BOHOVĚDNÝ KURS V BERNU 1935.
Ve smyslu rozhodnutí. valného shromáždění v Kodani bude
pořádán letní bohovědný kurs v Bernu (nebo v blízkém okolí),
a to od 17. do 31. srpna 1935, na thema "Církev a úřad dnes".
Dílčí

themata budou:
a) "Theologické pozadí velkých církevních útvarů svobodného křesfanství" (prof. Werner z Bernu, 5 hod.).
b) "Problémy seksuality a manželství v dne'šní době" (prof.
Skinner, z Ameriky, 5 hod.).
c) "Problémy duchovní správy ve světle moderní psychologie" (dr. K. Schjederup, Norsko, 5 hod.).
d) "Církev a stát v naší době" (prof. L. J. van Holk z Leydenu, 5 hod.).
e) "Náboženský živol v Indii" (Brahmo Samaj z Indie).
Kromě těchto delších přednášek budou i kratší: Vedení mládeže, duchovní správa ve Švýcarsku, zprávy o theologické situaci
v různých zemích.
Bude též postaráno o sport, výlety atd.
účastníkům se zařídí levné stravování· a noclehy.
Spisar.

~~;U~~LÍDKA.
HENRI BERGSON.
Sluší se, abychom vzpomněli velkého filosofa francouzského,
jehož 75. narozeniny připadly na 18. říjén 1934, neboť jest to
jistě významný myslitel poslední doby, jenž je svým duchem
i svou činností velmi blízký Bohu křesťanskému a křesťanství,
třebas se narodil z rodiny židovské. Vliv Bergsonův byl a je
dosud ohromný v myšlenkovém životě na konci 19. století a
v našem století. Je střediskem filosofie, která se označuje v dě
jinách moderního myšlení jako filosofie života, zření a činu.
Tedy pravý opak toho úpadkového myšlení materialistického a
positivistického, jež mělo v zápětí rozpor s náboženstvím v 19.
století a zapříčinilo (s jedné strany, neboť církve nebyly a nejsou bez viny) děsný úpadek náboženství a v důsledku tohp
i mravnosti.
Bergson je .zapřisáhlým nepřítelem mechanistického výkladu svě~a a života a vášnivý zastáncem vitalistické biologie,
v čemž našel dlouhou řadu stoupenců (jmenuji na pr. Němce
H. Driesche, u nás dosti známého) a čímž stal se sympatickým
všem stoupencům duchovních směrů ve výkladu a vysvětlováni
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