky Jsou dUležTtýE
pramenempro poznání pohybu obyvatelstva. V novější době poučuje
nás sčítání lidu /od druhé polovice 19. století i publikované/.
Matriky doplní udaje obyčejně do poloviny 17. století. /Porodnost,
příčiny populace, umrtnost/. Přehled usnadní tabulky a diagramy.

Vnější dějiny bývají nejvíce známyz jiných pramenů. Matrika
je vsak osvetlují netušenou měrou. Doplnímepoznatky a udaje 0 dr
žitelích panství, osad, dvorů, statků atd. Poznámejména a získáme
genealogický materiál. Tak se často vysvětlí klesnutí a schudnutí
šlechtických rodů a odložených erbů jinde nekontrolovatelné, Lze
pohodlně sestavit posloupnosti duchovních správců a seznam pomoc—
ných kněží, Setkáme se s před.staviteli obce /rychtáři, pukkmistři,
konšelé a jiní/ s obecním i panským uřednictven „ Poznámeminulé
kantora a jejich pomocníky. Objevíme i válečné Vpády a škody, po—
žáry, neštěstí, zločiny, soudní exeku.ce, živelní pohromya epide
miec .

Pro vysvětlení mnohaudálostí v minulosti je třeba poznat blí—
že hospodárský a správní vagj. Matriky nám řeknou mnoho o zaměstnánl'ÉbyvšťšlšťvaÍ'Žjistfme druhy hospodá3.sképrodukce /pastýr,
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horný, porybný.../, řemesla, domácí a dílenskou výrobu a průmyslo
vou činnost. Napoví nám o organisaci hospodářského života /cech—
mistr, pergmistr, sudí a j./ a o životě hospodářskýchkorporací.
Poznáme leccos i z komunikace/fonnaní, formanské hospody, pošty,
celní hranice .../. Poznámevývoj právních předpisů (na matrikách
samých/a vžívání se jich v kraji /organisaci a ké7zen administrativnl/ .

Zvláště bedlivou pozornost he třeba věnovat každé maličkosti
osvětlující sociální_poměrx_ Soustavný sociologický výzkumosady
podložený podšobným studiem a doplněný udaji současného stavu,
prováděný spolehlivými vědeckými metodami, může přinést výsledky
'trvalé cenyo Je na snadě poznat společen ké rozvrstvení obyvatel
stva /šlechta, duchovní, svcbodníéi, měš anégpoddaní/ různost
nábo„7Ženského vyznaní, zaměstnání, organisace řešící sociální otáz
ku /cechy/, sociální zřízení /sirotčince, špitály9 chudobince,na
lezince Poznámeblíže rodinný život /poěet dětí, nemanželské dě
ti, nalezenátka, sirotci, vymcnkaíl, pOdTUZíoon/oPozná=.nemnohé
typické formv, pochody a normy společenského života /na přo zvyky/.

Se sociálními poměry souvisí často vztah hgrieng. Populace,
porodnostJ mmrtnost dětí a rodiček, epidemieg typicke krajové ne
moci, dědičné nemoci, při'pady vysokého věku, alkoholismusu „ Láz
vy nemocí, názory na nemoci atd.

Leccos řeknoumatriky i lidoEisnému výzkumu: obliba, jmen
/obliha světců./, příležitost k volbe jmena9svateoní zvyky; nej—
rozšířenější jména rodová, místní přezdívky, jména domovní.
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Mimoosvětlení : rejstříkům rodovýmosvětlí námmatriky i kul
turní život ponejeoneÍ stránce. Poznámekněží, kláštery, školy &
ina zrizeni, ustavy a osvětové instituceo I hloubka náboženského
zivota se ukáže /neda1 pokřtít děti, sektáři... , mravnost aspon
výskytem nemanželskvch dětí můžeme také odhadnout. Pomocí matrik
podari se námpořídil soupis významnýchrodáků a osob, které žily
v obci. Národnostní poměry aspon do 18 století bezpečně vysvětlu—jí výskyt cizích jmenu Je pravidlem, že národnost je určena jménem
/Bílek,'tfolf, Kozlewsky,Vania, Bonio/.

I topograíjcká záhady obce pomohoumatriky řešitc Poznámesta
ré pomístné nazvy trati cásti obce9 ulic, náměstí a domu. Seznámí
me se se sta.vebním vývojem obce, Staré názvy připomínaji často mi
nulé událostis dravější zvyklostig tvářnost krajiny ba i výskyt
řemesel. Je toho ještě více, čímmohoumatrikyoo;větlit minulost
obce; Mnohévyvstane při práci samé. Je třeba lásky k věc a. mno
ho se ob;eví. Bez publikace zůstaly by však výsledkv místního výz
kumubez podstatného užíti. A dobrá studie tohoto druhu bude vhod
nýmmateriálem pro farní i obecní kronil cy, krajinské 3183yg časo
pisy b pro samostatné monografie. Větší uzemni celky tak Zpracova—
ně, treba na základě jednotlivých podobných stumií mnoho by přines—
ly nového i do národních dějin.
P 0 z n á m k y : „
1. CIC can. 383, 384, 470 $ 4 a.j. - CSBI, 677. Církevní dějiny

a praxe. MUseumLXIV. /l932—33/, 75 nn. —Hrubý V.
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2. CIC can. 470 - Batrůněk V.: Historický vývoj matrik. ČRSČXII
/1940/. - Blaschke A.: Die T-ersonenstandregister im Protektorat
Bóhmenund Mahren /?raha 1940/ - Doskočil K Vývoj farních
matrik v českých zemích ve světle právních předpisů. CRSCXII
/1940/. - KupkaJ.: Hlavní pravidla vedení matrik /Brno 1924/.
- Markus Ae: Rodinná kronika /Ěraha 1926/„

3. Horníček 1.: Kniha o rodopisu. /Vyškov 1939/ —Markus —Radko—vich: Příručka rodového kronikáře. /?raha 1938 „ Seznamdal
ších říruček rod0p.snycn časopisů a společností viz Fr5Roubik:
Příruqka vlastivědné práce 19 n, /Ěraha 1941/

4. Zem. ur. v Praze č„ 312. 361 - 9b, 4052; viz CKD1931; 909
5. VávraJ.: Jak těžiti z farních matrik pro domácíhistorii. /Pas

týř duchovní VI, 44/. Viz ; literaturu v článku V Barlunek His—
torický význammatrik. CRSCXII /194o/.

" " " " " " " " ll " " " H" " " "." ii "

Jan Procházka: K r v a v á o č i s t a . /Dopis příteli/.

Julie nebyla špatná. Rozhodněne! Ba, bylo by ukrutností a
hrozným bezprávím říci, že jej í povaha postrádala dobrotyg VZpomen
me jen na laskavé pohostinství, které nám s takovou ochotou častěji
prokázala. A zajisté krásná ctnost je pohostinnost?

Ano, bylo tehdy. Venkubyl psí čas. Zle pršelo a uputný vítr
metal nám do tváře kapky dešte jako ostré jehlice ledu. Sli jsme
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bez cíle, Vlastně měli jsme oba cíl, ale ty jsi šel ku předu prů—
hojněji. Mězdržovala netajená ostýchavost a nejistota. Ostýcha
vost je mi sice druhou přirozeností a jen zřídka je vystřídána
hrdinným.vzdoremAchilla, plačícího nad nenadálou smrtí Patroklo—
vou, avšak tentokráte měla své odůvodnění. Bolestné odůvodnění.
Však je ti známo. Slyš!

Ta, která mi dosud byla sestrou podle krve i podle víry, ta
se mně nyní odqízila. Hluboká mravní propast povstala.mezi námi,
ale mohu ti k utěše říci, že hned od počátku jí překlenul.most dů—
Věry ve veliké Boží milosrdenství. To mi dodalo odvahy, že jsem
vztáhl svou ruku u dveří jejího bytu a zazvonile

Cekale mne, a proto hned otevřela & s radostí mne vítala.
Vlastně čekala vůbec někoho, kdo by ji potěšil. Vždyt neudělala
to ze zá.ští proti církvi a bylo viděti na je í tváři, že trpl'.
Mužjejí, který ji oloupil o ozdobu panenství, ten ji také přiměl,
že změnila svou víru. - Opravdu Jen změnila, tak jako měnívéme
svůj šat, ale uvnitř srdce zůstala nezměněnou.Aproto se v den
svatby tolik naplakala, jakoby si byla vědomasvé viny Ano, a
znala také její následky, kdyz pravila: "Dnešním dnemmi začíná
peklo na zemi!"

Vskutku, cesta, kterou započala kráčeti, nemohlaji dovésti
jinam, než na místo věčného Zavržení a muk bezměrnýoh. Ale bylo
to snad právěgejí pohostinství, které usmířilo Boží hněv a zaslou
žilo, že nejvýs dobrý Bůh se smiloval a přivedl tuto zboudilou
ovci opět do svého ovčince. Nebo byly to snad Spíše její modlitby,
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které neustala ani nyní k nebi a k Panněnejčistší vysílati? Ne
byly to však nepochybně přímluvy mých roseb, které nebyly téměřžádné, nebot Bůh nechtěl, abych měl příčinu k marné chloubě. Chtěl
však oslaviti své Jméno. A oslavil! Ačkoliv by se mohlo zdát, že
vina její je příliš veliká, přece nám svrchovaný Pánukázal, že
jeho milosrdenství je daleko větší. Nechce on zajisté smrti hříš—
níka, ale aby se obrátil a živ byl.Trest však musil následovat. A byla to anrt Krvavá smrt, při
voděná vnitřní otravou krve. Nepomohla ani trasfuse. která jí byla
dána. Bylo již pozdě. Avšak štastná smrt, které usmiřuje hnev Boží,
smývá vinu a zasluhuje nebe!

Vím, že je naším jediným přáním, aby se nám stalo podobně!
......Ú.'Q.U.'O.. . 0.03...

Vojtěch Same“ 9..é£339ě..9?9£9.12ku.—.

Býti redaktorem časopisu nebo sborníku je skutečně těžké, Ne
ní snadné objevit člověka, majícího vsechny potřebré vla tnosti:
ochotu kpráci, často velminevdecne,organisatorske vlohy,vytrva—
lost,vzděléní, přehled,postřeh,porozumění. Címširší usek zájmů za
bírá obsahová napln a zaměření prací, tím nesnadnější úkol. Obsahu
je-li poesii,umění výtvarné-,několik vědních oborů,snad i ideovou
výchovua programovéa organisační záležitosti.je to nad sílu a
možnosti jednoho člověka. Není možno být v tolika oborech odbor—
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níkem nebo aspon na tolik zběhlým, aby dovedl náležitě zvážit a
rOZpoznat falešné od pravého.

Moderní básen ! Je těžké, aby ten, kkdo nemá dar básnického
cítění, postřehu & vzdělání, poznal v básni, které nerozumí nebo
jen málo a nesnadno, její hodnotu a nezaměnovalji s planým boha=
pustým slovíčkařením. A odsoudit je jen proto, že ji ten či onen
nebo i více lidí nerozumí, je nespravedlivé. Taková básen je stej—
ně cizí tomu,kdo není obdařen básnickým citem, jako specielní vědec
ké pojednání sebehodnotnější tomu,kdo nemá ponetí o příslušné vě
decké disciplině. A že se při vší opatrnosti vloudí zdánlivě sro
zumitelná a přece uboze nesmyslná a neřédná věc leckam,je známo.
Stejně je tomu s uměním výtvarným. Zvláště v dnešním zmatku nazí—
rání na hodnoty uměleckého tvoření. A vědní obory? Jak snadno se
může zdátí tomu,kdo se nazapracoval hlouběji v příslušném oboru,
že taková studie,pojednání nebo referát je suchým,nezáživným,bazby
tečným, Volit jen takové práce,aby všechny upoutaly kohokoli,je ne—
možné. Při snaze přiblížit se tomuto ideálu klesl by jistě sborník
pod urověn kalendářů - a akby bylo zase dost nespokojených. Zvláš—
tě tísnivé situace nastáva při nedostatku příspěvků. Ale budmesi
vědomi, že je lepší méně,nez mnoho.plochého a nehodnotného„ Takové
pokusy jsou snadno směšné a pro mnozstvi spravedlivých a důvodných
kritik /ňimo zbytečnéhokritisování lidmi,trpícími nejakou sudič—
skou manií ,jsou odstrašujícím říkladem zrazujícím každého,kdo
by se zabýval umyslempřispět nejakou prací. Vydat raději málo,a1e
aby to bylo takové, že učast bude každému ctí!
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Jak pomoci? Předně pracovat, aby se sešly příspěvky. Toto bud
povinnosti každého z okruhu sborníku! Pak vedoucímu přidat odborné
poradce zpříslušných oborů. Neztěžovat postavení vedoucího a uvě
domit si,že to či ono,co se námnelíbí,nemusí být pochybné,nýbrž
že mnohdynepochopení spočívá v nedostatku šíře nasich zájmů,citů
a vzdělání nebo nedostatek sámje v naší pohodlnosti a lenosti. A
je-li toto pravda,je to smutné! Je na nás,abychom ukázali, že se do—
vedemeaspon trochu přiblížíti práci,vědomostem,obětavosti a nad
šením minulých pokolení!

""""lQOHHUVNNHH

Na okraj druhého čísla Almanachu!

Skoro s úzkostí čekali jsme,jaký ohlas a kritiku vzbudí l.číslo
naseho Almanachu. Doufali jsme,že naše opravdová snaha a touha po
radostné práci jednoho pro druhého bude správně chápána anajde
u vás odezvu. —Chtěli jsme, aby s< Ahnanach stal nám novým po
jítkem, abychomse vzdělávali a cvičí i. Dnesmůžemekonstatovat,
ze jsme se nazklamali v té naději-. Jasné sVědectví podává již po
čet příspěvků. Jen bratři neochabujme! Ažbudou prazdniny,vyuz1jte
svého volného času k přípravě přednášek pro naše schůze a pro člán
ky do Almanachu. Snad dá Pán Bůh a sejdeme se na začátku příštího
roku Opět. Pak, přineste si sebou upřímnou vůli pokracovat v prá
ci pro Boha, církev a vlast! V vRůze Susilovas


