se v hinduismu ve zvláštní amalgamový útvar, který vydal ze
své bohatosti nejprimitivnější výrazy náboženské víry i veliké
duchy náboženské spekulace a mystiky, kteří jsou evangeliem
indickému dennímu životu.
Otto Rutrle.

ROZHLEDY PO ŽIVOTĚ NÁBOŽ. A CíRKEVNíM.
MEZINÁROD. SJEZD SVOBODNÝCH CÍRKVÍ V KODANI.
Světový svaz pro svobodné křesťanství a náboženskou svobodu uspořádal ve dnech 14.-19. srpna 1. r. jedenáctý mezinárodní sjezd svobodných církví, jenž měl mimo jiné ukázati, jak
daleko pokročila sbližovací práce mezicírkevní.
Sjezd byl tentokráte obohacen a podpořen výstavkou foto·
grafií, obrazů a litera:tury, takže návštěvníci mohli srovnávati
rozvoj církví, odlišné stavební slohy a obřadní roucha stejně
dobře, jako pohyb členstva jednotlivých církví. Československá
církev se representovala dobře, jen z naší dosti početné literatury bylo velmi maloučko vystaveno.
Zahajovací zasedání sjezdu bylo dne 14. srpna o 20. h. v budově parlamentu (zámek Christiansborg) a předsedal mu prof.
Dr. M. C. van Mourik Broekman, president světového svazu. Ve
své pěkné řeči mluvil věcně o konkrétní práci svazu a jeho úkolech. Unitářský duchovní Thorvald Kierkegaard, jenž jediný má
největší zásluhu o pořádání sjezdu v Kodani, byl při přednášce
i ostatních proslovech tlumočníkem do dánského jazyka.
Druhý den počal bohoslužbou v unítářském domě (pastor Dr.
H. Bauer z Basileje). Po desáté hodině zahájeny přednášky,
které měly společnou vůdčí myšlenku: "Působení náboženství na
praktický život". Pastor Dr. H. Barbier ze štrasburku (Vfiv náboženství na skutečnost), pastor Chr. Norlev z Vangede (Vliv
skutečnosti na náboženství), Sydney B. Snow, D. D., děkan
meadvil1ské theologické školy v Chicagu (Náš nejpřednější
úkol). Diskusi zahájil prof. Dr. L. J. van Holk z Leydenu. Odpoledne byli účastníci sjezdu přijati starostou města na radnici.
O dvacáté hodině bylo veřejné shromáždění s pětiminutovými
proslovy delegátů z jednotlivých zemí. Proslovy byly vysílány
dánským rozhlasem. Uvítací řeč měl pastor Th. Povlsen, bývalý
m.inistr kultu z Kodaně. Pak mluvil br. patriarcha Dr. G. A. Procházka. Poukázal na činnost československé církve a její úspě
chy a v krátkém předepsaném čase dovedl podati cizině nejdů
ležitější informace o naší církvi. Duchovní z Holandska paní E.
R. Lee, M. A. promluvila za svaz křesťanských žen, Dr. Roger
F. Etz z americké církve universalistů mluvilo poměrech v Japonskua na poloostrově Koree, biskup De los Reyes o nezávislé
církvi na ostrovech Filipinách, Dr. Earl M. Wilbur z Ameriky
o unitářství, Rai Saleb Dr. V. Ramakrishna Rao o indickém hnuti
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Brahmo Somaj (čti somadž), pastor Francis Balázs z Rumunska
o vývoji unitářství v Transylvanii, pastor Dr. C. J. Bleeker
o hnutí mládeže. Proslovy byly anglické a německé, jen závě
rečných pár slov pronesl arcibiskup filipinské církve Gregorio
Aglipay španělsky.
16. srpna předsedal shromáždění pastor John Consens D. D.,
president unitářské americké asociace z Bostonu. Bohoslužby
měl Dr. G. A. Procházka s promluvou na téma: "Blahoslavení
čistého srdce". Společnou myšlenkou následujících přednášek
bylo: "Čím je nám zjevení". Velmi dobře mluvil B. Varga z Kluže o obsahu zjevení. Pastor Rufus Jones z Ameriky mluvil o zjevení a dějinách. Diskusi začal sáhodlouhou rekapitulací pastor
Dr. C. Duhne z Knivsta ve Švédsku. Odpoledne byla schůze mezinárodní unie křesťanských žen svobodného smýšlení, kde se
mluvilo o úkolu žen v našem náboženském životě a v našich církvích. Předsedala jí paní St. John. Pak bylo valné shromáždění
delegátů sjezdu. Večer byly v unitářském domě promítány tři
filmy, dva propagační filmy o Dánsku a jeden film o hnutí mládeže ve svobodných křesťanských církvích v Holandsku. Zvláště
poslední film působil silným dojmem na pracovníky v církvích,
nebpť předváděl ukázky ze života v letním táboře holandské
mládeže se 1750 účastníky. Bylo viděti, jakými finančními možnostmi disponuje toto hnutí.
17. srpen se zapsal dobře do myslí účastníků sjezdu, protože
znamenal osvěžení po únavných přednáškách. V devíti velkých
autocarech jeli jsme na výlet po severním Sjaellandu. Nejprve
po krásné cestě na sever podél dánské riviery až k zámku Kronborgu, odtud na západ do Fredensborgu a pak přes Frederiks'borg
zpět do Kodaně.
V sobotní konferenci (18. srpna) promluvil prof. Dr. M. Werner z Bernu na téma: "Křesťanství a světová náboženství", a Dr.
Norb. Čapek z Prahy na téma: "Náš poměr k oekumenickému hnutí".
V neděli 19. srpna byly na zakončení kongresu slavnostní bohoslužby v Nikolaj Kirke. Kázal pastor Alfred Hall, D. D., ze
Sheffieldu. Požehnání udělil arcibiskup G. Aglipay z nezávislé
církve filipínské.
Kodaňský sjezd nás plně uspokojil. Necítili jsme se v Ko·
dani jako na schůzi různorodých elementů, nýbrž jako na schůz·
ce dobrých přátel. Přátelství staršího data byla posílena a nová
uzavřena. Kdo ví, kdy se zase všichni sejdeme, abychom informovali o vlastní práci, pochlubili se výsledkem dobrým nebo si
postěžovali na nesnáze I Zapůsobili jsme na sebe, podnítili se navzá jem k ušlechtilému soutěžení na poli náboženského života.
Svobodné církve mají být kvasem v národech, ony mají nejlepší
možnost náboženské myšlenky v životě lidském uskutečňovati a
tím i nejlepší možnost své příslušníky vychovávati.
Dr. M. Novák .
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