HLÍDKA MLÁDEŽE.
Po velkých vnitřních otřesech neb vnějších válečných bouřích věnovala
se vždy zvýšená péče mládeži. Podobně i po světové válce mocná jde Evropou vlna práce mezi mládeží školní i dospívající mimo školu. Tvoří se
nová škola, zakládají se sdružení, kluby a spolky mládeže ve všech odvět
vích lidské společností, aby se vhodným způsobem získala mládež, její dů
.-ěra a tím, aby se dosáhlo patřičného vlivu na její formaci v nejchoulostivější a nejvýznamnější' době jejího vývoje fysického i psychického.
Naše církev má dvojnásob vážnou příčinu pro péči o mládež. Pro její
začáteční eksistenčnl zápasy a mnohostranné starosti a potíže vycházela jí
ze škol mládež více než z polovice odcizená, jež se vzdaluje jejího vnitřního
života, jelikož se jí nedostalo náležité náboženské výchovy ani doma ani
ve škole.
Toho nebezpečného vlivu si všimli dosti záhy prozíraví jednotlivci a
pomýšleli v některých čilých náboženských obcích na záchranná svépomocná
opatření. na př. na Vinohradech, Smíchově, Žižkově a jinde. Důležitější než
hledání vinníka a příčin zmíněného neblahého zjevu mezi odrůstající mládeží byla sebeobrana a průkopnická práce: založení autonomní organisace
,mládeže, jež by metodami, jinošskému věku přiměřenými a sympatickými,
hleděla doplnih nedostatky školní náboženské výchovy a získala dospívající
'mládež pro ušlechtilý pracovni a zábavný p·rogram a zachránila tak novou
dozrávající generaci pro. c'írkevní zájmy.
Práce to byla ohromná. Vždyť jsou nám dobře známy zájmy a záliby
poválečné doby a často jsme slyšeli stesky a žaloby na dospívající mládež.
Tato nemůže býti jinou než dnešní rodiny, z nichž vychází; nemůže býti
jinou, než je prostředí a celý veřejný náš život, jenž křesťanský v pravém
smyslu slova není, ano často boří výchovné úsilí rodiny i školy. Téměř bez
prostředkťl a bez tradic, ale z lásky k církvi a mládeži, nadšením, obětavou
a houževnatou prací několika organisačních, ale hlavně ideových průkopníků
vytvořilo se aSI za pět let organisační dílo mládeže, vlastními silami a prostředky, jež vzbuzuje úctu a uznání, třebas ještě není a nemůže býti dilem
absolutně dokonalým á uspokojujícím.
Nastává však nové období: udržení a zdokonalení do hloubky i šíře,
ale hlavně do hloubky. Pštrosí taktikou se ničeho nedocílí. Víme, jak některé
místní Jednoty mládeže živoří pro nedostatek technických prostředků, porozumění rad starších,.pro nedostatek možností samosprávných, resp. schopností sebevýchovných. Nemají ve svém středu nikoho, kdo by je vhodně vedl.
.Je <'všem v prvé řadě povinnosti farářovou, aby pečoval o mládež. Ale což,
Kdyz je přetížen, nemá času neb patřičných schopností organisačních, neb
porozumění pro tuto otázku. Odpomůže se vnějším tlakem? V druhé
řadě je ovšem morálně povinen i učitel náboženství. Ale odstranili bychom
lím potíž, když bychom jej prohlásili odpovědným? Vždyť on jest toliko
jedním z výchovných činitelů a zájemcůl Možnosti a vlivy rodiny i náboženské obce jsou nesporně větší. Vzpomeňme si jen na školní potíže, n~
dostatek vhodných učebnic, nedostatecnou mnohdy teoretickou i praktickou
průpravu pro vychovatelské poslání. Neobviňujme, ale všichni tvořme raději
blahodárné ovzduší, klaďme nutné podmínky a předpoklady pro úspěšnou
vůdčí činnost mezi mládeží. Hledejme vhodné prostředky odpomoci a radostné, protože dobrovolné, úspěšné, protože nadšené a horlivé práce mezi
mládeží v jednotách místních i v ústředí!
Nedoporučoval bych přeháněti Výchovný cíl maksímalistickýmí měřít
Ky, jež nejsou upřímnými, protože zůstávají jen papírovými a frázovými.
Mějme při stanovení programu na zřeteli duševní svéráz, psychologický vývojový stupeň jinošského věku, abychom mu nepředkládali stravy nezážívné a nestravitelné. Doba, okolnosti jsou nepříznivé, mějme poctivou odvahu podívati se úkolu realisticky do očí, aQychom postupovali takticky,
ale přece pracovali aspoň nepřímo a zpovzdálí k pravému našemu nejvyšsímu cíli: království Božímu na zemi.
4 Revue CCS.
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Dosud nebylo možno se věnovati také mládeži studující, af středo
školské, af vysokoškolské. Ale již se i na to pomýšl! a právě se sešel přípravný
výbor, jenž v brzké době chce utvořiti studentskou Jednotu mládeže. Vždy!
z těch vrstev národa mají vycházeti vůdcové 'a spoluvildcové náboženských
obcí a církve. Doufám, že by se daly časem vytvořiti odbory studenstva
středoškolského aspoň z nejvyšších tříd, se souhlasem školních úřadil, podobně jako jsou zavedeny odbory středoškolského sportu a j. ve smyslu
~ 22. Řádu školského stř. škol v Čsl. republice. Neméně dilležity by byly pro
vnitrní život církve i akademické studentské odbory vysokoškolské, z jejichžto řad mají vycházeti budoucí duševní vůdcové národa i církve.
Ovšem studenti jsou živlem hodně kritickým. Věnují svou dilvěru jen
opravdovým příznivcilm a přátelilm, o čemž se chtějí přesvědčit skutkem,
zvláště skutkem dobročinným. Mnozí z nich studují v nuzných a těžkých
poměrech: ve špatných bytech, v škodlivém prostředí, o hladu i v chladu,
Je třeba pro ně organisovat sociální péči, buďto silami vlastními nebo ve
spojení s jinými danými institucemi sociálními. Činy mluví nejpilsobivěji
a kritickou vrstvu studentskou získáme obzvláště touto mluvou, účinnou
organisační prací a péčí.
Do tohoto rámce spadá také i pozornost a péče o naši zvláště drahou
mládež bohosloveckou. Z těch mají vyjít lepší duchovní než římsko-katoličtí,
a to svobodní, ale přece prošlí školou sebekázně, veselí a družní, ale při
tom vzdělání a stále po dalším studiu toužící, aby tak úspěšně tvořili a
budovali dokonalejší církev budoucnosti. Jejich práci podnítíme spokojeností a radostí, pojistíme a udržíme nadšením, idealismem. Přičiňujme se
l'šichni přispěti nějak k tvoření těchto podmínek a předpokladil jejich blahodárného studia i budoucí jejich duchovní vild čí práce. Před vánočními svátky
měli svilj akademický večer, kde mně připadali vedle svých evangelických
druhti poněkud opuštěni. ~
Práce, povinnosti rostou, úkolil přibývá, obzory se šíří, pole p ....,covní se
rozrůstá všemi směry, měřítko se zvyšuje. Domnívá se Ústřední svaz Jednot
mládeže, že stačí na vše dosavadními prostředky a silami? Nebezpečí je
dvojí: z přílišného sebevědomí a z jeho nedostatku. Myslím však, že slyším z povzdálí hlas po odpomoci a důkladnějších organisačních opatřeních,
neboť dosavadní vildčí jednotlivci jsou přetíženi. Čsbr. evangelická církev
má pro svil j autonomní svaz sdružení čsbr. mládeže dilkladnější opatření
v osobě stálého organisačního, tajemníka, donedávna ještě v rámci YMCA,
jenž dojíždí, udržuje tempo, dozírá, vyjednává, chrání náležitý pracovní
rytmus, maje na tom zbudovánu svou eksistenci. Jsem přesvědčen, ž'é i my
máme nejvyšší čas, abychom se postarali o opatření analogické. Uskutečnění
organisace mládeže byl velký výkon. Těžko je říci, zda větší ještě úkol nestojí přede dveřmi. Nezbývá, nežli se sebraností všech sil pustiti se do jeho
zdolání.
Dr. R. Urban,
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v Mor. Krumlově, 1931, stran 58, cena Kč 6.- neváz., poštou Kč 6.40.
Prof. dr. Bli Zbořil patří k těm intelektuálům, jichž je velmi málo,
kteří věnují živý, zájem otázkám náboženským, o nich píší a přednášejí,
čímž zaslouží si naší pozornosti, třebas právě v tom nejhlnvnějším, v otázce
pojmu Boha, s ním naprosto souhlasiti nemilžeme. Našemu časopisu není
neznám, 'neboť, hned v 1. ročníku a v 2. jsme věnovali dosti obšírnou staf
rozboru jeho námitek, činěných od něho proti pojmu Boha theistického,
totiž odlišného (podstatóu) od světa a přírody veškeré, ale neodloučeného
od ní, nýbrž tvořícího a pilsobícího ve stvoření, Boha tedy i transcendentního
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