ČASOPISY.
rite Bibbert Jormaal v 1. čisle
32. toělÚku oti_kuje studie oxfordaktch profesord Clementa C. J.
Webba a F. C. S. Schillera o filosofické podstatě náboženstvi. Webb
ve svém pojednáni o povaze nábo~ké zkullenosti se stavi proti je;!mu ztotožňováni sel zkulenostl
estetickou, poněvadž v náboženstvi
jest na rozdll od uměni předmět
:zkulenosti v úzké vázanosti se skutečnosti věci. Opravdová nábožen.aU zkullenost se projevuje dvěma
vlastnostmi: ultimativnosti a ddvěry
plnosti. Kdežto prorocká zkuiienost
izraelská se vyznačovala dialogem
mezi Bohem a člověkem, řecká filosofie svou dialektikou se stala Ikolou theOtogie. Myllenkové překlenu
U problému transcendence a immanence při předmětu náboženské zkulenosti se podařf, nebude-li zddraz:ňováno jednostranně jen jedno pojeti božstvi. Náboženstvi má svou
tltránku individuálni i sociálni, při
čemž se ve společenském vývoji vě
..doml jednotlivcovo tvořivě uplatňuje
-k prospěchu celé skupiny. Izraelské
úbolenstvl zisk.lo si zvláltmho vf.znamu, poněvadl v nim bohoslužba
povzbuzovala oddanost celé pospolitosti. - Schiller ve své vynikajici
studii o problému omezenosti lidské
a omezenosti Boži rozebirá předpo
klady poznáni reálného obsahu tra·dičnich přivlastkd božské substance
I hlediska modeml epistemologické
kritiky. Vycházeje ze své humanistické nauky noitické, (podle ni! po.dobně jako v instrumentalismu Johna Daweyho jest skutečnost vysvět
litelná na základi osobni zkulenosti, která souvisi s eksperimentálnim
zájmem člověka, hledajiciho před
měty svého poznáni za účelem pod-

nitnfch zásahd do tvárného světa);
podrobuje analyse naivně realisticky
pojatf obsah pojmu "přičina" a dovozuje oprávněnost obezřetného použiváni účeloslovné metody jako vě
decké pracovní hypothesy. Omylem
dosavadniho teleologie bylo, že neobjevovala a neověřovala empiricky
účely, oživujici přirodni běh, aniž
zkoumala ddsledky z vlastni uplatňované zásady. S hlediska lidské
zkulenosti jest "viieobecná" mysl
nedomyllenou představou podobně
jako postulát "nekonečné"
sily.
Schiller poukazuje na logické nesnáze, jež vyplfvaji z pojmové stránky dějinnfch ddkazd jsoucnosti Boži. Nespokojuje se jen námitkami
proti známému ddkazu ontologickému, kosmologickému a fysikotheologickému, ntbd obracl se též proti
ddkazu mravnlmu (Kantem recipovanému) a uvádi, že Bdh kategorického imperativu Kantova jest Bohem
omezené funkce. Božstva skutečně
uctívaná jsou omezená bud jinfmi
mocnostmi, nebo svou vlastni povahou, nebo povahou stvořenfch věci.
Závěr Schmerdv nevyznivá proti při
vlastkdm viemocnosti a nekonečnosti
Boži, ntbd zddrazňuje skutečnost,
že tyto přivlastky božstvf nebyly podepřeny
dostatečnfmi rozumovfmi
ddvody, což mdže prokazovat omezenost lidskou a nikoliv božskou; varuje před naprostfm popiránim poznávaciho ryznamu filosofické touhy
po nekonečném v božstvi, jel oviiem
má btt podepřeno skutečntmi ddkazy misto opakováni tradičn{chdvoj
značnfch pouče~ ... Pro psychologa
náboženstvi je zajimavá úvaha Muriela K e n ta o náboženské zkullenosti modemiho křesfanského misionáře ve Středni a Vtchodni Asii
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Sundara Singha, jehož obráceni po
stránce dušezkumné se podobá konvenci Pavlově. - Profeso!' H e a r ns h a w z Londfnské university otiskuje aktuálni staf o dějinném vtvoji vztahu clrkve a státu, vysvětlu
je úzkou institucionálni spjatost státu anglického s anglikánskou cirkvi
a uznává, že pro budoucnost je tře
ba nikoliv rozluka, ale ještě ulši
soudržnost mezi nimi. Profesor
Dawes H i c k s z téže university podává přehled nové filosofické literatury.
V druhém (lednovém) čisle Hibberl Journalu uveřejňuje M. Ch an i n g-P e a r c e prvni část své kritické studie o theologii krise, v niž
podává rozbor podstatnfch thesi dialektické, proti celému světu se obracejfcí nauky školy Barthovy, bojujicf o duši člověka proti modernismu
a mamonismu zesvětštělého náboženství ve jménu "Slova Božiho". Krise
ve smyslu oddělenosti a soudu jest
podle Karla Bartha i Emila Brunnera nezbytntm předpokladem a
projevem křesfanského života. Nutnosti rozhodnuti se pro nebo proti
soudu Slova Božího jest podle nich
podřfzen celek společnosti stejně jako jednotlivá duše. Theologie neznamená jim lidskou spekulaci o Bohu,
nfbrž vtkl ad Božích záměru s člo
věkem, takže ji stavi do protikladu
s theologii, založenou na lidské zkušenosti a na vědeckém pozorování,
ač
připouštějf kritiku
biblického
tekstu a oprávněnost novodobého
světového názoru. Představa o Bohu
jest v theologii dialektické založena
na absolutní transcendenci Božl. člo
věk mdže poznati Boha jen pokud
se mu Bdh dá poznati. člověkova
jsoucnost je odvislá od myšlenky
Božf, proto Bohem má btti měřena
skutečnost a nikoliv lidsktm vědo-
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mim. Barth popfrá obdobu isoucnosti mezi člověkem a Bohem, a nachází obdobu jen ve vfře, umožněné
Božfm zjevenim (analogia fidei).
Brunner vycházi společně s Barthem
ze základnf poučky pavlovské theologie, že člověk docházf ospravedlně
nf z viry, ale na rozdfl od něho pnpoušti, že v člověku samém zdstala
touha po Bohu. Vfra je ústřednfm
činitelem dialektické theologie; nikoliv však· vfra v clrkev nebo v určité
vyznáni vfry, nfbrž víra jako čin
odevzdanosti a ddvěry v iniciativu
Bohem podmfněnou. - itfmskf psychiatr Robert A s s a g i o 1 i podává
přehled kladnfch vfsledkd psychoanalytického badánf, nastiňuje vtklad svého obrazce hladin vědomé
ho života a vysvětluje základni these své nauky o PlYchosynthese jako
sestavbě osobnosti z jednotlivtch
prvkd kolem jednoticfho střediska.
Psychosynthesa v jeho pojeti jest
metodou duchovnfho vtvoje, integrálnf vtchovy, léčby nervovtch chorob, a dále projevem širšfho zákona kosmické synthesy. - R. A. E dw a r d s popisuje ve zhuštěně kres-leném obrazu "světa dnešního ~mla
dého člověka" technické, psychologické a sociologické změny ve společenském vfvoji za poslednfch dvacet let, jež pdsobi nesnadnost dorozuměnf mezi generací sta di, opě
vujicí idylu svého mládf, a generacf
dospfvajfcf, která přijfmá tvářnost
společenské situace, jak pro ni byla
připravena, aniž by měla možnost
srovnávati s pfedcházejicimi mravnimi stanovisky svou přilil naléhavou)
přftomnost. Ani duchovnf nejsou bez
viny na tomto stavu bezradnosti
mladfch lidI. Vyslovovali na kazatelnách stále své pro a proti v každé theologické nebo vědecké kontroversi, takže se dospfvajicf generace-

sotva dověděla, co jest kladnou podstatou jeji křesfanské viry. Starll
generace by si měla uvědomit vlastni odpovědnost za dneilnl mra:vnl
stav a vnitřni zmatenost mladého
člověka, který vlak nen! ztracen, poněvadž Bůh o něm vf. Profesor
M o f fat t z Union Seminary v New
Yorku podává přehled nové theologické literatury.
Ve "Stimmen der Zeit" uvažuje
Peter Lip per t S. J. o' náboženském člověku v přítomnosti, vycházeje z přesvědčeni, že týž nemá povahu nadčasovou, nýbrž jest výtvorem a tvůrcem současnosti zároveň.
Lippert rozeznává tři základni druhy náboženských lidí: hledače Boha,
sluhy Boži a přátele Boží. Náboženský člo"ěk dneška jest ve své touze
po absolutnu oproštěn od světa!. a
svobodný ve vztahu ke světu, přece
však počítá se světem jako s danosti, jejíž smysl má podle vůle Boži
poznati a uskutečňovati. Modemi
člověk jest si vědom svých úkold,
ale pochybuje o sobě i o světě, je
skeptický, ač neztráci vědomi odpovědnosti vdči celému člověčenstvu.
Náboženstvi stavl jej do služeb nadosobnich cílů, učl jej lásce a altruisticky osobitým projevům láskyplného Hdstvf. Proces náboženského rdstu ani v přitomné době nenl bez bolesti, v níž se rodi předpoklady nových světeckých útvaru. Moderní člo
věk si uvědomuje, že jeho náboženské sily spočivají v ucelené osobnosti, v podobnosti Bohu a ve spojenectv! s Bohem a že se nejvýrazněji
projevuji v modlitbě. V soudobém
náboženském životě plati více vnitř
nf rdst a substantivnost bytosti než
řečnická pohotovost a organisačnf
úspěchy. Pdsobeni náboženského člo
věka z vniřka obnovuje svět. Žádné

zevnějii překážky

nemohou mu zabrániti, aby z něho neprozařovalo
něco božského. Ve společnosti modUcich .se lidí vzniká div nikde jinde
nevidaný, že Bůh je uprostřed nich.
Pro náboženského člověka dneška a
zítřka vzniká nový úkol, aby od
zkoumání světa přešel k jeho výstavbě ze zmatku v řád. K tomu je
potřeba tvůrčích činů lidi, jichž život jest zjevením Boži podstaty a
po jejichž požehnané působnosti svět
podvědomě prahne. - Kromě karakterologických stati o kázni a neukázněnosti od Stanislava Dunina B o rk o w s k i h o a o jesuitské duchovnosti od J. O v e r man s e jsou zde
uveřejněny též bystře psané sociálně
politické úvahy o plánovitém kapitalismu od N e Il-B r e u n ing a a
o národnim a světovém hospodářství
od Gustava G u n dIa cha.
Vydavatel sympatického německé
ho čtvrtletníku "Die Eiche" dr. F.
S i e g m u n d-S c h u 1t z e
oznámil
ve 4. (prosincovém) čísle 21. ročni
ku, že časopis bude dočasně zastaven .z finančních důvodů. Nepřekva
puje ani přiliš, že tento orgán ně
meckých křesfanských pacifistů, který obětavě a oddaně sloužil sjednocení církví v ekumenickém měřítku,
jakož i myšlence zabezpečení světo
vého míru cestou dorozumění a mezinárodního přátelstv!, se stal nynějšímu církevnímu vedeni nepohodlným a .odhodlal se k odmlčeni. Po
zániku revue "Stockholm" byl význam tohoto časopisu značný a neradi se s ním loučíme. Číslo obsahuje vzpomínkové články o zvěčnělých
luteránských církevních vůdcích:
generál. superintendentu Theodoru
KaHanovi a generál. biskupu Dušanu Fajnorovi od Siegmunda-Schultze
a od biskupu Ludwigu Hunelsovi od
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dra Mor e h e a d a. Následuji peěli
vé přehledy o sjednocovaci práci
mezicirkevní, podávajíci obraz nynijiího stavu ekumenického hnuti.

V "lnternational Journal ol Ethics"
44, Č. 1) uvažuje profesor HaroldD. L a s s w e II z Chicagské
university o problému světové jednoty s hlediska emocionálně mytického základu vielidské symboliky. K
posilení souladu v mezinárodních
vztazích nepomohlo dramatické ličení hn'iz posledni války, je! naopak
, přispělo k obecné preventivní vojenské pHpravě proti motnému násilí.
Základni ot~zkou sjednocovacl ideologie v světovém integračním procesu jest, zda má převládat symbolika
fádu nebo symbolika spravedlnosti.
Tři nejvfznamnějii ideologie soutě
licl ve světi jsou: katolicismus, demokratický internacionalismus a komunismus. Marksismus se ve svém
sociálnim vlivu přepočítal, pokud
nedocenil sebecitu přisluinikd střed
ni třidy, jíž věnuje Lasswell podrobnf psychologickf rozbor. Moderní
kultura se vyznačuje zevnějilněním
(extemalizing) představivosti. avilak
pHlišná analytičnost obrad se té!
proti představivosti samotné a mdle vésti k trpnosti ve vztahu k prostředí. Marx i Freund jsou mluvčí
mi kulturniho prostředi, z niho! vyšli. Propaganda proletářského socialismu neporozuměla skupinám střed
ního stavu, odcizila si je a učinila
z ni~h útočné činitele protirevoluč
nf. Sjednoceni světa do budoucnosti
vy!aduje vytvořeni světového mytu,
v jehož jménu by elita užívala pokud možno nenásilnfch . prostředkd
k ovládáni menšin. - Mahendra
N a t h S i r car ze Sanskritské ko'leje v Calcuttě podává vfkl~d sociálních a mravních ideji v Upaniiiá(roč.
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dách, podle nich! odflkállf a vidomí povinnosti není obiti, nfbrl od.
povědí na vfzvu !ivota k mravnimu
chováni ve shodě' s konečnfm ideálem pravdy. Profesor I. V.
S m i t h z Chicagské university otiskuje po';ednání, o povinnosti a řádu
ze svého nového spisu ("Svidomí
jednotlivcovo a sociální 'ád"), v
něm! dospivá k závěru, le je~t souvislost mezi projevy pHrodní sily a
lidského svidoml.
V "KBlner Vierteljahr.helte fBr
So%iologie" (roč. 12, sešit 2.) oti.kuje profesor Theodor G e i g e r pojednání o přirozeném vfběru, sociálni rozvrstvenosti a generačním problému. Stavi se v něm proti zjednodušujícimu přenášení poznatkd z
prostředi !ivočišného na situaci sociálni (neboli proti t. zv. sociologickému darwinismu), poněvad! při
sociální rozvrstvenosti uplatňuje se
nová kategorie: společenská dělba
funkci. Sociální vfběr v kulturním
prostředi jest podstatně odlilnf od
přirodniho vfběru v přirodnim prostředi. Pfílditost ke společena.kému
vzestupu je toti! omezena objektivně danou hranicí celkového hospodářského a sociálního stavu, v jejím! rámci je možno uplatňovat nadán! a pud po vyšinuti se. Kddto
sociální statika nás poučuje o tři
dách jako pevných a těžko proniknutelnfch celcích, sociálnl dynamika sleduje proces společenského pře
vrstvováni. Hodnocení společenských
funkci a sociálnich tříd, podle tichto ustavených, pn'iběhem času koW.
sá a revoluce D;1ění stupnici hodnot
sociálních úkond, při čem! na jeviItě dějin vstupuje novf typu s člo
věka, právem násblpu určitého kolektiva. Geiger naznačuje některé úkoly sociologie při vfzkumu proli.

nánl společenských tfid v nových
generaclch, ato s hlediska metody
Statistické a s hlediska sociálně typologického vyletfování.

"Zeitschrilt
(roč.

liir Sodallor.chung"

3.) uvefejňuje na prvém
mlstě obsáhlou studii Friedricha
P o II o c k a o hospodářské krisi. V
rozboru hlavnlch pflčin nynějllho
kritického stavu světového hospodáf,.The Sociolo,ical Review" pfináš.
stvl uvádl kromě rulivých vlivd, vyvěrajlclch z ddsledkd světové války
v lednovém čisle svého 26. roč. otisk
a mlrových smluv, a vedle následkd pfednálky z téhož kongresu o pfédzvědečtěni
vjrobnlch metod pro vldáni v náboženstvl od Christophe~
s1rukturu mechanismu odbytovébo ra D a w s ona. Náboženské před
též konflikt mezi výrobnimi silami a vldánl lili se podle Dawsona od
výrobnlmipoměry. Pollock oblrá se
pfedvldánl sociologického, poněvadt
pHpravami k ddslednému plánovité- se stavi proti pfedjlmánl nábožen.
mu hospodáfstvl, kterým má být ského vývoje na čistě racionalisti.
udržen -nynějil kapitalistický fád, a ckých základech. Možnosti sociologi.
uzavlrá, že je pfedčasné pfedpovi- ckého pfedvldáni v oblasti ;.,nábožendati' jeho pád v bUzké budoucnosti. stvi jsou mnohem skromnějil než SI
Autor se splle kloni k názoru, že představovali Comte a Pareto se
svými ntsledovnlky a sociologický
jest pfekonána jen jeho liberálnl fáze a že nová státnl forma zničl snu výzkum náboženatvl jest molnt jen
odporu dělnické tfldy Um, že části za pfedpokladu uznáni autonomie a
nezávislé zákonitosti náboženského
nezaměstnantch opatf( práci a nespolehlivé z práce vylouči. - V po- života. Každé náboženstvl obsahuje
jednáni Roberta Br i f f a u 1 t a o ro- theologickt a sociologický aspekt,
dinných citech jest vysvětlena roz- mezi nimiž jest napětl. S hlediska
dUná povaha vázanosti mezi pokrev- . sociologického je nejdtlležitějii, janě pfibuznou skupinou zvlfeci a lidkfm zpdsobem náboženstvl opatřl
skou rodinou. Rodinné city vznikajl posvěcenost mlstu, práci a sociáln[.
a rozvljeji se za předpokladu urči mu svazku společnosti na určité kultého zájmu povahy hospodářské. tuml úrovni, poněvadž na účasti
Briffault uvádl fadu ddkazd k pode- těchto činiteld v náboženském yfvopfenl této své odvážné these, mezi
ji záležl rozsah sociologické pfedvlnimi též okolnost, jak hluboce za- datelnosti. Ve společnosti, v niž posáhla krise kapitalistické soustavy kračuje proces sekularisace, ztrácejl
rodinné vztahy. - Vydavatel časo tito činitelé svou popře dně nábožen~
pisu Max Hor k h e i m e r otiskuje skou povahu a jejich kvasi - nábosvtlj přispěvek k problému předpo ženský karakter je v moderni době
vědi v sociálnlch vědách, připravený
zachován ve tfech odliiných hnuUch,
k poslednlmu mezinárodnlmu kon- totiŽ v demokracii, zddrazňujl~i po~
gresu sociologickému v tenevě vflj- svátnost národa, kdežto posvátnost
nu 1933. Autor se v něm vyslovil práce vyzdvihuje socialismus a po2,

čls.

pro oprávněnost předpovědi sociologic~é, a to· nejen tam, kde odpověd
zd' se vypltvati z pHrodni nutnosti, nýbd předeviim tehdy, jestliže
očekávaný výsledek závisi od svobodného zásahu lidského. Možnost
pfedpovědi závisl jednak na zdoko~
naleni sociologických metod, jednak
na yfvoji strukturÁlnlch změn ve
společnosti samotné.
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svátnost 6zemi nacionalismUl. Tyto
pojmy zachovaly si nábofensko-citový přizvuk, avlak ztratily náboženskou viru. Je těžko rozhodnouti, zda
proces 6plného zesvětitěnl západní
civilisace bude dále pokračovat nebo zda dojde k obnově nábofenstvi,
at uf v jakékoliv formě. Sociolog při
svém předvldání nesmí zapomenout,
že záleži na vlastni náboženské základně typu náboženstvi budoucnosti a ne na tom, do jaké miryl bude
odpovidat kulturnim prvkdm novodobého světského myilenf. Z
ostatních článkd vyniká studie Edwarda We s t e r m a r c k a o nových teoriich o eksogamii a rozbor
pojmu sociální tfidy od T. H.
Ma r s h a II a.
F. M. Hník.

J díš a stát, Prof. Dr. K. Pieper,
Paderborn. (In: Theologie und Glaube, 25. Jahrg., 1933. 6. A. BonifatiusDruckerei, Paderborn, str. 661---669.)
V pohnutých dobách v Německu,
kde parlamentární demokracie je
podvázána, moc liberalismu a marxismu k zemi sražena a vftěznf národněsocialistickf vládni režim Hitlerov usiluje dáti Německu a celému
Západu nejen novou tvářnost, ale i
nový ethos, vzpíraji se církve nésti
trpně otěže, jimiž je chce Hitler prostřednictvím srych ddvěrnikd a vládních prostředkd 6plně ovládnouti a
usměrniti. Činl tak evangelické církve, jež za vedeni srych statečnfch
cfrkevnfch vddcd (Dr. M. Rade, Dr.
K. Barth a j.) ve farářském svépomocném spolku (Pfarrernotbund). počtem asi 6000 osob há ji si svou svobodu a vzpfrajl se uznati nad sebou
oktrojovanou vládu mladého vojenského duchovnlho a mule ddvěry
Miillera, jenž byl Hitlerem učiněn
ří§Skfm evangel. biskupem celého
Německa. Vdči katolické cfrkvi má
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Hitler těžlí posici, boje se více jejl
politické světové moci, nežli chovaje
k ní opravdové city synovské lásky
a poslu§nosti. - V nadepsaném člán
ku "Jesus und der Staat" máme při
ležitost poznati smflleni a stanovisko
ryznačného profesora arcibisk. filosofické a theologické akademie. Je sice opatrné a vieobecné, ale nebojácně dovolávajícl se evangelia a
stanoviska Ježllova v Mt. 2.'2, 14,
Ja. 18, 36; 19, 9. Ježil uznal sice 10yálně stávající formu řlmské světo
vé Hle, ale to nikterak neznamená dle
zněni a souvislosti evangelnich tekstd, že Ježil souhlasil se viemi metodami a opatřeními vládnoucích činí
teld, čili neuznával státni viiemohoucnost, totalisační absolutnost. Dodatky jeho na uvelfenfch mlstech o Bohu a moci shdry majl bfti dostateč
nfm korektivem a regulativem státnlkd německfch. V hierarchii hodnot
stál v očlch Ježílorych ryle ideál
královstvf Božlho než caesarova.

-uDie Geschichte als der Weg des
Geistes, prof. P. Simon. (In: Theologische Quartalschrift. R. 114, 1.
sel. A. Bader, Rottenburg ií. N.,
1933, str. 1-39.)
Velmi připadná, vážná dějepisně
filosofická či dějepisně metafysická
časová úvaha, která se pozastavuje
nad současnfm stadiem vfvojové
křivky světového děni a sndl se dosfcí metafysického vysvětleni jejího
záhadného. rytmu. Myslfcf člověk se
nemdže spokojiti pouhtm konstatovánlm události a skutečnosU. Dějiny
musejí nám bfti něčím vice. Maj'
smysl a vfznam toliko v souvislosti
s člověkem jako principem, skrze
něhož se projevuje čí zjevuje absolutni duch, nikoli viak bez jakékoliv
závislosti od jednotlivcd i celku. člo",

věk jako osoba je středem dějin, o
nichž možno mluvit toliko ve spojitostí věci či světa s nim. Stává se
tedy otázka po smyslu dějin a světa
otázkou po smyslu člověka. Filosofie
nestači odhaliti clonu z toho tajemstvl otázky beze zbytku. Dějiny dostávají smysl teprve, má-li člověk a
lidské pokolení stanoven poslední
nejvyilí cil. Pak jsou ve skutečnosti
formy ducha, které člověk vytváfl,
symboly věčných myšlenek, pak je
objektivní duch, jehož cesty v ději
nách poznáváme v rdzných obdobích
více nebo méně znatelně, ale jistě:
nedokonalým odleskem; ale přece odleskem božského Ducha, tak jako lidská dule ve své podstatné výstavbě
je obrazem božím. Mdže nám filosofie tuto úvahu nějak ověřiti a zddvodniti? Autor se právelll! domn(jváj,
že filosoficky se dostával pouze ku
svědectví, že dějinná bytost člověka
je záhadnou, tak záhadnou, že náli
nuU doplniti lilosolické věděni virou.
To znamená, že dějiny jako cesta
Ducha ukazují nám na výsost jasně
hranice filosofie a tak lilosolie dějin
přivádi nás ku teologii dějin: jsou
pohybem, životem a po změnou osobního života v čase, ale mají tendenci
-Uk věčnosti.

Fr. Hru b ý, Die Wiedertéiuter in
Méihren. Náš chvalně známý a ne-

unavný historik moravský prof. Masarykovy university Dr. Fr. Hrubý,
mor. archivář, obohatil historickou
literaturu opět cennou studií o novokřtěncich na Moravě německým vě
deckým pojednáním v čas. Archiv
fůr
Reformationsgeschichte, XXX.
Jahrg., H. U, Nr. 117/118, Lipsko,
1933, str. 1-36.
Je jistě zajimavým zjevem, proč
právě na Moravě se toto hnuti tak
rozvinulo a dlouho uddelo, zaUm co
v Čechách a v jiných sousedních zemích pod panstvím Habsburkd nenabylo nikdy pozoruhodných rozměrd
ani dlouhého trvání. Osudy moravských novokřtěncd tvoří významnou
episodu v dějinách náboženských vIlbec a na naší pddě zvlášf, ano úplnost a všestrannost vystiženi vnitřní
ho života na Moravě nutně vyžaduje
ddkladnou znalost novokřtěneckého
hnuti na Moravě. Dějepisná věda
domácl i cizl je vděčna prof. Hrubému, že se se svou známou ddkladnosU vědeckou podjal tohoto nesnadného úkolu. Jsme zvědavi na celkovou jeho studií, která bude vycházeti
v uvedeném archivu pro teksty a
výzkumy v Lipsku. - V tomtéž ča
sopisu je uveřejněn též zajímavý dokument, totiž Pražský manifest T 0máše Munzera (Das Prager Manifest
Thomas Munzers) od Otty Clemena
(str. 73-81).
-U-

RŮZNÉ.
Rakousko zavedlo při výstupech z
církve úřední přezkoušeni. Po urče
né lbdtě (asi 3měslčnl) následuje
osobnl předvoláni. Společné výstupy
vfc:e osob jsou nepřípustny.
Ve Svédsku byl vydán nový rituál
s obřady křtu a večeře Páně a arci-

biskupu Eidemovi bylo uloženo, aby
zrevidoval ostatnl části clrkevni
agendy.
Dle nejnovějších statistických zpráv
jest v Polsku řimských katoUkll
63.8%, řeckých katolikd (většinou
Ukrajincd) 11.2%, pravoslavnýcb
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spisu "God in the Schadows". Tamté!, Cena 2.60 M. Svědči o činech
Jeflšových dnes.

H. D. A. Maj o r, D. D.: The
Church's Creeds and the mordern
Man. Skeffington et Son, London.
Prostým slohem vykládá o pdvodu
a vývoji cirkevnIch vyznáni. Stanovisku změny vyznání viry pfIznivý
spisek.
R. G Ia d s t o n e G ri f fi t h: The
Necessity ol the Modernism. Tamtéž. Poukazuje na konečný cH mo-

demismu, totiž křesfanstvI, chápané
podle stavu dneinl kultury.

J. C. H a r d w i c k: Freedom and
Authority in Reli,ion. Tamtéž. Seznamuje s problémy autority a svobody, orthodoksie, peterodoksie v
náboženstvi. Je pro vývoj náboženstvl.

R. D. Richardso'n M. A~, B.
Lit t: The Gospel ol Modernism.
TamtU. Evangelium modernismu je:
svoboda, pravda a láska v Kristovu
Spisar.
bratrstvI a jeho službě.

ČASOPISY.
Ceská Mysl, roč. XXIX., Č. 3-4.
článkd: Daniel Essertier, Problém
vědy. Jan Patočka, Několik poznámek k ddkazdm bo!I jsoucnosti u
Tomáše Akvinského. Lad. Rieger,
Kant a česká filosofie. ,MiIič Capek:
Fysika a psychofysický problém. Rozhledy: Ideologie italského fašismu (Zd. Smetáček). O současném
českém myšleni filosofickém (Frant.
Krejči). Platonism a politika (J. Patočka).
NaciolnalisticlCá sociologie
Othmara Spanna (Zd. Smetáček). Cetná literatura a hojné poznámky a
zprávy.
Křestanská revue, roč. VII., č. 1
až 4. Z článkd: J. L. Hromádka,
Z

Těžkosti

německého protestantismu.
L. Malinová, O Komenském v rodinné výchově. J. L. Hromádka, Dr.
Martin Luther. Jos. Laichter, Stanovisko Ch. G. Masarykové ke krásné
literatuře. Em. RádI, O nehistoriČDo
sti našI doby. M. Plecháč, StfedDi
lkola a československá otázka. F.
Loubal a M. Plecháč, Celi a Slov:áci. J. L. Hromádka: Rádlova, národnl filosofie. B. Henych, Rádlova
filosofie a úkoly dnelnltheofogie. J.
B. Souček, Barthdv rozchod s Gogartenem. Dr. Frant. Hejl: Proč válka? - Rozhledy po současném životě, literatura, zprávy a poznámky.
Spisar.

RŮZNÉ.
Německá církev
(Die deutscbe
Glaubensbewegung) vydala velký
manifest za spásu duše německého
národa. V manifestu, který je podepsán hrabětem Reventlovem a universitním profesorem Hauerem z Tubingen, bylo slavnostně vyhlášeno
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nové německé náboženstvi. Podle nové viry nemdle být řádný Němec a
hakenkrajcler katoUkem, protože prý
Ježil byl žid a jeho uctvlvánI neshoduje se s germánským učenim o
rasové čistotě. Němci musejl míti v
úctě staré bohy germánské, z nich!

nás v 5 vydáních, je nejčtenějším ně naznačená autorova touha po ná.autorem nynějších dnů. Jako žák pravě .
.slavného neurologa pařížského CharJ o s e f L a i c h t e r, Na přechodu
,cota měl příležitost nahlédnouti do
k manželství. Vydal Jan Laichter v
nitra člověka, do té velkolepé dílny
Praze, stran 440, cena 20 Kč brož.,
boží, v niž se stýkají všechny nitky
35 Kč váz.
.a spoje světa vnějšího i vnitřního.
Napsal též mimo tuto hledanou knihu
Ten týž a u to r, Manželství. Vydal Jan Laichter v Praze, stran 446,
ještě jinou: .. Knihu o lidech a zvířatech", jež v kratičké době vyšla u
cena brož. 20 Kč, váz. 35 Kč. V obou
nás již ve 2. vydání. Jako lékař a spisech najde čtenář náboženskou ži.znatel lidí i zvířat v krátkých vzpo- votní orientaci,. zdravé zásady životmínkových obrazech projevuje i zde ní, ideální pojetí manželství jako dusvou vřelou zbožnost věříciho křesťa
ševní harmonie dvou opravdově za~
.na, .jenž všude a ve všech tvorech viložených lidí a správné názory o
dí odlesk Boží moudrosti a součást ženské otázce a pravém jejím poslání
jeho tvůrčího díla a velkolepého pláv rodině i ve společnosti.
nu. Idealista, jenž všude hledá světlo
Dr. R. Urban.
,a seje dobro nezištně, jen aby šířil
S chm i e d - K o w a r z i k, Glallv sobě a kolem sebe radost. I v tembensbekenntnis eines Ireien Protených okamžicich života zůstává ob. stanten. 40 stran. 1.20 M. Gorlitz,
.divuhodným optimistou. Nynější neHutten. Svoboda víry znamená
radostná a rozháraná doba potřebuje
svobodu od církevního a státního
takových knih jako solí.
nátlaku. Newniká z libotdle a náJar o s I a v M a r i a, Bankéři a lady, ale z Bohem vázaného svě
proletdři. 1934. Naklad. L. Mazáč v
doml.
Praze, stran 356, cena brož. 28 Kč,
váz. 38 Kč. Vyhledávaný náš spisovatel napsal tento na výsost časový ČASOPISY.
Idea. Časopis pro otázky náboženromán na podkladě ožehavé sociální
ské výchovy a výuky. Roč. 4., Č. 1.
hospodářské mizerie, jmenovitě devalvace a stabilisace naší měny. Do- ai 10. Vydává Spolek učitelů nábotýká se dvou třídních ekstrémů: zá- ženství CČS v čSR v Praze. Red. J.
Roháček.' Pro členy zdarma. Pro ne.stupců velkokapitálu a zproletarisoTaných veřejných zaměstnancd. Ličí členy Kč 15.- ročně. - Časopis se
nám napínavou dikcí korupci, úpadek presentuje velmi pěkně jak vnitřním
manželského života a nedostatek obsahem, tak zevní úpravou. Přiná
,smyslu pro odpovědnost. Na scéně ší hojnost článkd, vztahujících se k
románových postav staví autor i řím náboženské výchOvě a výuce (v tomského kněze vypočítavce, jenž vnitř to ročníku na př. diskuse na thema:
Co s náboženstvím ve škole?), hoj.ně se s řádem své cirkve sice rozchánost
pokýnd právně a sociálně výzi, ale k vůli kariéře a požitku volné
lásky odmítá československou církev, znamných, organisačních a stavov., níž by nemohl tak laksně a blaho- ských (pro učitele náboženství), hojnost posudkd literárních a rdzných
bytně žit. Z výstižně kresleného obra;zu rozhárané doby prosvitá i.m- zpráv. Cena je velmi levná.
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šlm spDjení s přiredeu: sluncem,
vzduchem, ve větru i v mlze i v dešti a v tuhé tělesné a duševni práci.
Mime to. auter chce vychevat edhedlané bejevníky se smrti ve prespěch
druhých, celku, tim, že na pedkladě
vědeckého. studia a styku s věhlas
nýlmi lékařskými badateli pepisuje
pro. šireké vrstvy lidu úžasná vědec
ká debredružství, která museli pedsteupiti šlechetní lékaři a jejich pemecníci, epravdeví hrdinevé svého.
pDvelání v gigantickém zápase s pří
redeu, která někdy léčí, ale někdy
též ničí. Tisice rezmanitých příčin:
pechybení, přehnanesti, nedbalestí,
peživačnesti neb epDmenuti vyvelává
v nás přerezmanité chDreby, ale nejvíce zkracují tragickeu sestupneu linii trvání lidského. živeta L-x drebná tělíska mikrebové, kteří někdy živet predlužují, ale většineu tento.
nejvíce dDvedeu krátiti a ničiti. Má
pravdu A S. Warthin, ten veselý pezerevatel smrti, jenž pravi že záredek smrti v těle pekračuje seuběžně
s vývejem a vzrůstem živeta tedy že
smrt je nevyhnutelný/m následkem živeta, anebo. má pravdu R. Pear1, jenž
preslul jako. mistr v měření síly
smrti a napsal na kenci své preslulé

knihy: "Přirezená smrt není nevyhnutelným následkem živeta?" - Tedy slevo bible o. smrti by neplatile?
Celé řady lékařských a j. badatelti
pekeušejí se ed věků, když ne úplně
smrt pDraziti, tedy aspeň její "esten"
CD nejvíce ulemiti. Tak na př. neebyčejně zajímavým je pepis, kterak
se bejevale s herečkeu emladnic,
cukrevkeu,
anaemii,
skvrnivkeu,
smrti v mléce, se syfilideu, hDrečka
mi a p. Jseu to. nejnapínavější, ale
záreveň i peučná debredružství, jež
nadchneu k následevání k altruismu
a lidumilným ebětem. V peslední kapitele přechází autDr k prastarým
zkušenestem v mederních aplikač
nich a náhradných metedách: Slunce, starý lékař a světle umělého.
slunce. - A to. vše devede auter vylíčit na výsest peutavě, srDzumitelně,
jasně, ale přece na pDdkladě vědec
kých pracevních meted. Tlumečník
tehete záslužného. dna překvapuje
čisteteu mluvy, výrazeveu uhlazenesti a lidoveu srezumitelnesti. Kniha vyšla nákladem "Orbisu" ve
sbírce Knih esudů a práce péčí Je5.
Fischera a během četby ziská úplně
čtenáře pro. deperučeni.

R. Urban.

ČASOPISY.
Zeitschrilt 'ur den Evangelischen
Religionsunterricht. H. 4., 45. Jahrg.
1934. Verl. M. Diesterweg, Frankfurt
a. M. - H. W. Schmidt-Bethel ve
článku

"Paulus und wir Deutschen"

(sir. 147-153) dekazuje, že ečistné
zákreky prDti cizimu a rezkladnému
židevství nejseu v rezperu s evangeliem a jmenevitě s apeštelem Pavlem, který se ed některých neprávem ebviňuje, jako. by theelegií
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svých epištel byl Kristevu zvěst pežidevštil. Právě naepak. Pavel svým
pejeti.m křesfanstvi byl ukázal, jaký
ehremný rDzdíl jest mezi juristickým
nábeženstvím židevským a mezi svebedným a individualistickým duchem křesfanstvi. Beži slevo. přichá
zí a mluvi k nám ne přímo. a bezprestředně, ale telike v dějinách. Bůh
mluv! skrze dějiny náredll i skrze dě
jiny Izraele. Kristus se ebdivuhod-

ným zpúsobem cítil povznešen nad
přirozená pouta své rasy, národa a
ducha své doby. Jeho pojetí hříchu,
který musíme chápati ne psychologicky, ale teologicky, nemá se semitským zpúsobem nic společného Tedy
v tom se autoru zajímavého časového
článku podařilo dosáhnouti svého cíle, ~e Pavel právě očistila osvobodil
křesťanství v jeho počátečním kvasu od tíživého tlaku židovstvi. Ovšem
velmi případně v závěru poukazuje
na spojku (kopuli) Němcú s věčností,
odkud zaznívá Němcúm slovo Boží o
bratrské harmonii v duchu rovnosti a
svobody synú Božích bez rozdílu rasy a jiných pozemských rozdílú. Neméně pozoruhodný a u protestantú
řídký článek je od H. PreuBe, Erlangen: "De.utsche Art und Evangelium
bei RudoU Schéifer", v němž příznivě
hodnotí maliřské umění R. Schii.ferovo, který skutečně svým uměním docílil, co zamýšlel, aby totiž byl vúdcem pozemskému i nebeskému domovu, neboť evangelium a německá duše
jsou v něm k nerozlučnému hledisku
spojeny. Málokdy čteme u protestantských autorú o tak vřelém pochopení umění, v našem případě malířského, jako u pisatele tohoto člán
ku. Jak národně socialistický
duch se má uplatňovat ve škole i ve
vyučování náboženství v Německu,
o tom píše J. Stein v článku: "Zur

praktischen Gestaltung nationalpolitischer Erziehung im Religionsunterricht der Volksschule" (162-167).
Kristus je nejdokonalejší zjevení Boží lásky a proto Ježíš Kristus musí
býti střediskem evangelického vyučování náboženství. K tomu 1Íčelu poslouží vedle evangelia též i hojné
používání obrazú od křesťanských maliřú. To rovněž je nikoliv obvyklým
a častým názorem u protestantských

pedagogú a muze to být i nám radostnou pobídkou v naší vyučovací
methodě, že jednáme správně, chceme-li používati uměleckých obrazú
ve vyučování náboženství,
Spolek
učitelú čsl. nábož. vydal již několik
obrázkú, na př. od Hřímalého, Zelenky a j. - Neobyčejně vítanýfmi
se mně zdají slova Wilh. Michela v
jeho článku: "Vom neuen Horen" z
měsíčníku "Eckartu", jež nacházím
na str. 179-180. Autor soudí, že
stížnosti do nedostatkú cirk. homiletiky jsou potud neoprávněnými, pokud se neobírají obratem u posluchačstva. "Něco se ve mně vzpírá,"
píše W. Michel, "abych poslouchal
kázáni kriticky .•. Všichni bez výjimky potřebujeme tisíckráte více

poslušného nasloucháni než kritického rozbíráni, a proto se domnívám, ..
"že otázka nového nasloucháni jest
dt\leiitější, nežli otázka
nového kázání." - Tato slova platí
i o naiich posluchačích slova Božího u nás, kteři hledaji a vidí stále
vady kázání, ale svých vlastních a
často i mnohem větších vad v naslouR. U.
chání nevidi.
nekonečně

Pastoralbléitter je odborný měsíč
nik, jenž se zabývá otázkami z oboru
praktické theologie, a proto je cennou pomt\ckou pro činnost duchovních správct\ jmenovitě v jejich pastýřském a kazatelském odboru. Vydává jej čelný protest. theolog dr. E.
Stange v Kasselu-Wilhelmshi:ihe nákladem C. Ludv. Ungelenka. Našel
jsem v něm mnoho dobrých návrht\
na oživení církevního života a hodně
pt\sobivých podnětt\, vzorných kázáni
na všechny neděle a zvláštní příleži
tosti. Pastoralblii.tter přinášejí i ekshorty pro školní bohoslužby a obzvláště vhodné osnovy, skicy kázání a
rozhledy po odborné literatuře.
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V květnovém čísle upozorňuji na
ožehavé téma pozoruhodného článku
prof. dr. Bohneho z Kielu: "Jugend
und Predigt" (str. 449-456). Pojednává o všeobecně trpce pocHovaném
zjevu, že nám mládež odrllstávající
nejeví zájem na bohoslužbácn a vlibec neúčastní se vnitřního života církevního. A přece odcizí-li se církvím
dospívající mladá generace, ztrácí v
ní církve záruku lepší budoucnosti.
Dr. Bohne jako vynikající pedagog,
pojednává o příčinách, pro něž se
naše mladá generace vzdaluje bohoslužeb a kterak by bohoslužby jmenovitě kázání měla býti zařízena,
aby se stala mládeži sympatickými a
od ní vyhledávaným účinným prostředkem k povznesení vnitřního života církví. Není to též naší bolestí
a nejnaléhavější potřebou CČS? Bohne uvádí 4 příčiny, pro něž mládež
nenavštěvuje bohoslužeb a pro něž
naše kázání nemají pozoruhodněj
ších účinkll. Dají se zhrnouti v jednu: naše kázání i celý prllběh bohoslužeb ;sou odpoutány od života,
ne;sou životnými, neodpovídali životu našemu a životu našich obcí a celé
církve. Mládeži je odporné subjektivní teoretisování, mládež touží po
vzorech, na níž vidí realisované zásady a ideály, mládež jde za konkretní životností, a ne ztrnulou upiatosU, mládež j de za přirozenou nenuceností a opravdovostí, a ne za
umělým a neupřímným pathosem.
Neméně dliležitým a časovým člán
kem v květnovém čísle .. Pastorálních
listli" je reformní návrh vrchního pastora O. Clorinsa: "Tielere Gliderung der Deutschen Evangelischen
Kirche" (457-475). Ve srovnání něm.
evangel. církve s prvními obcemi
křesťanskými Nov. Zák. vidí zkušený a svědomitý duchovní pastýř
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přednosti i nedostatky. Z těchto se
zdá autorovi nejpalčivějším nedostatkem současné něm. evang. církve, že ;í chybě;í obce vyznavačů či
svědků, kteří by z vlastního ideálního rozhodnutí slovem, modlitbou,
prací i obětmi šířili Ježíšovu zvěst
ve svých obcích a upevňovali v národě Boží království. Církve mají
většinou členy matrikové, údy mrtvé,
kteří ničím nepřispívají k uplatnění
církve ve veřejném životě národa.
Nynější něm. křesťané nesnaží se a
nepomáhají své církvi plniti své poslání, aby bylo vidět a cítit jeJl čin
nost, a aby se musel uznat její raison d'etre, dllvod k její eksistenci a
jejímu ocenění. Autor podává obrodný návrh k- tomu, aby se něm. evang.
církev v politicky i církevně pohnutých dobách stala solí země, čili aby
církev organisovaných křesťanů se
stala opět církví vyznavačů a svěd
kll ducha a díla Ježíše Nazaretského:
Je třeba zreformovati dosavadní
praksi konfirmační, neboť nevyhovuje a nepllsobí. Co je v ní dobrého a
účinného, musí zůstati. Konfirmace
!má býti umístěna v: době 141et. Autor
vyvrací však zároveň námitky, nebo
uvádí je na pravou míru, anebo navrhuje změnu a úpravu konfirmační
prakse: Vyznání víry mládež v tom
věku nerozumí v plném jeho významu, prohlášení církevní dospělosti
blřmovanců pokládá za náboženský
zlořád na samé hranici dospělosti, t.
j. ve 14 letech. Kde by se konfirmace
udílela dříve, bylo by to ještě odsouzeníhodnější. Nesmí v nt přicházeti
žádná přísaha nebo slavnostní slib,
nýbrž toliko vážný úmysl, pŤedsevzetí
s Boží pomocí následovati Krista.
Mládež v tom věku nemůže se tak
slavnostně zavazovat slibem pro celou budoucnost. Je-li v tom něco

zvyku a mravního nucení, tu se nesmí zapomínat, že výchova zv. mravní a náboženská většinou je založena na tvoření dobrých zvyků, která
se pak později svobodným vlastním
rozhodnutím mají státi mravní svobodou, tedy skutečnosti z vlastní svobodné volby dodatečné. Zástupná víra fodičlÍ a křestních k!motrlÍ a polovičně osobní víra biřmovanclÍ ještě
nedospělých úplně má se preměniti v
plně osobní význání dospělého křes
tana v první Večeři Páně, kterou
Clorius odděluje od konfirmace a
posunuje '!Ž do doby pozdější, aspoň
do 17 let. První přijetí Večeře Páně
má býti naprosto svobodným vlastním
rozhodnutím a nepřímo též slavnostním vyznáním víry dospělého křes
fana. V~čeře Páně dosavádní je z
větší části neúčinnou
formalitou,
stále méně vyhledávanou. Podle zákona polarity, podle lidské i božské
stránky toho ustanovení je záhodno,
aby se Večeře Páně stala viditelným
organisačnbn znakem člend cirkve
vyznavačů. Nic nebude vadit, při
stoupí-li k Večeři Páně pak méně
lidí. Aspoň to však potom bude něco
znamenat. Raději, prý, nikdy nepři
stoupit k Večeři Páně, nežli toliko
jednou, a pak té zvykové formality
zanechat. Večeře Páně má býti mysterium tremendum, které dosáhne
svého účelu, odstaví-li se z blízkosti
jakéhokoli tlaku a nucení a postavl-li se úplně a zcela pod božský zákon dobrovolnosti a svobody (Ja. 8,
33-36). Ti pak, kdož dobrovolně k
Večeři Páně přistoupí, stanou se nejo

zdatnějším jádrem obce, dobrovolným vlastním vyvolením a rozhodnutím nadšených vyznavačlÍ a svědklÍ
Kristových, samou podstatou církve
a pravým subjektem veškeré činností
církve empirické, skutečné, která je
směsí vyvolených, věřících a pokrytclÍ. Hybnou silou však empirické
(skutečné) církve mlÍže býti jen to
jáClro církve či obce vyznavačlÍ skrze
Večeři Páně, t. j. Ježíše Krista, která je dobrovolným rozhodnutím a
vyznáním Krista, neboli spolutvůr
čím principem církve. A po 3 letech
později navrhuje autor za zdravou
dobu a podmínku pro udělení pasivního voličského práva těch, kdož při
stupují k Večeři Páně a účastní se
tak nejvnitřnějšího a pravého života
církve. Tedy přísnější třídění, hlubší
měřítko pro hodnocení a organisaci
mohou vyvésti církev z nynějšího
úpadkového zmatku, dědictví to liberalismu náboženského, který pokládal všechny členy bez rozdílu za rovnoprávné pro církevní účely (funkce). V hlubší členitosti tkví pro něm.
evangel. církev život, průbojnost, pů
sobivost, výchovná a propagáční síla
i jednotící pojítko.

Myslím, že mně dají naši čtenáři
Náb. revue za pravdu, prohlásím-li,
že reformní článek ClorilÍv přiléhá
ve značné míře i na naše poměry. I
my z něho mlÍžeme čerpati poučení a
podněty pro náš vnitřní církevní život. Uvažujme, co bychom Sl z jeho
návrhlÍ mohli vybrat pro naše podobné poměry.
R. Urban.

,

RUZNE.
Vatikánský list "Osservatore Romano" uveřejňuje jako úvodník proslov papežlÍv ke třem německým

spolklÍm mládeže. Papež vyjadřuje
litost a obavu o německou mládež.
Denně prý docházejí do Vatikánu
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haupt. Berlin. Spis poslouží theologům, kteřf chtějí se vyrovnati ve
svých theolo. názorech s novodobou
životní filosofii. Pro theology jest
důležité vědět, jak jsou orientováni
moderní filosofové. Filos. kongres v
Praze to ukázal.
. S c hub ri n g W i I hel m, Dr.,
Vom wahren Wesen u. religiosen
Wert
des
Kulturprotestantismus.
GČrlitz. Hilttenverlag. 0.90 M. Obhajoba protestantismu a jeho positivního vztahu ke kultuře. Kultura i náboženství jest démon božího půso
bení.
O t t o Rud., Reich Gottes u. M enschensohn. C. H. Beck, Miinchen u.
Berlin. 1934. 348 str. 9 M; 12.50 M.
Osvětluje spoje křest a arijských
idejí až k staroarijskému náboženství asurskému. Účelem spisu je povzbudit důvěru k podání evangelii.

W. L u e k e n, E. For s t e r, E.
M e y e r, Deutsches Christentum.
Frankfurt a. M. 1933. 30 str. 0.30 M.
Tři přednášky o ožehavých a palči
vých otázkách nábožensko-cirkevních
v Německu.
E.r.nst Zimmer, Ulmsturz im
Weltbild der Physik. 264 stran. Mnichov. Knorr u. Hirth. Cena 4.50 a
5.70 M. Populárni jasný spis o nových objevech v atomistické fysice.
Obsahuje řadu zajímavých faktů.

A u g u s t S c how a I t e r, Das
religiose Ringen unserer Tage in
Spiegel der Berliner Religionsgesprache des Jahres 1934. Frankfurt a.
M. (Bromer). 1934. 26 str. 0.60 M.
Novinářsky zajimavá karakteristika
cirkevních debat v Německu. významná informace pro ty, kdož stoji
mimo.
Spisar.

ČASOPISY.
Křesfanská
revue. Vychází 15.
každého měsíce mimo prázdniny. Vedou prof. dr. J. L. Hromádka a prof.
dr. E. RádI. Odpov. red. Jar. Šimsa.
Předplatné na celý rok 30 Kč. Praha
II., Poříč 12 (Ymca).

Časopis hodnoU všechny otázky
deního života veřejného , domádfio
i cizího, se stanoviska Kristova
evangelia. Redaktoři, známí v našem veřejném životě, vtiskují časo
pisu značně svůj osobní ráz, jak ho
uplatňují též v Ymce. Revue vyznamenává se velkou pohotovosti v
referování o významných aktualitách dneška. Členové naší církve
mají mnohdy odlišné měřítko, což
však nám nemůže vadit v četbě tohoto časopisu, ba naopak k ní podněcuje. Vice hlav více smyslů!
Letošní ročnik je zvláště pozoru-

hodný zprávami a úvahami o nábož.
a cirk. poměrech v Německu.
Spisar.

Pastoralbléitter.
Herausgeber D.
E. Stange. 86. Jhrg. 1934. Verl. E. L.
Ungelenk, Dresden A 27. - V seš. 9.
zajímá nás časový článek od zem.
faráře mládeže v Kasselu Lic. W.
Schiifera: "Gedanken u. Pičíne zur
Neuordnung der Kindergottesdienstarbeit", v němž tento vitá nařízení
říšského faráře mládeže, aby v každé nábož. obci se konaly bohoslužby pro škol. mládež za pomoci laiků
zvl. rodičů, kteřížto se mají přiči
ňovati, aby jejich děti vyrlÍstaly v
živém vědomi členství evangelické
obce a zvykaly si záhy na návštěvu
kostela. Autor správně soudi, že
německé
dětské
bohoslužby mají
míti dvojí povahu: pedagogickou a
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liturgickou. Obé nechť se nerozluč
a harmonicky uplatňuje, aby se
mládež sice vhodnou formou poučo
vala, ale s patřičným zdi'lrazněním
živlu liturgického v rámci bohoslužeb, aby se tak budila a pěstila nábožná úcta dětí před Bohem. Didaktický prvek má se vyvážit rozvinutým prvkem k ultickým. Autor nechce zi'lstati toliko teoretickým, a
proto přikládá vypracovaný plán na
3 roky, po jejichž uplynuti se má
opakovat. Každý rok rozděluje na
4 období po 12 měsících: sklízňové,
vánoční,
velkonoční a svatodušní
pod společnou hlavní myšlenkou a
se zvláštním rozčleněním o jednotlivých nedělích. První rok má vypracovaný plán se zaostřením k domovu, druhý k církvi a třetí k světu.
- Pro ty, kdož konají t. zv. školní
bohoslužby, neb nedělní školy, jsou
zde
uvedeny
případné
biblické
texty pro jednotlivé neděle. Nemusím podotýkat, že jako v jiných čí
slech jsou i v tomto vypracovaná kázání i skicy promluv pro mládež. Není zapomenuto v tomto čísle ani
na manželky faráři'l zajímavým člán
kem od Dr. G. Fiíllkruga z BerlínaDahlemu: "Die Plarrlrau als Gaftin
und Mutfer heute"·. - V čísle 10./11.
upozorňuji na vážné pojednání od
vydavatele časopisu: "Ein Biblestudium zur Dynamik! áeslEwigen
Wortes uber 1. Korinther". Nemohu
se šířiti o tom, kterak by mělo vypadati slovo Boží, aby bylo tím, čim
by mělo býti dle Dr. Stangeho. Má
býti časovým, ale zároveň i nadča
sovým. K tomu se organicky připíná
na výsost časový článek Lic. K.
Harmse: "Um das echte Kriterium
der Predigt". Patřičným kriteriem
pro naše kázání nemi'lže býti ani
učenost neb životnost, ani srozumitelnost neb pi'lsobivost. Všechny tyto
vlastnosti má sice kázání míti, ale
ně
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ony nejsou tim pravým a hlavním
kriteriem. Pravým a zdravým měřít
kem kázání mi'lže toliko býti, zda je
skutečně kázáním křesfanským, t. j.
zda přináší zvěst o Ježíši Kristu nejen s jeho radostí, nýbrž i s veškerým pohoršením pro svět. Kazatel
musí v kázání projevovati' snahu,
aby výkladem zjeveného svědectví
vlastními slovy vyslovil přislíbení
zjevení dnešku v dnešních pomě
rech životních. Kázání na venkově
i ve velkoměstě nejen v r. 1920, ale
i v r. 1934 musí miti osou evangelium bez škrtů a bez zkratek. Budeme-li se držeti toho, od něhož se
dnešní svět i kazatelé odchýlili, bude! kázání srozumitelným pro každého a ono tak každému přinese
odpočinutí jeho duši a užitek mnohonásobný. - Ve 12. seš. zaslouží našeho povšimnutí článek pastora H.
F. Kohlbriíggesa: "Welches ist die
beste Methode zu predigen?" (681
až 684.) Starý zkušený pastor, jenž
zešedivěl ve službě na vinici Páně,
vyhovuje žádosti svého milého pří
tele a sděluje mu své mínění, že
nejlepší metodu ke kázání najde ten
kazatel, jenž přistupuje ku ,- zvěsto
vání slova Božího s pokorným srdcem, vědomým sobě své nedostateč
nosti ku hlásání poselství spásy, ale
s důvěrou očekává, že Bůh skrze něj
promluví k svým oddaným jako k
Samuelovi, jenž volal: "Mluv, Hospodine, neb slyší služebník tvůj."
Dobrý kazatel nechce hlásat sebe a
svou slávu, nýbrž Boží, neboť Kristus jest mu "moudrost od Boha" a
jeho sila se mu z jeho plnosti duchovní zjevuje Bohem ve chvíli, kdy
je toho nejvíc potřebí. Správnou
metodu ku kázání najde ten, kdo
prodlévá často před tváří Boží s jeho synem nejmilejším Ježíšem jako
věrný tohoto učedník, jenž nesleduje
zájem svůj při ká~ání, ale spásu so-

bě svěřených

duší. Představi-li sobě
kázáni a před otevře
nim svých úst své svěřené, jako sobě
rovné bratry v trampotách, radostech, pokušenich, hříšich a v touze
po cestě k dokonalosti, tu najde jistě
vhodný text i vhodné myšlenky ku
kázáni. Ovšem, je třeba čisti v bibli
a' uvažovati o bohaté duchovni náplni, jež vytryskly do ni z duší prozářených světlem, nadšených duchem
a prohřátých láskou Nejvyš§ího.
Nejlepší vykladatelé sebe samy vytvářeli listujice ve dne v noci v
Pi smě. Mimo to farář mu si čisti i
hodnotná vážná dila nejen theologická nebo vědecká vt'!.bec, ale i vybraného slohu, aby se udržoval v
nadprůměrné formě. A potřebuje-li
někdy ~ formálniho návodu pro své
hlásání evangelia božiho, najde jej
v listech k Timotheovi a zvl. ku Korintským. - Na konci sešitů je
vldy bohatá hlidka literárnf z jednotlivých theologických oboro, jmepřed připravou

novitě pro praktickou potřebu duchovního správce, jenž nechce ustr~
nouti v drobné všedni práci na odlehlém venkově. V posledni době obzvláštni pozornosti redakce se těší
rozhledy po liturgické vědě, po niž
je zvýšená poptávka v generaci, jež
R. U.
je unavena rozumářstvim.
Eine heilige Kirche. Vydává Friedrich Heiler. Roč. 1. Č. 1-3. Mnichov, Ernst Reinhardt. Ročně 8 M.
Po zániku časopis6. "Die religiOse Besinnung" a "Die Eiche", jež
sloužily ekumenickému hnuti, pře
vzala jejich úkol Heilerova "Hochkirche" a změnila název na "Eine
heilige Kirche". Tento časopis je
věnován dohovoru katoliků a protestantt'!..
S.
Deutscher Glaube. Vydává Hauer
a Grabert.
Stuttgart, Hirschfeld.
Vedouci časopis "Německého hnuti
viry" (ADG), jenž vycházi od počátku r. 1934 na místo časopisu
"lKommende Geme.inde'~..
S.

RŮZNÉ.
Roku 1879 zemřelá pasačka lurdská, Bernadetfa Soubirous, a italský
blahoslavený Don Bosco byli prohlášeni za svaté, 3 jesuité, kteři r. 1628
v Argentině zemřeli smrti mučedni
ckou, byli prohlášeni za blahoslavené.
Redaktor valdenského církevního
časopisu "La Luce", Paolo Bosio,
vzdal se po 8leté činnosti svého místa. Redakci převzal profesor David
Bosio.
$panělská republika jmenovala jako prvniho vyslance u Vatikánu ministra zahraničnfch věci Pida Romero, který jest pověřen jednánim o
konkordát.
Anglikánská církev v Anglii čitá
podle volebnich listin z roku 1932

ve 12.743 nábožen. obcich 3,652.424
členů vice než 18letých, 2,279.713
těch, kteři přistoupili k večeři Páně, 406.069 křtů, 1,783.064 dítek v
neděl nich školách. Od roku 1923 bylo zřizÉmo 180 kostelů.
Generální synoda reformované církve v Maďarsku se usnesla, že cizi
státni občané mohou býti voleni za
faráře,
jestliže ziskají niaďarskou
státní příslušnost.
Ve Varšavě byl postaven z dobrovolných příspěvků kostel sv. Krištofa, patrona automobilistů a lelc6..
Japonská vláda učinila v místnostech svazu lidi bez vyznání v Tokiu
domácí prohlidku a zakázala všechny spolky lidi bez vyznání a všechny v6.dce dala zatknouti.
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nábožen.-historických spojich ideového světa arijského i židovského.
Udává cestu k vlastnímu chápání
Krista jako životné osobnosti spasitelské.
Lee u w G. van: PhéinOlmenologie
der Religion. Tiibingen, Mohr. 1933.
669 stran. Podává hojnost materiálu
ze všech obord náboženského světa.
Je to dilo monumentální jako základ
další srovnávací vědy náboženské.
K a w e ran W a I t e r: DogmenAnalyse. Leopold Klotz, Gotha. Cena 2.60 M. - Z podnětu cirkevní
krise v Německu zabývá se autor
rozborem dogmat a poukazuje na jejich rdzné složky, z nichž chce zachrániti - podobně jako my - jen
náboženskou a učiniti ji plodnou
dnes.
Schlemmer Hans: Von Kari
Barth zu den Deutschen Christen.
Gotha, Leop. Klotz. 1.50 M. - Vnitř
ni spojení mezi reakční theologii
Barthovy školy a proudy myšlenkovými v dnešní situaci cirkevni v Ně
mecku není jen rázu negativniho ve
smyslu pravidla: tlak budi protiklad,
nýbrž i positivní, totiž ve smyslu
stejných tendencí a společných nitek,
spojujících "dialektickou theologii"
s theologií "Německých křesťand".
Autor spisku to dokazuje a analysuje - ovšem vždy se zřetelem na
dnešni německou náladu rasovosti.
H o ff man n H e i n ri c h: Děr
Idealismus und das Christentum.
Bern und Leipzig. Paul Haupt. 1934.
47 stran. - Spisek hodnoU pro kře
sťanství významný zjev německého
duchovniho života, totiž idealismus
umělecký, filosofický a náboženský
z let 1770 až 1832 (do smrti Goethovy). Dnes stoji idealismus (jako svě
tový názor) opět v popředi debat a
diskusi theologických, ať jest odsu-

376

zován "dialektickou" theologií nebo
přijímán opět

"Německými, křesťa

ny". Neni zbytečno seznámiti se s
nim i u nás CI. spisek poslouží dobře
zájemcdm.
Spisar.

ČASOPISY.
Européiische Revue. Deutsche Monatschrift fiir europiiische Fragen.
Deutsche Verlags-AnstaIt. StuttgartBerlin. Vycházi měsíčně. Cena ročně
15 M. - Upozorňujeme na tuto ně
meckou revui, jako jsme upozornili
na francouzsky psanou, revui "Nouvelle Revue de Hongrie, ne že bychom s obsahem a duchem obou
mohli souhlasit, ale že třeba vědět,
jak Němci i Maďaři (tito za pomoci
kruhd mezinárodnich formuji evropské smýšleni a hodnoceni ve svdj
prospěch. Europiiische Revue chce ukazovat "evropskou tvář německého
národa a německou tvář Evropy".
Spisar.

Katolickému časopisu "Na hlubinu". Jest naši snahou poznat ~ též
publikace a časopisy
katolické,
třebas
nesouhlaslme a nemdžeme
souhlasiti se vším, co katolická církev hlásá, učí a koná. My nezazlíváme katoUkdm jejich stanoviska, ale
čekali bychom, že nebudou ani katoUci zazlívati nám naše. Měli jsme
a máme zato, že jsme křesťané, jako
i oni. My jim křesťanstvl uplrati nechceme. Ale proč oni upirají' nám
nárok hlásiti se ke Kristu? Tlm vice
nás to překvapilo u časopisu "Na
hlubinu", který jsme považovali za
časopis čistě náboženský a vzdálený
denni vřavy clrkevnické. Jaké však
zklamáni! V referátu o Hnikově knize ..Duchovni ideály československé

cirkve" (str. 443 letol. ročníku) čte
me sice o dobré vdli Hníkově, ale o
nemožnosti uskutečnění krásných etických snah autorových (roz. Hníkových) v československé církvi. A
proč? lnu, prý proto, že se v časo
pise "Na hlubině" musejí tázati,
,zkoumajíce pojem českoslov. církve,
zda se jedná ještě o křesťany, když
tu z křesfanských pojmd nezdstává
zhola nic. Pouhý pojem Boha, tře
bas ve smyslu zjeveni ,Star. zákona,
nestačí ještě k uchování obsahu kře
sfanství. Tak nás karakterisuje časo-

pis "Na hlubinu". K tomu prostě
pravíme: Má-li časopis "Na hlubinu"
zato, že náš pojem Boha je starozákonní (a nic víc), pak nás špatně
zná a naše učení. Naráží patrně na
naši interpretaci Trojice a na naši
kristologii, ale při tom zaměňuje
křesťanskou theologii s křesťanským
zjevením a církev katolickou považuje za jedině křesfanskou. Přeje si
"Na hlubinu" diskusi? Jsme k službáml Jen ať napřed ddkladněji prostuduje dějiny dogmatu a - naše
učeni.
Spisar.

RŮZNÉ.
Zpráva, že 600 německých evangelických larářli navázalo styky s Vatikánem za příčinou korporativního
přestoupení do římskokatolické církve a že již dva delegáti tohoto hnutí odejeli do ~íma a že vyjednávali
s papežem a státním sekretářem kardinálem PaceUim, nezakládá se na
pravdě. Pověst tato vznikla asi následkem jiné události. Dr. Karel
Thieme, syn zemřelého (1932) lipského profesora bohosloví Karla
Thieme, který byl až do roku 1933
profesorem na vysoké škole pro
vzdělání učiteld v Elbinku a který
přináležel ke
skupině "Náboženských socialistd" a své církevně-po
litické myšlenky uveřejňoval v ČAso
pise "Religiose Besinnung", předlo
žil na podzim r. 1933 s několika
stejně sniýilejícfmi druhy (prostřed
nictvím kardinála Schulteho v Kolíně nad Rýnem) papeži některé otázky a přání v záležitosti přestupu do
římskokatolické církve. Podnět k tomuto kroku zavdaly mu poslední události v německé evangelické církvi. Kardinál Schulte dal jeho žádost prostudovati zvláštnf komisi katolických theologd. Thieme mezitím

přestoupil do římskokatolické církve a prohlásil, že jen malý počet
lutheránd se hlásí k oné žádosti papeži zaslané; s rozšiřováním této
zprávy nemá onen úzký kruh lutheránd nic společného. V Německu
ovšem neexistuje lutheránské národní církve více.
V Mnichově, Augsburku a v Norimberku konaly se bohoslužby s vyznáním víry, které byly četně navltíveny. Promluvili při nich zemský biskup, vrchní konsistorní rada
Breit a farář dr. Beckmann z Diisseldorfu, jenž tam byl zbaven svého
úřadu farářského.

Holandské náboženské obci v Pabyla přidělena žena (licenciátka
z Leydenu) na ženského faráře.
Rektor kláštera Vinnenberku, O.
Brocker, byl odsouzen do vězení na
16 měsícd, že s kazatelny hrubě napadal vládu a urážel ministry Goringa a Goebbelse.
Dle úředního lislu biskupského ordinariátu katolické církve v Berlíně
patří i na německých universitách
obvyklé studentské mensury do církevního pojmu "souboj" a jsou stíhány týmiž církevními tresty jako
říži
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