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G. A"PROCHAZKA: 
, ' . /-:. .:-l _' ,; ,-" "'.,, ,- ; _ ',' > , , ',' I .' V I," , 

o BOHOSLQVECKOU FAKULTU,CIl,{KVECESKP- ' 
~, "".' .', ď 'SLOVENSKÉ~""'" ~'" ,\' 

• 'I'. : ., l > ' 1 

. , -

. Hn~dpo svém vznik~~vi'domi1.{:si CČS, Že si 'bude muset dáti 
'. 'vzdělávati svůj duchovenskýdorrost, tak, 'aby" požádavkůÍlÍ nové, 

církve, výhovovaL":, I ,I " 

, S počá,tku, kdYž příliv římsko-katolického' duchovenstva do 
CČS byl značný, vystačila ~ ním ct;s a,spoň na tolik, aby nejnut- , 
nějším duchovním potřebám svých věřících vyhověla, byť i bylo 

, jis:to, že štav ten na: dlouho není udržitelný. Příliyjednak ,ustával,' : 
, jednak ibylozřejmo, :že' ač se' eírkév'na'čás,spokojilasduchoven-: . 
ď ,stvem, jemuŽ sedostalóvzděláníodpovídajícího 'potřE!bám církve, 
'řím~ko-katolické, duchovenský dorost nutno vz'dělávat v duchu 

ideí a potřeb nové církve.,' , , , ' ,,' :" , 
, ' Takového, vz.dělání mohlo se, našim bohoslovcům dostáti jen 

:' ,vlastním učelišt~m, zříz~ným .a~ybáveným' dle zásad CčS; I 

, .... ,.Uvědomujíc si. té; konstáťuje, již schůze. konsistoře CČS,dne 
",5. května 1920: ,;Nutno, pracovafi\ k tomu; ábyv Praze zřízena ' 

'byla'pro slovanské státy bohoslovecká fakulta"" A v čl. Č.~zápasu " 
. "čís; ,29 r; 1921';,Bohovědné' studium CČS.'~' pojedriává Dr. Farský 
i:'onu'trié~vla:,~tnínľvzdělání,duchoven~tvaCČS:, . ',. "~, '. 

, "',iNutno pc)mýšletina výchovu a studium dorostu:K tomu bude ' 
': třeba vysoké školy rúibóženské : .. L mý máme tři možnosti;' Buď 
, aby naši kandidáti 'studovali na některé vysoké škole,' která tu" 

už jest,' Můžeme použít do značné míry fakultyfilosofic/lé ., . Ji-
nou,rizožnostpóskytu'je~ CČS fakulta Husova .. '. Pro. předměty' 

,odlišné je ochotna1akulta, vyhraditi nám příslušné 'docentury, 
',i'nžchžby vytvořilysezajžsté"samostatne, řádné stolice:, A ko-, 
. nečně . tře ti možnost : Zříditi . ,si · svl' vlas'tilÍ uč'elištěnáboženské, 
: akademii Tlebo' fakultu ,zatím, sóu1iÍ-omou, ":, s "právem , veřejnosti, 
.jehož" bychóm se. dqmáhati ' inuseli 'na. státu' .,; . ' Srbovénabíze jf',. 
nám kzi zřízeni ,samóstatné . nábožens.k~, akademie: pomoc hmotnou ' 

, i sílynábq-ž,enské' do Prahy .. '.',·\;" >.'" ,.,ď;'"' •. " , ' , 
! ''',,' .' Valné shromáždění ,přisluŠriíkůCčS 'z, Velké Prahy, ,konané. 
, ť",;.'v pondělfdne 13. února 1922 v"Lúcerně~', podává vládě rei)tlbli-:-" 

,.ky,':,poslancům' ásenátorům Národ; "shroUláždění 'pamětní /spis, 
:' v;němžpožádavek 4. ,zní: "Zřízení nábožen~ké fakultynebopří-, , 

, 'pádně přeorgánisování' Husovy évang.' fakuUy 'v Praze, 'aby, z, to.;. " 
':" hoto.významného: uče liště" stahl, 'se vysoká škola s.tředo'evropská , 
,'a všeslovanská."(Č;,zápasč.'7,"i. 19~i;r:' ,., (ď ' ',: ' 

" 'Manifes1tačnLprojev příslušníkůCČS v "Lůcer:něu v Praze 
'dne ·18.,listopadu.'1924: "Žá'dáme, vlastní: fákultu' bQhoslovéckou/" ,.' 

, i. CČS ,od svéhó, vzniku byla ,si 'vědOma' foho; že·musí svému' 
,duéhovenstvu 'poskytnout(svoje vzdělánÍ: a ,že se při tom ne-- " 

"niůže spó~()jiti s fešeníin kusýmanepostačujícíDl . , /' . " 
I,.,:', ,,', 1', 
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Tuto jédnu,'přímoulinHdí-Ží c6s dodri~s': 'Vlastní . fakultu 
'. nebo :vysoko~ .. poh.osloveck,ou .,školtisp6Iečn?u·,v:š~~1;vyznáním . 

mimo římsko7katoh~ké. Snad: ~občas, když.se, céstá'za"vlastní ~ fa,- .'. 
kultou jevila neschůdnou~byla CčS ochotnanap ř ech o'dn ou. 
k't á t.k ou ,dobu'·s'pokojiti,se sfešením,čásfeČným', pov,ažováJa 

'. je však ~ždy, ,a' ote~řeněito p.rohlašbval1i, 'zaopatření'znouzcr 
pře<::hodnéapI;vníet~pu.vlastního ,učeIJště;*l.:;", .•.. ', ' " " 
.... V požadavku CČS o vlastnLfakúltu neriLžádnéhoostnu :prOti. ď 
žádné, jiné konfesi. Přejeme jistě če~kóbratrskécírkv(jejívl<l;stní 

. Husovu fákultu: Známe však &,vé . potř,ebya,své\ právo.' Jako~nóvý " 
,ná:boženský, útvar ·nemůžeme 'dopustit,' aby. n:ášdť.tchóvenský:do~ ," 
'rost byl v:zděláván,v duchu'jíném než ,ríašem,vlastním. A·jako 
druhá nejpočetnější Církev v republice máme)iá:. své' yľa.stníuče:,: 
.liště piá vní'nárok, zaručený.nl;imsamotnow Íísla voU'"stá tli.;- " ..... , 

, '.!., '" " . ,- ,'" ' ,\,"' , ' ' ; 

Budiž;konstatováno, žetótonašé stanovisko vždy jak synod. .I 

výborem: ,čsbr; církveták't!ús'ovouevarig. fakultou,úCsprávné . 
,~bylo uznáyárioj i tehdy; když jsme' byli na čas ochotni spokojiti, 
se 'ú;šením etapovým,"zajištěnímněk6lika,stolié ria·Husově. fa- . 
kultěpropotřebuCČS. .,' " .. ď ".', .... . ..• 

'I . Pokusím s~pi-ójÍti od počátku):eioút\1neschudnou" kfížovoú; 
,cestu, ktei"ouCčS šla a jdé,:doníáhájíc .se,Joho, cpi, je jejíži-
votní potřebou a nacoÍná nesporné právo.' ' ". " . 

, , , ' " _. f 

; :..~' ~: ,,': 
, '" ~ • 1 . 

ď. 'Polmd ~evážněpočítalo "se spojením správ6s1av~ou 'cíl"k~í
~srbskQu,ďpředpoKládalo; se, . že 'bude duchovenský dorost ..... CCS 
vzděláván v Běléhradě;kámtéž'v r;" 1921někó,!ik' kandidátů' jdo 
·studovati..~ři tom byloiiž::\'>i-. t920'uvažová~ootoni,éďaby zří;';; 
'zena .bYla buď vy&oká -škola bohoslovéckáse' zřetelem I zvláště 
k.národům! slovanským," (lnebo .' aDY povqlánb'ýl. na. Huso,vu ..fa,':'. 

. kultu pro začátek i,ederia později ,1více profesorů'theologie pravo:.: 
"slavných ze Srbska, abypřednášeli,'bohoslovcůmCCS. Jednání 

to vŠak. nemo;hlose,sétkati s výsledkem.~:). I I' ••.• . 

__ ._',.'_ '",_,' " ',.,,1 '~ ':,: ", ,,' .,",i\ ,.,,,.1,' ~ " 

. *j Že se. církvi československé podařilo o· tom přesvědčiti . i veřejnost 
a iozhodujíéi kruhy,tohoje mi ~cÍ.okládem ;o'zhodnutí n;inisters'i~a financí;. " 
n~dai při résy~témisaciilvr. "1930svéh6 sci~hlasu/ke;zříz(;níčtyř profesor~ 
5kých 'stolic při' Husově .eva~g. fakultě p~o potřeby CčS, ~váciějíc jako jeden' 
~e zajímavých důvod\i/ž'e se -tím· ·vlashiětvoří:zárodek. novévýsokéŠk6lY. 
i. ~.) Sborník Husovy fakulty '1919~1929.ďFerd;Hrejsa: j,?rvédesíti1etí.:.;".: . 

. str. 8, .. Mezip~sluchači byľv\torn ro'~~ (1921122) již rp~im( posluch'áč zcí;:~ • 
kv.e . československé. ~. jež':ndvdz~la' pCik s)d..kult~u,Jédnání;aby> na/~kuU~ 
v jejím 'zájmu Yylďpov~lánzá\ pr.ole~ór~, bohosloví'srbšký pravoslavný"theo~·. 

'log,' Fakulta nemohla přáni:'lbmu.vYHdv~t~;ježt~ n,ébyta'k'toinuk~mpetentr!Í . . 'I 
Znbmenálof'by loporu§en'; raii( lák~lty/Ale':·proleiJilá:o'dJiotú. I ďumožniti j' 

habilitací dvou, doéenid: z arki;e českoslov'~risk~:;" 'i ' . 'i ď ,,u .. ' 
ď .. 
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. Bylo' tédy' uvažová~~ v\ 1. 1920~ 19:Ú 'o ~orit, . aby naši' bph07 ' 
~slové:i vzděláváni byli vdziněive Francii; AIlglii, a event. Affie- . 
dce; do Paříž,e na'SorbĎnu poslán' 'mladý . duchovní, ·býV: římsko., 
katolicky, kněz 'J;R, Stejskal.' .1' . 

..... Když~ďr:.1921bYlovi\dnĎ, že :nenínaděje ani napřeniěnu,l' 
. Husovy eyang. fakul,ty, na vysokou: společnou bohosloveckou' ~ko~ . 

.;; luani na~ zřízenívlastnf fakultypró 'CčS' a, kdyŽ se CčSzačala 
') oprošťovati od myšlenky spojeilfs,pravoslaVím,považoyáno za 

nejvhodnější, laby'naši bohoslovci poslouchali zatím přednášky,. 
,;ď;ná'Husově',:'evang;daku1tě. po Jé ,doby, dokud, se .vlastní fakulty 
.',nedomůžeme. Přitom:, již si ,CčS I ůVědomila;že:'jeto/opaÚĚmí' 
: .. '. jen dočasné, ne plně vyhovújící;protože neodpovídající~naší ideo-

-logii; byla. ~i vědó'ma, že toto 'řešení známenározekla~ost,ve 
',' studiu a názoru, což přinášel již ,ch~rakter fak~lty ,Husovy" zří." 

, zené, pro_potřeby, c,írkví ,evangelický;c~. Tyto nedostatky sriažila, 
• se CČSzmírnitivlastnimipředriáškamia, bohosloveckými kursy 

tak, aby duchovenskému dor~stu p'osky~la doplňky yzdělání; ,jak 
je pro sebe potřebuje. , 'c, "",' 

'. , " T~hosi byl~ v,ědóma.1 Husova,fakulta :aproto'hyi~ ochotna 
připustitihabilHaci dvou docentů pro, CčS, 'ovšem tak, 'aby ráz 
fakulty :nebylporušen. CČS nemajíc vhoonéh,ovědeckého pra- , ď 
covnik~,nej evilá 'o tuto nabídkuzá jmu,zvláštěkdyžďdržela ,'zá.,' ' 

. ,sadní' stanovisko domáhati rSebuďvysoké školy nebo vlastní 
jakulty~.',: . . ' : • '. ,: ,'," ".'1 ,ť ... ,' .e··' O', 

,'. , . Při tom, aby jednak hrozícímu nedostatku, duc}Ío'l'níchbyló . 
odp,omoženo', jednak noví., duchovní ve. směrnicích CČS byli ,co 

· "nejdříve vzděláni,z~ízeny'bohovědnékursy, pro výcho'l'u ducha., 
, .venstva CčSv Olomouci, ježvšák neměly fdlouhéh()trváníarti . 
":značnějšíh6 praktickéhovýznamu;'.·' " ' ",. . ' 

V:studij'ním ~oce :t921/2daísez~psiti"první poslud~ač CčS 
,. na Husovu evang;fakultu. V připojeném.'přehledu uvádím ,počet 

.- "poshicháčůa profesorů; jež poslouchali . v jednotlivých se'me- . 
- . strech (zkratky: r":'::" . rok; s - rSemestr, -z !....-. zimní, 1 -=.., letní, 

, ,'. p ~poČetvšecli poshlchačů,pč~počet posluchačů vyznání čes-
. koslovenského,profesořiDr::H-:-. Hiejsa,;Ž-Žilka, L.-'--'- Lip.-

· hart, D~Daněk; B~~Bednář, Hr.--':' Hromádka, Ba~Bartoš, 
· . 'S "-:'- Statečný, Sk -:- Skalský,ť·:....:::...: Čapek): " . " i .. 

'"- '." " ,', . '" . \ 

\ 

. ,\. 

, , \ ..- " ~í I 
, r s ppč H '.Ž ,L D j B 'Hr' .Ba,S',Sk Č " 

",' ."1921/2 . Z\, ,61 1 ':1'. f .~, '11; ~ .~, 1 
/. :'1 ,.54 l' ,1 -;-' "'("~.' :1'~ -'-:'1-

1922/~ ·lz· ... ',S642. ,J3 12:12. 6 9 '7'8" '5 -:7: 
12 '12'12~ . 1 '9',9,:11'. 9 ". "1q 

1923/4' , z' 78,' 26' .24'2414. 16 4 23' 16 -18' 
1;·7'1" 28 26 25', .. 15 '22142322,1117 ' 

,'~ ,." '. ' ,\.-

J 

"" 

\ . 

,\ " 



,\ 

r.s .p pč ','H "Ž L' ,DB' ,H~ Ba:S , Sk 
'1924/5 z 107 :34 32 32 20 25 ,27 30' 7,31 ',
',.I •. ' I, .10345 41 41"'2333. 36 34 . 3,42 ~ 

, I' 192Šj6 ' .. 2; 135' 73',706745, SS }8 ' ,62: 47/ 65.:~, 
,. .'.L 123,63.'57, .55, .30.-43 23,,48 26 ,55. 

'.'1926/7"z156 '79 ,78 79: 67 70,,3.22' 43 '.63 
, ': I I . 139 68 .66 64 '61 62 36 ~ 59~627:":" 

, 1927/8 z 153· 85 85 8581" 75 82 79-
, . " .. ". 'I 'J51 8480' 82:79 58 54 58 

> \ ·1 

'. 1928/9'z 168; 96 ,96 ;90 92 29 83,28 8L 
, q.; 158 90 89 7386 28' 52 26 60 

1929/30, z)138.,73' 11 69,65' 12 1619 -'
" I; 121 70 70, 21 65 5 10 '13 . -.- -,-

Č'; , 
12; 

3 " 
.6; 
3 
5', 
4 

,4 
2 

-'--

1930/1,.~ , 123,\70, 69,65' 165:& 10' ,14 .'1" ~ ':L 
'. .1 '119, 61 ,5857' 55 10, '1? 205 ~ -'·2 " 

Vr. '1924 podařilo' s~ církVi' čsL získati hr .. prof. Dr. 'Karla' . 
. ' StatečnéhO':' dosud 'profesora theolO'g. seminářev. é. Budějoýicích.: ' . 
. Přijala' tedy. nabídku Húsovy fakulty, aby se od)etního'semestru . 
'r.' 1923/4 habilit(wal,'jako A~cent pro',systelI!ati<;:ké bohoslbvíse . 
?řetelem k CčS.·' .,',..', . I > '.,' " 

V 1,isto~adu' r. 1925 jmenov'án)r. Dr. Statečný mimořádným 
profesO'rem. Husovy fakulty extrastatumad .personami Místo .. , 
bohO'sIoveckévysoké~kolynehO' vlastní fakulty, měla se.tak CčS· 
spokO'jiti s,jedním eventdvě;mamimořádnými profesory.' ,'. 

Když bylo jasno,' že tímtO' kusým, á nevyhóvujícímďřešením 
měl,a být. C,ČS se'syými pO'žadavkývzdělání ,duchovenstva vyří-" 
zena nadobro, zaujala k tomuzpůsO'bu řeš'enÍ'stanovisko zcela' 
odmítavé.a věnO'vala od té' d~byO'tázce vlastního bohovědného' 
učeliště sO'ustavnou pozqrnost" jež za p oč a vš i v r. 1926 t r v.á' . 
dodnes." 'I. ' , " , . , " 

. _. ",' I. , , I 

. Vé své schůzi dne 27. června 1925 vzala ústřední rada ·spo;.' 
, vděkem na vědoÍní usnesen'í.,synodního'výbO'ru'čsbr. církve evan- . 
. g~lické, nabídkÍl" dv~:rÍ1 stO'Hc,naHusově fakultě propotřeby CCS; 

přičeinžovšem prótestantský ráZ fakulty musí iůstafnezměněnj .. 
nabídku' však nepřijala a.usneslasedomáhati se zřízení samo-, 
statného vlastního ,učeliště .. bohO'sloveckéhO';, '.' . 

Dne 2.b~ezna 1926:'pO'dáváústřed~í, rada memorandum 'mi-,' 
nísterstvuškO'Istvíanár : osvěty' O' .', vys~ké.' šliolebóhO'vědné / se 
sekcem~jednotlivých,vyznárií.. '.".' '<'i' ','}, ....: . , 

DnéJ6. března" 1926 vypraco~á:n' v ústřédní' radě , riáyrh'.zá
kona na zřízenísamosta:tné fakulty ,CČSa 10. dubna 1926 podán' 
vládě, Národnímu shrO'máždění a 'všemposlaneckýin a. senátor-. 
ským klubům .. SO'učasóě intervenováno všitde, kde se toho po-
třeba' jevila.. ' ".":., ',' , • ' .. , . " 

TentO' návrh zákon~: zněl:, ': . ", '.' 
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Návrh /.' ; 
':' poslanců ·inž.'Jan'a' Dvořáčka,"Václava Vávry;/ Dr. Matouška, . 

.•. . Fr .. Jl!Žka tf druhů, kterým se zřizuje bohoslovecká' fakulta církve 
.. .', , českáslo~enské .v Praze. ,'", '., '. 

,'i 

Podepsaninavrhuji:',;, . 
I /, "Poslaneck'á.sněmolino' račiž:'se ustz'~sti:" 

, 'I' "I" 

.' Zákon,l. ;', -
: \ 

'. "',.ze:dne:: .... ,' ',' 
jimž se zřizuje bohoslovecká ·fakulta církve československé 
V Praze. ,.,,'.. " ,.' ... " ',' . 
. ,NároéJnish~omážděni republiky českóslovenské usneslo se na: 

': t01Titozakoně; .! " I , .... ,. . • 

I" .' §, 1 ~ . . ~. '. . 
. <VPr~iizřiz~jé~'se .. ~d:itAjÍza:.1926;.bo'h()slo~eCkci· "akulta 
", církve československé. . . .1",. ,/ ,': I' " 

. \, ,é " .. , ·,.,,,,,§'2., '" 1-' • \',.' 

) 'Tato fakulta tvoří samostaínýautonomni ústav se všemi právy' 
, a výsadami, vysoké školy. ' .', ' 

,', ,', . ," . _ ,.:,,§3 .. -.:,· .. ,,' '/"1. '" ."" •. ,," /' 

I. . '>9rgani~ač,!i stat~tíoh~to ú~ta~u;~ studijní a ikúšeb~~ řdd určí I' 
r ",; / mlTllsterstvo s!WlstVl a narodnz osvety, vyslechnouc na vrhy ko-
I mise, v niž bude též jeden zástupceÚstředn( rady CČS. 

, i 1 

§ 4.' 
Zákon nabývá pl~t~~stidnem vyhláše~í .. 

\ 0_,. . ' ." J ~"'" " 

" 

" 'I §.5.', . 

'·ď .. ·ProQésti tento zákon seuklddá ministerstvúškolstlJí a.ná~odni ~. 
osvěty a ministru linaf!.~í. ,," /, '. ,.' ď ',' •• 

". >:bůvodová I~p~~va 'I~záko~u u~áděla:PoČet . poslu~hačů :~y- .' 
znánLčsLv,poměrukpočtu českobr~trs,kých na Husově fakultě.' , 

"'EvangelickÝ'ráz Husovy fakulty, neodpovídající potřebám adu-'-" 
chli CčS.· Nutnost vlastního studijního a zkušebního řádu; Od~ , 

. lišnost ideol(>gie' CČS od: českobratrské: .. Rovnost .. všech konfesí 
před zákonem a z toho plYI10Úcí právo CČSpři počtu jejích pří'::· 

. 'slušníků: Nedostatek.duchovenského dorostu: Nepatrný pro stát,' 
',;.!ňáklad ďse',z1ižhínIJfakulty':sP9,jený:ď ," " ,,,, " ' , '. ď ,'~ 
, ". Tentó',návrh zákonapodal'y' pOslanecké snění()v~ě strana' ná.,; , 
" ~ rodně demokratická, repubL strana venkova a středóstavovská . 

,'živnostenská; strany socialistické· byly' sice v' oposiei; hylóvšak 
jisto, že se k, návrhu zachovají příznivě. Návrh byr podán dne 
18. června 1926. , I I ' ~ .' , .' '. 

Ještě,krátcepfed jeho podáním ,zdálo ,se,že:;~šeckojednání, 
ztroskotá; proto ve ,své· schůii.·dne 1. června '1927, vypracovala ,,' '. 
Ústřéaní radildaJší,-'obšírné memorandum;:;; němž riutnost ,splriě- \ 
';,"' . ' 1/"\' . 
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n'í svéhO'. požadavku· podrÓb~ě ~dův~dnil~ stínÍ,· že' n~dostaI1~-li. 
se drkViv dDbě :n~jbližší ,fákú.lty,budc:, nucenil. zříditi" vlastní. 
bohbvědnDu' akademii i ježtO" bez svéhO' učeliště'v budDUCI1U Dbejíti ' . 
se.:,neniůže.. . . ','. ,:. .' , . ,ď ...• ~', • , .;' .. ',., " 

,~ávrh,třemi shora 'uvedenýmistranami podaný, byl přijat 
, výborem iniciativním a~ přikázán výbDrurozpQčtD:vémua kultur:-
níinu,k. pr~jed?ání. ~Dn~~adžvš~k '~I?-ěmoyní, za~~d.ání bylO' 'dO' 

,podzImu prerusenD, DddaltlDsehm JehO' prDJednam .. I ',' 

, f . Nikdy, před tím 'nebyla; situace. tak přízniva. BylO' pevné pře:
'svědčení, že v pDdzimriímzasedání hned 'v,jehOpočátku návřh 
bude přijat a ž·e tak CčS se 'již rokem 1926127dostaňevlastnf i 

. ,fakulty.'BDhužel se; pDlitická: kDnstelace již na podzim:utvářila 
tak, že; CD se. zdálO' takDřkaíiž na dosah rukyl ZmařenD',rázem. 
'ZavládYDbčanské koalice se totiž vytvořila:, praxe'; že jen návrhy,;. 
zákonů,' jež sama vláda sněmovně' předlDžila, mohly, býti pro:" 

'jednány., .".'. . .... ';" ." " .. ' ,! .,"".' " .' . 

• L Poněvadž návrh zákona'ze dne 18; června 1926 podán byl po
" ' litiokýÍnistranami a' ne vládou, nemohl býti 'sněmovněpředlóžen 

, a. prDjednáván: Tak rázem'naimár;vyšía !;vysle,dek dlouhé a' ll.a-, 
máhavé práce.", , ,,' •...... ',. ' .. :., .... . . .... ' 

V)éto' dO'· Jiudoucna bezútěšné situaci jednala dne. 6. pro_o 
I since 1926 ústřední ra:da' sezástupd Husovy evang. fakulty" bě-
. hem kteréhož jednárií. zcela jasně 'a nekompromisně próhlási1á, 
že se .nemůže spokojit ,řešeriím ďpolovičatYm, .. jéžnérií 'na·.'p'ro'spěch. 
dnCfakultě . ani. výchově,' našeho d6r6stui' ~e; jí tédy, nestačuje' 

'. jedna nebD'dvě~tDlice na Husoýě' fakultě, ále že se vzhledem: 
, . ,k tómu" že' vládá je v rukous!ran, jež 'návrh z 18. června 1926 
,podaly,obrátí'přímo'na vládu 'o podání návrhu na zřízení vlastní 

·.fakulty.'od škol. rok ti J927/28; (. ',' ',' '; I . '~~ '. 'i 

'< Skutečně intervenovala ústřední rada počátkem roku 1927 
, " 'uminfsterského· pře,dsedy, ministra školství a Hnaocí a ty'to své 

, . intervénce podpořila manifestacemi a' resolucemi. náb. obcí, dieé; , 
sjezdů II veřejnými schůzemi, nehledě kbezpDč~tným irÍter'ven- , 
dm' ústřední rady ijednotlivý'ch náboženských ohcL '" .' 

. , Když pak.se v nové audienci u ministra škólství dne 19.:květ..:. ' 
na ',1927 ,dostalo církvFslibu, že vlastní' fakulta prO': CČSbúde 
Uizákoněna, postoupeno' podání'CČS iniciativnimu výboru posl.·' 

, . sn~o~ny,.·je!lž j~. p\o~al.výhor~ rozp~čt~vém.~í· kdese.'požadavku:. 
CCS.vřele ,uJal pDsla~le'c" Patejdl., Navrh ,;přIJ~tpak .za 'podklad '. 
jednání,-'á ,v" důsledku:'tohonařídil. y'Čeryencj lQ27: ministrškol:-, 
ství Dr.M.Hodža, a9yministérs1tvo připr~vilonávrh iákona na 
.zřízenHakulty -CčS k proj ednávání. i (. , .' I ..:,' • 

, . '.Y zhledem k tomuto nadějnému stavu nepovažovala . CčS . za" . 
. oportuní. domáliati.sefoh()labypozesnulém~profesoru pro Sta~ . 

\ tečném obsazena byla jedna' sto1ice!1aHusov~fa4'uHě propotřébu . 
. 'CČS"ah:y;.tak, požadavek;:.ci :Zákonné' zřízení:,vlastní . fakulty byl,.' ' 
podpořen a ne'iéslaben" ','."': :. " ~ ď, , '. ~ 

~ '., .oV Jednu :aždubnu 1928, bylo opětovně intervenováno"ujed- ' 
, '. ,\ •. " ',. - '\" :., " _: ' f. 
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n()tlivýchl11inistrŮ ap~litických: st~~ri~: tčinito i~terven~émi' do,:" ' 
'cíleno"ž'e dne :7.'k"ětna '1928'mohla'Pstřédní rada konstatovati" 

• , , "že hyl; ministrem 'školstyí' 'Dr~HódŽolť: dá~ nii~ish!rs~vuďškolstvj 
" ,rozkaz;ďse :všíin' uryéhleiiím~vypracováti:ji'áv:rh"zákoná na z,řízenL 

" fákulty'CčS:, Návrh ."byl ,skutečně~vministeáitvu škoIStví'vypra
\cóván·: a ,předán,všém ~illistérstvům, aby: se ~kněm1!vyjád61~,.\ 
poněvadž jen'tĚm návrh;se předkládaI,sněmovně~k němužvšeck<i" 

,ministerstvizáujala stanovisko .'příznivé.' '",' ",," . , ,'" 
Tvrdilo ,se; žemiriisterstvo financí'postavilo' se k němu za-

: 'mítavě. Po mém přesvědčení nebyly to však dŮvody finanční, jež' 
zavinily, že se návrh' nikdy do jednání ministerské rady nedostal' 
,á'nemohl;připraxi;' le jen náv~hyvlády' se k'projednáyáriípř~d~ " -

" kládaly sněmovně" býti předložen., 'Fina:nční~i dŮvody se kryly , 
dŮvody 'politiCké;: ' ", ."', .' ď " ,/ď", ',,",' ,'" , 

"', ,.,'~'~, Kdy~ takďbylo'jasrio,'že':!~kúlta a~i ,ód ,škol~'roku 1928/29 z~' 
" ',riám ,nepří~nivé politické,konstelace zřízena riebude, , bylo v' září \ 

: 1928,snahO'u Ostřední,rady ,'dO'cíliti, aby ministerstvo' financísvů j , 'I 

",'I{ázor po,změ~ilo.~ Opětně intervenován() ,u jednotlivých niinistrŮ 
:a- výslédkemtěchtointervencí;byl\ n<:!určitý:slib, že fakulta zří':' ' 

"zellabude od II:~s~,inestrúr~ 1929.Přes,všecký ylednu 'až'květnu" 
'1929,podnikriil;tékróky bylo stálC-, zřejmější" že ~a stávající poli':' 
tické" konstelace ,', nenínaďsplnění spravedlivéh(): po~adavku >zří::' 
zen,í vlastn,Uaku~ty,na~ěje.:, \, /"..~ď .. ~ .... ,\' :, <,. 

i ... ' , 

. . , Jediným' výsledkem 'vší, úmorné., prácebylo;že,:se'vr; 1926, 
',usnesl, senát Národníhb, shro'niážděnívrozp,?čtovérÍi výboru. ná' 

resolúci; , podle, které, měla pro CčSď,~ býti zřízena, "na Husově fa;.. 
kul tě, ještě jedna,' pr,ofesorská·stolice.'Ale;toto řešení CčS ,již' 
tehdy i ako'neyyhovujíctodq1Ítla., (F ars~ý'v:Č.,z,ápaseďč;27 ;1926.) 
'Když;.tedy v~květnÍ1,r: 1929 bylo 'Zřéjmo,žé za občanské 
'kcaliéé. seJ církev, fakulty: ~nedoniůže,~ vrátilo se', vedení' církve" 

:;~ k' myšl,:nce:k~ysinadhozené .'a:několikariiinistry~ sympaticky,' 
./ ."vítané: 'zřízení'vysókéboh6vědrié š},(oly prO. všecka vyznání ,s' jed':' 'I. 

"riotlivýffii, sámostatným}sekc,e'mi.
ď 

,:':, ':', ,~;:" , .• ', ,;,' . ' 
, ',Veschůzidne~18.č~rvna 1929 uvažovalaúsÍřední radaotoni,. 

lná-li' sététovy~soké' školy cl órÍi áhati ariebO" con~j dříve pO' všech", 
',slibech ,a:'.zklamáních, 'jichŽ se:: jí dostalo; ,přikročiti k zřízení, 
.. vlastní bohovědné akademie. ,RozhodnutO' wčerpati 'dříve yšecky' 

'·'.možnosti, riežbuCle,ktomuto poslednímu 'prostředku 'sáhnuto. " -
, , .. ,Na pózvánf ; ústfední,lr"aidy,konalá ,se" tedy dne, 25. ,června 
. 1?~9a. ~pět, d.ne: 23: řf jn,!-:~ 929.a?k~ta" j ejíh~žy! ed~ání' Zúč~st-~. " 
mll se ,zastupcl' synodmhovyboru ceskobratrske clrkve; vysokych 
škól 'a'vědečifďpracovníCi~se 'iástupci!o,stfední .rady.', ' .' , \ " -, 

,:.Výslédh;m jejím; bylo: iozhodnutí,' abyseCČS domáhala, _ . 
/ zřízenÍ, vysoké školy bóhO'vědné. zatím o 'tře,ch,Jakultách, ,česko:' 

'.' b~atr~ké<evangelické:sloveriské eviing;ače,~koslovensképád ,jed-., .' 
".Í1im'rekitorátem, : při čemž ,některé stolic'eměly býti 'společné. ',' ,.' 

:'~' . V,.'dtísh~dkuď ťohofó'~rozhoatiuH,'ďňav~zário/jecinárif' se -synodním, 
výborem.čsbr::Církve'evangelické a s,H1isovo~fakultO'u á uvá;. \ 

, \~ .. ~: . " "~ ".,,~ . . "f.:~·,·"' ":7:,/"" ,." ... -..... ; 
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,děnyprototořešení důvocly:Není 'naděj~ Z důvodů politických 
.a, finančních domoci se samostatné fakulty CčS i~ tímto řešením 

. nebude ~řizována 'novli '.vysoká škola,nýbrž' novelisacízákona 
-pozměn~na a. rozšířena·' fakul ta: Husova, . a,vyrostlií. z,nLvysoká 

.. bohoslovecká'škol~budenejvětším úg,tavem toho,druhu v:rep'ub::., . 
, Hce; což jistě pm přispěje kušlechH1ému závodění fakultám jed-·' 
notlivých církví,jCž hy v,'budouci:iu~mohly.býti r~'zšířeny i"o fa~ ,. 

';'kultu,reform .. vyznAní kalvínského a'jiných.· vYznání.",·, ... , ' " .... 
· .' Ústředn( rada jednala' tedy sé synodnímvýboremčsbr. cir-.I 

, kve a s Husovou fa;kultouo zřízení této společUé školý.Myš!f'!n:-' 
... ka,doš,la porozumění a I přátelSkého' př}jetí·.9běma' korporacemi 
, a v listopaqu 1929 dal' i synod čsbi. cír~ve k zřízení svů jsouhl~s. 
• .' :Na záldád~"tohoto rozhodnútí podává, Úsfřednírada'CčS se ", 
, . synodním, výborein čsbr; 'církve a' Husovo'u' fakul tou, v. únoru, 1930 
"memorandum, ministerstvu :škbIstvía',n. o:, jímž sdělilje;, ž'e 
,tytá korp()~ace sjednaly'š'p'ólečriý: posfúp zaúčelemvzClělaní dú'- '",:: 
chovenstva obou cíikví"jehož hlavními bádý bylo: .Husova evang .. ' 
fakulta bude. zákonem rozšířen,a na vysokou 'školu 'bohově dnou 

\.,; 'o společriém 'rektorátu 'i a 'dvóu~~tím fakultách: .. Husova' evang. 
fakultěa'fakultě církve československé. ~ 'Pon{ěr:'jeclnotHvych 
fakult k ,sobě a celku,stanoveri bude. ivláštním·státutemisjed:. " 
nanymdohodou obollcírkví a' fakult. .. ,'. " .", .',;' 
" Zřízení fétoškoly dožadovánóodstudijního'roku, 1930/31. 
Předpokládalo se, Ú,vlá,dě tenton'ávrh budepřijatelny,zvl~štF, " 
když Z míst nejvHvnějších ariejpovolanějšíCh tento postup' zvlá-' ." 

.', 

ště byl· dopor'uČo"án. Záhývšak~při osobníCh intervencích, Ústřed-.· 
,ní rady se ukázáloj.že, v,, přítorimédobě. ani tento' návrh hemá~' 
naděj ena': realisovárií. ,", .1 ,.', '.'. . ',:;, ,>' '.....' I .... '.' ... , > • ". 

'Dop'orúčeno církvi čsl., aby 'se. přiiesystemisaci Idomáhala 
zřízení někoHkaprof.stolic'přiHus. 'fakúltěp'rosv~ potřeby"'čímž.,, 
by' dán byl zárodek k budoucLvlastní .fakultě anebo k' zřízení 
vysoké 'škólyspólečné:, , .'.. . ..•• . ..•.. '?, ,.' ,'," 

.' .Budiž tu vděčně kvitována ochota ',aporozumění,Husóvy .. 
! evang.fakulty, ,ježyespolečné.schůzisezlJ,stupci·,Ústř.; raay~dne, 
26. března 1930da:la souhlas; aby"byly na Husověfakúltě pro., 

, potřéhy CČSsystemisovány,čtyři řádné stolice, .jež;hý počínaje' I 

. st.r .. 1930(31: v dohoděsÚ;střední radou,óbsazeny, bylypújf~sorYI' 
· CčS. Opatření'fotbmělo se: státi na přechódnou"dobuj'/než se 
· podaří docíliti 'zřízení vysoké š~oly spplečné;.'.':: ',">. ,'I' , 

; 'Ministerstv~' školství 'a:,nái. osvěty'.bylo :totou'spe~ep.ry dub.:." 
nu ·,1930 ,:sděleno.'.Mii)isterstvo ,pak~skútečhě ;:předložilo, vládě 

. návrh,' aby-při ,resystemjsaci 'byly na Husově fakultě pro potřeby 
· CčS zřízeny čtyři stolice a to dveřádné,a',dvě mimořádné. ' 
, Ačkoliv.' ti;!dy·. místo čtyř. řádných' stolic, pódán ministerstvem ' 
tento pozniěněný:návrh,hyJá.,CČSochotnaistímto ře~enímÍla čas.' 
se spokojiti"vycházejícze, zásady, ,že:'je. jeh etapou ,v dalším 
domáhání ,se vlast11,í, fakuItf,nebo vý~oké 'školy. A pon~vÍ:ldž byla 
naděje, že 'resýstemisace'bude',provedena již počátkem stud .. r; 
• , • ' ,. ,. ' ..... ' " •• ~ • J .' • I; • ,I ", 
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" :1930/3 ( na vrhlá·ú střední.' nida, fakul tě ,j iž dva, z' budoucíchsvýéh " 
'O profesorů;,'," ~ ,"," ',' ',d ',' - ", _.' 'í 

" Když,' však 'rQzhQdn'utíne?ošlo' arii k 28.' říjnu 1930 pn re- " 
'sys,temisaci úředníků státních, ~ylo jistO', že ani tentO' minimální N, 

požadavek církve čsl. nebyl ',splněn. ", " ,,' 

\·,1 

.. ': 
.\ " 

',' " Zá důvod se uvádě16dpor' ministe'rstva financíjjež seposta~' /\' 
vilQnasÚinO'visk6,že by zřízením čtyf stQlic prO' CčS tYQřil se. 
vlastně' zá~odek ~zcelanO'vé 'vysoké, šImly ',a .tím\,praejúdicprO' 
zřízenfdalších' PO';žadovanýéh, vysO'kých,škol: německé h6sPO':,,' 
dářské',evangelické: slovenské v Bratislavě a everit.kalvínskéj 

,.' . 
, , I 

, ministetist,VO'financí' pak,že je"zásadněprO'ti zřizování, novych', ' 
'vysO'kých,škol, pokud stávající nejsO'udobudO'vány. " ,,' ': 
"Je',však'otázkaí nemá.:.li'setímtoPO'stupem začíti'g prová~, é 

děÍlíÍn rO'zluky Církve a státu tiéhou' cestO'u, zatím Qvšem jen 
"na úkO'r CčS., ," " , , ", ,," " ',,' 
"Patriarcha CČS"pO'dal, kdyžpři-'vý.hlášení resysfemisace'čtyři" 

. ;' ,slíbené stO'lice,prQ CČSzřízeny nebylYí ih:ned prótesUakvládě, ' 
·ták; jednO'tlivýmministrům,zákO'nO':dárným'sbO'rům apolitickým, 
, stranám. ,',',' , , " , ", "~ " , , / ',., 
, c, X tomuto prO'testu bylO' 'sdělenO', že věc není definitivně, ře-

, ,šena' a zkoncO'vá{la,' ježtO': návrh, minister,stva škO'Iství a nár~ 
" O'světy na zřízení' stQlic prO' CčS není dosud, vládQU vyřízen. ',' ' 

, ,PO'něvadž vŠak'systemisilCi :nó'výchníí~t; bude' vláda: prováděti', 
až po třech letech,': jest,:jistó, že návrh,minisferslvaškolstvLpadl, ~ " 
,ď Za'trukovéhO" stáv~ v~cí '~ozhodla konf~rence diecésníchrad, 

" ,zástupců Slovenska a: Podkarpatské Rusi l.hře'z~a 1931', v České 
" Třebové,ab'y církev zřídiIapro 'výchovu ,svých bO'hO'sIO'v,ců' vlast
. :nít ;samostatnou' bO'h~sloveckO'ti akademii; ,aby ,tak O' vzdělání' du

,> 'chQvenskéh()'dO'rostu~v'duchuadle potřeby'CČS bylO' PO'staránQ. 
f" ' ~"MnO'hQ bylO'ďuvaŽo~ánQ ~: tó~n, ~da 'by,; ~ebylo,schttdriěj šínl 

, ,sPO'kojiti se za nynější politické kQnstelacezatím s tím, co: se 
; '</:dO'sáhnputi 'dá: s',jednO'u'evenL' dvěm:~'stolicemi"ná,Husóvě fa-, 
, , ,kultě ,'prO' PO'třebu <CčS,' aby,tak,církev ~po •. etapéÍch,\,dQšla : své-

hO' 'Cíle. "" '" ~, . "': ' I, ' ' " ; 

".; , 

. , 

':, PrQti tO'mu há j ilo vedení církve ,~t~noviskO'; .' že' s takovýfu ',~,' 
,'~Qpatřením se,CčS spokojiti'neulůže;bdmítlO' :t()tQ: řešení. již, ':, 

, v r.1925ďa 1926, jako nepostačujícÍ'vzhlédem'k pcičtuposluchačt'i;' , 
, odlišriO'sti'ideologieá pO'třeb cÍ1'kv~. Drželó neúchylně direktivu, ' 
: kterou si,' církev hm;dpQ 'svém založerií dala; podpO'řenoU t:ok'od\; ",,' 

, , rQku stQup,ajíCíffi PQčtem poslúchaČů; ,: " ,,', " ,,' '. '" , 
, , TO'tO'· řešení O'dmítfo jak aiec. shrómáždění,vPraze 2.únO'ra " , 
, '1930, ták diee.ráda vých9,dočeSké\,diecése jakO' církve nedůstQj":,';: ' " ,." 

pé a nepostačující. Není ,.ostatně, nikde ~ár~ky,; žehy ministe~~ 
,stVO' financí již ~e zřízeni, dvO'u'stO'lic nevidělO" zárO'dek'samO'-
,cstatné, vysoké " školy "Proti, i ~jímUž, ,zřízení' se tak ,stroze II s~a yL 

i" 'Je(pak' otázkóu, zda při ,rázu ,Husovyev,ang.fakulty, ,vysoké " 
", škO'ly zřízené pio~sbr. církev'evaIlgelickO'u,'řešerií 'tQto by', bylo' 

" ':' ,.-,.",."'. " 
" '. i ';'i :,' . 
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možno. Nebudiž' zapomíná~Q,'že prof. -Dr .. Státečný' h'abilitoval
se' jako docent pozděj i .mi~přádný . prófciso'r . ad .. ' personám. . extra .'. 
statum Hus'ovy evan·g.fakulty.~·'., '.',""'., . 

. FakuIt~byl~ si~e:o~hotna nábidhoiiú.s',~é dvěinhnoÚdné~ ' .. 
. prof. stolice ,kandidátům 'církve :Č!;l.~: 'ovšem ta;k; ják,to její zří- .' . 

;, 'zení připouští, t. ,j. aby, byli profesory čsbr~. eváng; ,fakultY;' 
, Husovy, - ,,' , : ,'>,' " 

" IToto',i'eš~ní odmítla. éÍrkev i čsL již. v', r; f926/První.p~td~rcha 
, Dr.'Farský 'v Č. Zápasuč. 2i~oč., i926včlánku',;Bohoslovecká"., 

'f 'k' I CČS'" ',:' . .' I" ,. ,""', , ',' a II ta 'praVl: i"~· . i . '." -'. ",:. . . .' I' 

I .••• "J~pravda, .že 'círÍz~v~á od jednoizorok~lúíBusov~ fakultě" 
'jednoho, profesora, ovšem jen mimořádného. ad; personam;a 'senát, 
,Národniho shromažděni usnesl se:mimilého'týdne 'nCl resoluci , \ 

\' ve' svém rozpočtovém' výboru"podle které, má být' zřízeno' církvi 
~., • I československé' na Husově fakultě ještě jedno mis'to; Alés' tím 
, , " , Se církev nemůže spokojiti, rlrotože ji tíni nenipomoženo.-Jed;., 

"; 

",.', '-, 

," ,/ I"~ 

" nak není~o žádiz( op(1třeni pro ',ni ,li porovniíní,sdruhými i::írkve::'~ . 
mi; ~ktérém'ají . své fakulty;. akaClemiea' semináře státem bohillě,i" 
vydržované, když má se spokojiti s dvěma, docenturami z m.ilosti 
Cz v, pódt;uži," ačkoliv ,jést . druhou 'n'e/p'óčetnějši . cír.kvžVestátě .. / 

"<!d .. , nak ~ n~n. i y t.rv.ale . . m., o.žno.,. aby"Vý~h.,()V ... !1 .. '. jej .ich 1u.ch. ? vrdé,h .d. á~a '1. se: na ustave 'nevla'stmm,. ktery .ma',ve. svem:zakone 'psano,.ze 'i 
jest e van g é I že k ým pro, výchovu"e v arig el i ck ýc h 'du~ 
chovních;odpovídající tedyk'o~fesi .evangelické;", .. ,,' , .... . j' 

, A :vy.č;. ' •. 38 .r. '. 19~6 ... , ~.' .. ,ZáP;. y .. Jl .. ánk.y .•. ;',O.b6hO. ,~lo. vec .. k.ouJak. ~l.tt1 . clrkve ceskoslovenske :' ... , , " .'., .' '. . '.', . ',' ". ~ , 
" .;N ám "ne jd e'o izějako~svév()li:ďN Ci';; pro,' studiům . ',z'aších, bo~ I 

" hoslo .. vcůHusov.a .. ·evánd .. ělická: faku. lta.·.určen.)í .. · .. VýChoVě. e.· .. v. Q,n dě- ' .. 
1 ž c ký c h bohoslovců prostěnévyhovujé . .:.::..... .. nehledíc ani kjj(- . . 
ným těžkosťem, A nenecháme se'ani od římských ariiodvládllích' , , 

". : kruhů strkat,mezievandělíky, jak býonisi .přáli:~.~, . .', ", ·"n 
.. "My~ímé, cojsmeri 'co chcdm'eac'onemáTrie 'éhtít;';'lJstřednf' 

\l-ada usnésla sejiž na ja'ře tohoto roku, že' odvolá 'své i posluchúčé, . 
\ Z Husovy}akulty, pakli' naší' žádosti o zříiení fakulty naší.' bude,' '.: 
svévolně bráněno~ Bude to sice 'kulturní 'skandál, který nebudeme,· 
skrývati před světem.' 'úle bude věcný'a oprávněný, a republika 

'neehe'za něj učiní,zodpovědny své příslušne 'vltídnikrtihy;" , 
,A,v,č.45, r;~ 192~ď Č.,Zápa,su:"Vl~da' 11S!\>q~pol~ojení\~CčS 
jmenovala 'tehdy církvi 'tsl. přtHusově 'fakllltě honorovaného,do
centa., dnes tuším profesorai2xtrastatum~. Více, nelze jí ani ,činiti, 
S takovým řešeizímovšem, nemůže se:' C,čS ',spfjk'ojiti. nechce-li, 

. aby jí stále ,bylo, předhazováno, .že' nema #ádnébo, učení. žádných' 
vědeckých' pracovníků, nebo. izechce~lí, aby' byla n(!Ínformovanými 
kruhy' matena s~ 'starokatolíky, s" M ariavii'y;,sCltf?iS[y,:s,.katoHky 
'akdoví''S'čim:':. PróčJná všakďCcSbýf'Vždy'p'ópelkó'ú?" ,:- .. " .. 

K závěru.ČÍánku((:. iápasroč. 192(;č;4S)'praví fpatda~cha, 
I ," 'I" ." .. , • , '.,., •. -: .• 
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Dr:· Farský; •• "Merito~ně' "ie·'.věc'vla~tní fákuíiy:PfO .. CCS .. mim~' 
'. disklisi. Tu nejde: o množství posluchačů (máme, jich letos úL 'roč
níkÚ'~J,~';skoro·:polpvinu,všech'.poslucha~ů,/co ,'jkh,bývá':ria .Hú-: 

! ',soúěfákÍiltě), ání Ó 'otázkú' nakládu budoV. ,/ebo' pod. Tú 'jde'o, to, 
.jsme-li \ církev. pro sebe , chc~me-lí církví' být a, zůstat. Chceme-li 

,'něco dát svým, příslušníkdm; sobě ': alidstv'!" a smíme~li.sámo
:statně myslit ve, své církví.' Tó-li všecko<ne;stáčívstoupit kam-
koliv:.' . . '. '. " ď, , i.~'·. 
,. ,.' Budiž pravdě' dán 'průchod,' že: Huso~a evang.fak~mť,plrio1J. ' . 

. 'oprávněnost našeho požadavku uznává. Citúji: Prof. Dr;'F; Hl'ej- .,f 
. save 'SbonÍíku, HusQvy Jakti1tyza1919-19~9:, . • ;" " 

•. ~ "Také~ se, jedná , o 'přičleněri/ česko;lóvenské' fakulty boho~·· 
'slóvecké 'a, o spojení jích v. spoléčnoubohosloveckou' vysokou " 
školri:: A prof. Dr. ·Hromádkav Ročence Husovyfakulty za stud~ 
i: '1928j9 na str . .4:, "Vélký:poče! bohoslovců z církve českosloven~ . 
ské sám o sobě n~tí, k.úvaze, jakým způsobem- výřovnatínkon
gruencí, mezi tímto počtem a, faktem, žev profesorském sboru'· 

,Husovy fa,kulty tzení anFjédnoho ,zástupce,:'československ(theo .. 
,:logie. Již v ,minulé zprávě 'děkanské, bylo' výslOvně .. řečeno, 'že 
" .Husóva fakulta (r:esp. její' profesorský sbor)jesi',plně vědoma 
.;.,práva,kte'ré plyne: z POČtl1.' posluchačů této círlive, a r'oiumÍiplriě " .' i. 

volání církve čsl/po vlastní . fakultě'. 'Profesorský sbor . sám. učinil 
vše,' aby i zá dnešních okolnOstí byla,'theólogie ,:dfkvečsl: ~a 
.fakultě.' iastoup~nq . . ,SmíinjméneTrt I pr.ofe'soi'skéhosboru prohlá- .': 

" ';sit,'žeHusova fakulta i v budoucnosti bude plnou vahou sveho.: , 
, ','hIUsupodporovatdrkev čsl; v jejím úsílí,o spblění spravedlívého ': , .. ,., 

'. "nároku na.fakultuvlasttíí. :~rofesorskýsbor i' veřejné ,1!línění . ' .. 
~ v" kruzích . 'protestantských ,(jak: bylo, dokumentoVáno usnesením.' 

'. 'V. synodu ceskobratrské církve évaizgélické V~' listopadli t.r:), 
iSóu, pro nejužšLspoluprácfsbudoud, samOstatnou <Fakultou čsl." 

,'. ,--:- a.to~ spolupráci, 'která by. se' měla prQjevit spojením 'obou'~a'uto:', \' ' 
."flomních.fakul( v .jednu Vys()kouškolu pro vědy theologické; Ne~ 

pochybujeme,' že i rozhodzi:jícf" kruhy církvé českosloVenskéuz11á:..' -
vají tento způsob řešení 'i za ':ne jvhO,d ně j šla·' ne Id ůsažně jši" ažé 

,·úřady státní i,Náródnž shromážděníučinžlJše, aby spravedlivý 
/, požadavek. cír~ve':českosIQveiíské ótéto formě byl splněn." . 

':, ": Od svéhó vzniku drží CČS zásadu:bíiď vylsok~U školit hÓh():) 
sloveckou' společnou".anebo" vlastnLfakultu.Oďtéto,zásady 'ne7 ,. ,,' 

upustila anil{dyž'~senaď čas .'chtěl~ spokojiti-"s:,řešením ~ nedosta~ 
. 'Čujícím. Tím' méně od~ní· ustoupfdnes".kdypočetfiě:ťak v#ostla •. 
"k'dy:početbohoslovcůrok ód roku stóupáa,kdyjí :Vyrů~tá nový' 

,,' dorost vědeckých piaco~níků: ~:~' ď . , '.. . ,<' .. ,', ': ' ... ' '. 
'. Protote'ntosvůj požad.avekvždy' znovu á fnovuopakujea 

.,-na, jeho ne:splnění před'veřejriostižaluje; jakseeprávěstalo. 
, sněmovnL,resóluéí, jež,: se,)jistě ,dříveJ.nel?o ,p:9iději',bt1d~' muset· 
;státi předměfelri1 pozornosH .. a ,rozhodnutí' všech, '. odp'ovědných' 
Činitelů státu. " ' .. , ".. 
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<" KŘESŤÁ:NST~Í A',sociÁ~N(ÍD~ÁLISM/)," 
.:" 

I' .. ~ 

I, 
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, ,,' V. posledních desítiletích projevuje se' snaha v riěkterýchkře.:., ' 
\, ,,' ďsťanských denominacích' znoVu'vyložiti' význam kfesťanstvíď~ " 

~: vzrůstající počet jednotlivců ztotožňuje' náboženský,obsah'/jeho ' 
, se. sociálním idealismem: V <této promluvě budeme,U\;-ažovati. 

jaké jsou předpoklady, takového' ztotožnění, a pokud:mů~eme 
,ospravedlniti. jeho užitíja:ko duchovní neortodoxní církve. ,~ 

Obsáh~m,,'so~i'álníhoidea1ismu ,je harmonický ,,' spoleČenský,;" 
, " řád, ve kterém,se jednotli"cipodřizújí dohrovolriě a' radostně 
" ,nadoso,hp,\m'"zájmůtp..' spól(;!čnosti,ja~ocelku;::):ak~výt!l, spole..", 
čenský]aH je ovšéninietafysioký postulát.; Ve:sK:i1tečhéÍIľ soéiá1- " 

'ním dění. setká"áme,se jen s, pokusy o organisaci sporných ~ zá-
, j mů jak se v různých'obměnach projevují.' " " " '\", ' • 

, Hl~vhítendence soci,Úníh6'idealismú. vede,k\'~í~u~ilovú'osti. 
"~i .," ,Pacifikace,je určována:přede'vším motivem' zábranným.'UsílUje, 

, , předejíti tomu/, aby, všichi nev:álčili proti všem. ' A tak:, próti'-, 
disposici' k válčení, v ,lidsképři~ozenóstisložitý pochod raciona- " 

, lisaČní 'naéhází odův:odnění ovýhodnosH' míru; Sociální idealism 
snaží" se 'utilitarianisticky' formrilova tizákol1 'l1spory 'energií, která ď 
jě důsledkem blahodárnosti miru. , __ ,,' " " ' ,\ ď ' .'", , , 

", ,'Co majÍ stímtd úsiIín]\sp~lečnéh6 kře~ťariskéCirkve?:N~mů~ 
žeme zde. sledovati př'íčiny, které postavily křesťanské ',cÍl:kve do,' 
značné', míry mim()ohniska;vektérých, se kůjí plány nanovy 

" \\ 

i:'" 

: sociální řád; Spokojíme se uznáním -této skutečnosti; Křes~an'ské':, 
církve 'mimO' církev římsko-katolickoU: si, uvědomily pov'álce' 

,,' ,I' svou neutěšeriou situaci. Na konferenci ve Stockholmu r. 1925 
(' stal se první",více méně. zdařilý krok k 'tomu; aby drkve opět 

,získaly::, duchovník.yůdc()vstvívřešenLisociálníhoproblému v: zá:.' .. ' ,', 
. padrii CivilisacL;r ento·. Í1ó,f{,us~' by I'" doprovázen činem meZinár()dní 
'~důležitosti, totiž založením vědeckého ústavupró' 'studium ,prak-
. tickéhó ,křesťanstvÍ- v'Ženhě. - .. . . 
, ',Současná sit~ace' je' táková,. že., s~ křesťanské 'církve snaží . 
přizpůsobit změněhým., poměrům politickým, ,které .... přináší ". nový, ' 

, ,.;, typ:,vládnt V/rUutých\;fOt:ťitáélf~tefú~tfs~nmfivÍlPdfiEfiibkl'acietV:',:tom;:: .,. 
~ to procesu přizpůsobování .se, krajnizastánci jt. 'zv. sociálního'· 
'~řes(ariství: opustili :vědomě klaskkoujIinii,. neortodoxního kře-:, 
sťanství, které je ,vyznačeno v dějinách křesťanství' jmény jako;' 
~? o,,. t ""',,'::~\ ,'.-,+, . " I'J'_i.-" , . 

, 1) Překlad kázání předneseného br.dremF. M: Hníkem.anglicky30; led-
. ml. 1931 na Verspers, . páteční pobožnosti ,Členů, fakulty aj hohoslovců'Iia ' 
'Méádville Theological School v: Chicagu, v před večer: unitářských slavností, 

~, při ~nichž_ hyl dedikován.PrvnÍ.unitářský kostel v Chicagu a akademická i, 
budova. fakultě, , ' j •. !., .', "'" > " ' . . '" 

, : ." . " " . '.:: , ~~ 
',<> ',-•• 'I 

,', 
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,-' 
,-' 
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jsou autoři sy~'optickÝchevange'liíi Pavel. ze Samos'~ty, ; Arius. 
Erasmus Rotterdamský,' Fau~tus SozZinus'a' James'Martineau~, 
Tímto' sociálním, křésť~irlStvím, ,.hudeme se, zaby-vativ' tomt6vy-~ , 
kladu:' , , . .. \ ď : ' •• ,,' • ;.,..,. "; 

,.' Jeho. zástupci 'ztotožnili cíl syéhonábOženství sestanoviskeín ' 
, sociálního idealismu a vslo:upili do jeho slúžeb. Dr: Ames na naší_, ' 
universitě je .z významnýahosobnos'Utohoto směrti,a'.mohla· by 
býti uvedena řada jiných jmen. Chceme-lisive·zkratceuvido-· 
initismysljeji9h úsqí, veztri~~e si kře:sťanské vánoční poselství:!, 
"Sláva na,výsostech .Bohu a 'na zemi pokoj lidem dobré v:ůle:~ 

. .', Druhá polovina' této'věty' je kredemsociálního idealismu; 
:, prvnCpolovina, je vědomě eliminována~ 'škrtají-li však L,:zv; s o'::; 
'ciální' křesťané Jeistickou .. nebo 'lěpe, teocentrickousložkti své 
,vÍry. zapomhÍají, že bez ní křesťanství ďpN~stává' h.ýti"křesťan-:-;· , 
ským' náboženstvím; ,. ~". ' ' ď',.' .:. •. ', , ' , " " ", ,': ' 

" VýinámkřesťilOova', úsi1ínenívymezeft autonomitou~ sociál) 
~ního' řádu. Podle křesťanovy vírY'Bůh' má, býti oslaven v soulad~ 
ném uspqřádání .spol,ečnost( avbratrsliéi11obecenství, mezi lidmi.' , 

Toto dilema, je křížová otázka nynějšího Ikřésťa:nství. ,,' 
"". -- .' -, , .. " ,. " ':~"';~, \ " ',:. ,::".' ,,. , 

f.,; " ( !. ; :\'-, / '. 
'I :2;"· ' '.1, 

" , 'Řekli' j s~~,ž; ~l~vhí~ 'p~stuiáťeni spd~ťrÍihoideaH~mu j ~, , - , 
:;'tako;vé uspořádání lidských zájmů. ve kter'éní by jednotlivci pod':: • 

, rizov:ali své' sobecké zřetele útelům. jež ,slouží dobru celku a 
'-, ,dále, ve kterém by, jednotlivé agregace, seskupené 'na zá:~ladě 

dílčíéh ~ájIl).ů, sociálních respektovaly podobná t ~kupenství vedle', 
sebe. Je ovšem,samozřejm~. že tento důležitý· postulátje',zá-' 
,roveň největším problémem sqciálního idealismu,. když'o,přijde; !i 

, k jeho tiskute_čněn~>, , ..'>," ď" .. " ',' 

;' ;1, 

... 

'," 

I, 

" . Sociální idealisté sami vyhledávájí pomoc náboženství; Má , 
jim .totiž posIwtnoutipro jejich mravní ,postulátY"absolútriíiá-:,. 

,vaznosti a universální platnost á, určiti, ráz chování i edriotlivcůve,' ' 
společnosti. ď .' .",'".;).!".::" ',:, ,I... 'v 

,,' ',ChcemeLli ď krátce:;~shniotÍti, požá'davkysociálního 'idealismu., 
" . vůči. jeji,ch. imaginativnímU' křesťanství'ďuebo (neurčitémú,nábo~ 

ženství btidoucnosti'jsou'následují,cí: .. '.' ',.,. , ' ., 
, : Předně: Nábóiženstvf má .vstoupiti do služby s~ciálníhopo ... , .. 
krokti.j má podněcovati' altrúistické, tendence a vztahy: jednotliy~ 

',,;c;ů'a 'př,etvářeti jeve zvyky,které'by:určovaly jejich chování. ,; , . " 
'/ .. Za druhé:ď:Nábožen;ství, má posvětiti pouze takové;s'oci;ilní" 

" ideály.' ďkt~ié ' by , směřovaly rk.' yybudcivá~í'sp~á yeCUivěho s,oCiál-: , ' 
, ,níhó řádu.' Sociáln~ idealisté "jsou přesvě.dčeni,'že ,náboženství 

,I je nutné, má:'lL býti: vybudován lepšísOlíladmezi.jednotlivei. ' ',' , 'I 
lep'šířád mezi :společenskýmia'gregacemi'a:úplnějšíporozurriění 

, mezi sku'penstvími.', I" ;, f ,,<, , ;.-;', -, " ' ' , ' 
Za třetí: ' Náboženství musí dáti', plný smysllidskémú živoh~' 

a nalézti' plný -,rozvoi, jednotlivců v; ,jich \,oddano~ti~,nejvyšším ' 
• ',' '.' " ' " , ',' ~ <' '.' ',' • , '" ,',~.' '1. ' \, 
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, ., '"",' , ," ',' ", " '", ': ",' J, ,,': 
sociálním ideálům. y tomto'Ohledu náboženství nemůže býti na~ 
hraz~n6:, I' , ,,' : ""., ',ť, ",;,,' , .,,' ,,', ': ',' 

:, Ňáb~žen~tÝí j'e "zdrojemvnitřnf 'důvě:ry,<že:dok~n~lý:', char~" 
aktér'má,svou ,hodnotu aže jezáruk'ouspoléčenské,rovnováhý' 
a' integrace. Církev stává' se y, tétósouvislo:stij ištou odrůdou' 
společnosti pro 'étickoukulturu,výchóvllOu instifucí;'ve kter'ése 

, dóplňtij~,/krystalisuje a' dochází, posvěcení mravního všeobecné 
, vzdělání,' dosa.žené výukóti,školní. \'" " , ' I 

I, . '.'.. \ • '. 

',' ., 
.. , ( 

'.' , 3 - , . ' ' 
',; 

, \ , 

I ,~ " " " • '. .' " • "I " ./ - 'I. ..,,'." ,o., < ,\ , 

, , 
, " 

',SociálÍli idea1isllluS . .ve své nejlepší povaze vyjadřuje' zásady 
•• ,náboženství lidskostia\překonává takpositivism:a behavicirism .. 
Snahapo'tekon~t~uk,ánáboženství ; nebo : poreinterpr~tacidu:.. ' " ," 

; chovního idealismu je založena na 'poznání povahy ,skuh!čných ' ( 
,lidskýéh 1 jedinců, ják\se,cho,vají,kdyžďjejich sóciální.ideál: je ,', 
~ 'zmatena'oni když/se ocitají bez kotvy ve vlnách syých bouří a_ 

pokušení. ,,': ,'." , ," ď; , ::' ,. , ',' 
, " 'lChci zde, uvésti 'dva, příklady tragického zmatení," jaké inůže" '~, ' 
dóživatá lidského 'snadno vnésti: sociální ideáL sobecky I orien-
tovaný. " " "", "_ "," I , " 

, ' První 'příldad je z\proshilého romáIÍuF. M. Dostoje~ského 
',' :"Zločin a trest"., Hr:dinatohot() příběhu je {ľniversitní student~ 

Raskolnikov, který ve jménu svého' sociálního ideálu vraždí ,bo-' 
hatou vetešnici..Pro nás je pozoruhodná motivace ,zločinu ufo,,:" 

" hoto" ruského 'inteli~enta. Raskolnikov byľ,zřéjmě ovlivněn sp
'ciálním ideálem Friedricha NietzScheo potřebě nadčlověka, jenž 

',', \, ,bypphrdalslabými a využívaLjich kesvýin dlům/Tentosilacký I , 

, 'i svět9VÝ: názor byl užasně,sHnýIn1pagnetem fpted~ále~~~ :Evropěď, i 

a zmátl hlavu nejen vznětlivým mladíkům" ale,i celým národům; 
So'ciální teorie' Raskolnikova 'byla promítnutíÍn' íeho chorobné, ' 

> "''''' 

" 
:, 

" ' 

představivosti., ; , , I _ ,/, ' 

, Matka se ho,ptás úzkostí v dopise,jestli se nepřestal modlit ' 
, a zda 'ještě věří v, milosrderiství.Boha Stvořitele a VykUlpitele'.:;" 
,Raskolnikov,ovšem přestal,,'věřit v;B~haJ, al~ za,Í<~ď se,. ve, s"ýc4, 
"snech' klaněl své, q1odle---' Napoleonovi:, Věřil; že' ód,: přírody", 
jsou 'lidéroidělenido' dvou, skupin'> Vpr,-Vnískupině lsou)idé", 
,ohyčejní;inferiorní, atimájí pouze sloužiti rozmnožování svého 
druhu: V druhé sktÍpině jsou'.Jidé silnFa tF jsoltpovoláni, aby 
,přetvořili světsvotimyšlenkou asvým~ činem;Ve<~výkladu této 
l teorie, htdir\.ové'lidstva' býW zločirici;' kteří 'seď nikdy riezdrahali 
prolévati krev; abý dosáhli svého záměru a přecé,js'oupokládáni, 

:zadobiodirice' lidstva;' Raskolnikovje; o sobě' přesvědčen, že vy-
,: nik~í nadlidsh:é'stádů: UjišťUje' se,že;Napoleml na, jeho Ínístě 

by se' jistěnerózpakoval dopustiti,: se zločinu,': který by,zajistil 
:jehohudouCí' životní. dráhu:)\,t6tohyt v jeho slovech závěr jeho 
koriečného, rozhodřnití:" " , " , , t ' " 
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- ~, <',,,ByL jsem:'žádostiv státi se druhým Napo'leonel1l"a proto' jsem' 
. "se 'dopustil' vraždy; .: Nechtěl. jsem se zdráhatií poněvadž jsem~ 
:, byl O'spravedlněn autoritou,NapoIEwnóvou."·' ,:,", ,':,,' ", 
, .:. Ve svém'pozdějším roihO'\;oru se svou snoubenkou Sonjouse .I 

"Olnlouvá,že přecešlÓ'jen () .obyčejného zlóv:6hiéhO"červa;' Pféd " " 
,"vraždou si byl jist, že, ríičeho jiného mu, není'třeba, než odvahy; 
ď Tato'pravda jej O'svltilajakO'shíncéďa náš'ósvícenec'sezpovídá: 
'liTóužil .. isem;poO'dvazeča;:dQPustil:.jsem,se,:~raždy.'~ ,\:, •.. ':/':.'<:~,' 
·ď;,V. případě RaskO'lnikovově,je geniálně zpodobeno"těkáni při.:. 
rozené·. lidské ,toůhY' .. po'sébeuplatněnii je-li pfedstávivO'st' pod: .. ' 
hícena a vedena': ChO'rO'bnýni . sociálním ideálismem>J é zřejmé; žE! .: .. ' 

. .'. 'sociální 'řád neli:evybudóvati· s! takovými .lži-osvícencij ako' ·í e," ,-" 
'té'nto nlskýnébo řekněme slovanský 'typ Raskólnikóva; A:lépo-

' .. dobně ,též :nemůže: býtL vyhudo:ván/s nO'lějšjín;,á.nglógerl11~nskýni 
type~;' 'zobrazenýmve Známénir!?,mánu TheodO'raDieisera:: 
,;,Americkáťragedie'ď .. Hrdinou tO'hotó vypravO'vánrjé ClydeGdf-' 
fith, mladý;.,úsp'ěšnY:sp~ávce íedÍ1~ho oddělerií~evelké továrně . " 

.švého strýce., Také Clyde měl svůj "sociálnLjdéál:'toužil ďpo-. 
vznést se do vyšší' sPO'lečenskétfídy,kekterénáh~žela jeho ob- " .... 

.. divovaná krasavice: Při tom: se nezdráhl,!.!' zabíti ,svou dřívější . / 
" milenku, tO'vární dělni<::i'šlechetné dušé,když onamu:měla při~ , 
'.nésti, ná svět dítě. NenáViděl-ji" poněvadž stála v' cestě i jehO' , 
'sociálnímu ,postupu, ,a jehoromanticismus byl tak hluboko za- '.: 
'kořeněný; 'že: sLnchy! jist, 'jestli ji ~zabil. č(ne. Clyd~ová.krasa-ď., 
vice s'e však n~obětovala jako <Raskolnikovova Sonja a trestem' . 
za 'jeho hřích byla elektrická ,židle. ' \, 

, Tak ruský i americký.hrdina podléhají . svým' ilusím.: Do-
. pouštějí se\vraždy.ve jménu svého sociálního ideálu. Ob,apo

rlÍšili hrdelným zIO'činein.pásv.átné soudružství lidských životů. Na", .' 
i'" ndtěstí. oni představují dosti ta8tý,,;typ .1idÍ:.vna~ichdnech, " .' . 
, .' \ \kteřr'nejsou\oéhbtni"přiimoutivZiú~šené' sodálníp-ostulá:fy soCi~., 
"álnkh idealistů. Ně'kteřhz nich dopót.ištějLsekrvávých ,zločinů' 
\ 'néloyaÍity ke svým sousedůrri~ Jiní,; a většina Z nás',' dopouštíIiie 
. : 'se přečinů a iločinů nekt:vavých; . porušovánímvzn,ešených" svaz
'ků sympatieapovinú'osti .ke,svým přátelůrú~Unikn~utLse, sna-'; 

žÍlne závazkům; ,vy~adujícím,.sebeobětpv.ánf. .. ,. ' ... , . ' " ", ,' . 
...• :~Tato,střízlivá' skutečnost zlO'činui

ď 

hříchu a . prorady vede. nás .' 
k~otá:z\::e:,':JE!\skutečrie ,p'oslednim prostředkem~.k záchraněsodál: . ,i 

:,ního .řádu lÍrozba, trest; elektrickážidle?·V ~Jadnémpřípad~'by 
.' Cbyly vyhlídky sociálníhO' ideaHsmuzoufalé.. . " 

"':',~->;:'/' :', .:.;, - :'."', i' ": ' ; ," ~/" ::'. :', ~,) r I'~ < '. 
,4 \ ',", I, " ~ • . ', \ . -,~ ,,',-

" . 
- ,"~ '/,~#, .,.' ',' ~,: f, ",: ',' ,\." .~. ,_ 

Obracím~s~se svým kriticismem proti tzv. sociálním4',křé;. 
:sťanství, .kter.é . opouští vlastní ''náb()ženské .. · poselství. 'eviuigeHa . 

,'. ,~Je'žíŠova . a"ztrácLse ,zřetéle ,dějinnou' funkci křesťanské církve: . 
,,~.: . Dříve :n~žliďshmtÍ' své 'výtky proti .. riiveHsáéi· ·~ateis~aCi'. kře:. ' 
'sťanského náboženstvf, rád ~pychuvedl,.9-vě výhrady\,: se kterými 
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pnsuzuji vztaq, snciálníhn idealismu k, dějinnému určeni kře-; 
s~anství." ',,' '. ':" ':, .. ' , .< .,: .' ",'.' .:' , " ',"" ,", -:,"..'., 

J" , Kdtidsm se ;"především . netýkávysnkých, mravních ideálů,:' 
ď lkteré jsou postulnványsnCiálníni idealismem jak,ó'cíl, k němuž 
' ... má spěti ,spnlečenský·vývnj.' Uznáváme' šlechetnnst tnhotn.,usilí., 
'~ '" DáJe:pndle našehn:'názowIlerii za dnešIU dU:chnvnídesoden~ 
, tací a 'mravní chans:zodpnvědna' anipositivistická soCiolngie, ani' 

behavioristickápsych61ngie ani'níaterialistická nietafysi~a;,. " 
. ! • Mů:žeme ,snuditi,'že' ndpovědnijs~u duchnvní' křesťánských . 

, církví" prO' něž .vírapřestala : býti riaděj ných,věcí~pndstatou .a', 
důvodem věcí 'neviditelných;, kteří saÍni:neimijíc~žádného; pn-o, 
selství víry, jdou' si prO' berle' dO' socinlOgie a psycholngie a odtud, 
chtějí sipřinéstináhraduia ztracenyxáj bezprnstředníh6,hn-
vnru své 'duše s.Bnhem> "'",/. " "'" ,ď',l.)",: . 

" ;Kř~sťanské ,n(tbnženství"budnyané ve směru 'svých prvých: 
zakladatelů, nemůže se nikdy státi služebníkenl sociálních ide-

I álů,' "poněvadi křesťanské nábóžen,stvi vykonává ús.távičnY soud\ ," 
o" nad, snciálními hodnntamité které doby. " ,'" '". 

, '. J~'ctragickým .n:mylem 'sociálních idealistů,: dó~ití~ají .. Ji ,se,,' , , 
,',' že si "mnhou no~é ,náboižénství ,vypostulovati;,'Jejich výletý,.dn',,' 

I vesmíru, jsou nazdařbůh, výlety do. vzduchoprázdnéhO' prpstóru. " 
, " 'Metoda" s .,níž se -:blíží ':sociál~í : id~alisté nevÚlitel~ému. řádu (', " 
B6žího,světaje pochybená; Je ztracenýmúsi1ím mimaha, s níž I"" 

',se napíná j~jichmyslíaby promítli dO' 'všehonííra:spblečÉms~é;, ' 
hodnnty,když ndtud nečekají Qdpověď,' která hy je osnbně za..;' ," 

" vazovala. Oni 'prnstě , nezna j í Určnvatd~ osudů, ď ~tery"může' svým. 
'pnžadavkem '. poraziti jejich ,'snciální . stai:lOvisko "á: přehódnotiti' 

jejich 'mravní hodnoty.'" \:, ,I, • "', ' ',' ; . 

. . Kritickávědá biblická á srovnávaCí.věda"nábnženská nbje-. 
. ,-:ujíps,ycholbgicknupovahllná:oo;ženské',tvořivósti v osobnostech, 
" zakladatelů nábožens~ých systémů fa II náboženských'geniů., '.,. 

, ..•. , "Misie 'pavlovy; na/příklad, Určily u<1.2boo let 'duchovrií nbsah 
. kulturníhO' Zápfldí.t: 'Avšak'.čílÍl podrobněji jé~áÍn .:mysl,Pávlo.,; 
'va vykládána: .novou'. pSY'~holngií,.tím méně si ,.můžeme př;edsta.;.· 
viti,":žé,' Pavel mohl <užíti s nějakým prospěchem 'metodypouží-,' 
'vánésociálními~ idealis~yj ď. je"tě'žkn. myslitelné,· že by paveI. chtěl 
knlem. svých nábnženských obcí -v Korinthu,. Soluni,:PhHippiá 
'jinde' ~tvnřiti imaginárníprnstř~dí, kte~é by, k~ntrnJovalo jejich 
chnvání,ve jménu Pavlova evangélia. . ... ' , .•. ' " "I '/".; .... ' 

. ' Sociální idealisťa' '~ůžé 'si nesČísľněk,rát ,: opaknvaÚ . svou m-a': i 
." 

gickou formulku: ;,Musíme' mítináhóženství:,:· MůŽecseb'e,: i jiné" 
. přesvědčovati ó', j ého ce'riě' a' pragmatické ézužitkovát'elnnsti. Přá~ 

;, ní bude .ntcem ,jehO' inyšIenek,'~aler na misie'ať nechndí! ,'/ 
'Snciální idealisté nvše~ ~ nei,snu· odp~)Vědni za·.duchovni sebe':', 

urČení křesťanskédÍ-kve.Zde majfsvéposlání konatLduchnvnC 
<a. zvláště tnladá\duchnvenská;generace', abychom' nejen ztratili· 

, svnji duši, álé. také jinašli; .ď,' '. j'" . , ' 
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:., Upří~né. a odvážné'slovÓpronesl letos na Nový rok profesor 
~·.Concklinj 'p,roslulfpsycholog,"k~ nábožensk,ým,·pra.c(}vníkům:na ď " 

_'o ,unive'rsitách' ·-a,· kolejích z celých Spojenýc1r, 'států,- shromáž,dě- ." 
ným C nakónferenci v C.hicagu.Zdůraznilnutnost,abydúcho,vní:" , 

":na,.iákladě' své osobní 'nábožénské .zkušenosti'se: snažilLbudovati , .. 
. křesťanské o~obnosti. Skutečriost duchovního světa a osobní vztah' < 

.'. kBohúm;.í hýte u nábožénských. pracovníku předpoklád~n,ao~i 
, nemají' žádati od· psychologie náoožeriství" aby prokázalá nebo' 
popřela *jich"'óprávněnost nebo přípustnost."":::: "'" ..... . 

.' " :DnešnÍ shtbost křesť~ns!ví je ,následkemfak.tu,.že,ninozídll~ 
,_ ' chovní v ,růzhýchdenomimicích 'ztratili. svou slanost. '(Matouš v. 

5, 13;) , . " '. . .. . " 
.'0, .' Projevem' náboženské' bezfadii6stijé )émlénce, 'abypovoÚ~í ' 

· duchovních bylo zesvětštěno: z,·vidoucihomá se; státi. sociální 
'.', sekretář.' Tichá. pracovna; studovna a 'modlitebna, yekteré,du-

, ' ..... ,. chovnípředcházej'ících , generací :rozva~ovali ·v. pokoře srdce 'a 
.' 'přicházeli před Pána. lidských živOtů osobně si 'ověřiti závaznost· 

biblických poselství, iná se proměniti v p'ro:stou úřední 'místrtosL, .' 
Avšak bez kontemplace o svatých věcech abez·touhypoosVí':, . 

'cení ·z,BoŽí··nii1óstiduchóvní nemůže, poskytn6tÍti své ~ná:božeňské, 
· obci skutečnou pastýřskou.službU. Bez 't oh ci: se stane v ,nejlepším 
případě pouze . svědO'mitým:zpravooájém o> s6ciálních_tužbách 

· doby. ď ". <, ''.; ",.' '.,...,' <" /' , .... ,.' ... 
,Má-li míti křesťanství~svů( pravý význam pro podporu so-. 

:ciálníllo' pokroku,jenaprosto' nutné, aby' duchovní měli: klidé 
k meditaci, a aby byli posilO'váni ve své autoritě soudcovské nad~' " 
ideály. tohoto' éonu, ve jménu toho, jenž řekl: - '_ I , 

;,Slyšeli jste,' že bylo řečenO' starým, ,.,ale-já právím vám," 
• . . -: • • ' • " --:.. ~ . " • " ~ <, • -". :-, ' . ' 

-.5,: ' 

. Nejsou:-lipo'dľě. našeho př~svědčeri( ~ávaznosti diktované so-. .. 
ciálníinřádem' konečnoú:normou nášeho.jeonání a našeho určení, 
komu tedy budeme sloužiti? ,Komu:' budeme sloužiti my jako 

... ~ duchovní, komu bude sloužiti fakulta, komu,di-kev, kómú tyto~ 
,., . krásné nové budovy?,; , . " 

· - . Sociální éoptimfsm' a nadšeJá naděj e' v konečný. ~ýzÍlamktil- .-
turního svět1onošství mohou býti důkladně otřeseny ,lekcí, ja-

/kou 'byla světová válka. Současná situace vykazuje také mnohá' . 
vážná 'nebezpečí, která znemožňují vyhlídky na uspěch sociál.! 
ního idéa1ísmu a ~topism,u. .' , _ . .' - _ - . 
" .,' Každá jenom 'poněkud hliÍbší 'anilysa '~polečenské 'situace: a . 
našého vlastního lidského osudu objeví snadno tragický"prvek: I 

.- . v' nasí snaze.. ' ,... I _. ". ~ .,,' ' ,'I .. 
'. . Nejsiné. v teniných~hvílích . své duše ď tak zcela:' nepodobní' ~. 

zločincům jako' Raskolnikov a,Griffith a' také někdyarii nevíme;, ' . " ' -'" . 
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,jestli jsme,zabili-radostné 'očeká.v'áriínébo oddanou, synipátiine-, 
)bQzmeškáli nenávratnou povinilOs.L To\ ale: vše patří' předcsoúd; :,'; 
,:věčnosti, ',', -''',; ď ' " ,,' , " ' ,': ',,:,', ,. ," ; , 

, NáŠe ~řičle'nění;\~"ke ídesťan~kémuhrat~stv~ 'znam~ná z'~-,-;" 
va,zek ustavičnéhorózhodovanfse: Povaha: Boží:i soucnosti zje~' , 
véna nám y Ježíši Kristu a mravnípřikazy jhn vyslovené, vyko

,návaj (had námi' usfavičÍ1ě.soud:Naše, svědomí" snadno'postřehne' 
).smysUěchto slov.,. " " / ", , . '.. .. ' , , 

, Ježíš :úskutečnil v sobě ,obraz Boží, ne .ve:' smys'lu pohanskě 
" teofánié.: ,Nepřišel 'na ~svět " jako 'zázračný' hrdina ' 'nebo ,mocný' 
"imperátor. Přišel jakoprostý~poutník. Bylchudf naslatky to:
'hoto světaa',bohatý Duchem, Božím. Neušel krutému:,utrpeníá: 
byl.~osIúšnÝ"<?,tce, až.,do;;hodinY 's:vf potupné' smrti. Zosobnil, 

,nám náboženský' ,ideál 'dítěte' Božího,v~ jednoduché:' apři,tom 
'vznešené rial éh avos ti. . Svým příkladem vybízí" podněqljea 'vede. 

, ď~esoúdí\'apřece'podleněholidé jsousottiérii: ': ,:", 
, ,v jeho/jménu byla'vybudovária, křesťanská církev. Mluvíine-Ii ' 

': dnés tolik o 'soCiálním idealismu,," j e pro nás' ne j vážněj ší . otá'zkou, , , 
, ,;chceme-lise,vyrovnati loyálně s křesťanským: sociálním idéalis"',' 

mém, ztělesněným v křesťanské církvi.ď' ," ,,' " ~," ::<: 
,/ ' ,",;Kažclý zriásm~;ísi vri své'duši sám za sebe io~hodrioút šyŮV 

vztah k 'Ježíši Kristu a' kjého dědiétvi v duchovní allltosféře " 
'dneška; Budeme státi ';V 'jeho, frontě;neho mu. budeme ódpírati 
,a posmívati se' jehonásledovníkŮní?, 7 ~J ď" 

," ." - ," . \-," .: .' , " - " "," :- . '" 

" , ' Závěctohotovýkladu 'yyzníváproekumeniékou základnu 
'křesťanské církve. azdůrazňi.tje její nesmírnóu~ ,cenu pro sku-_ 
~ tečný pókrok,soéiálního i4ealismu. ~,_,'" ", , , ",. . 
"Věřím, 'že'nevidite.lriá:Cíi-kev Kristová je skutečností, a .Že j'e 
nejcennějším výsledkeníkritického sociálního idealismu. ':" '/.. -

P~ (Ívě~'tisíCilet1's~'sii<ižil1rúskutečniti" první' r~alistickou uto- , 

~. ~ 
pii v dějináclÍčlověčenstva: království Boží ná zemi. ' ' 

" ,'Viditeliíé' 'éírkvéilióhou se vyzriačovatimalicherným necímyV 
'nictvín{a při tom se dopouštětipolitovánL hodnych omylů. " ,/ 

" ; :':Přesto'nevidite1i{á d~kevnásledovníkůJežíšeKiista žije, 
:'v ,trpělivé 'ů,devzd~úiosti světců,' vyznaváčŮapokorný,ch srdcem. 

Její duchovníbohátstvíčinínášživoÍ' sneSitelným. Oddanost ,', 
, ~ k: neviditelné církvi JéžíšeKrista je, reálným> základem nejčist- • 
/ šího sociálního' idealismu, ktérý , není ' postuláte~, poněvadž je 
; právě 'skuteč!10stí: zakoušenou v obééenství, 'svatých~, , , ,,', 
" " ,Míti' čestí-iou netrojiční christologii a přece se, hlásiti do tá:
: 'bora:Ježíšova je vznešená' tradice ~ unitarianismu.Není lhostejné, 

zda, se my rozJtodneme pbkládatiza křesťany, a jak ,to,ospra-
:vedlnítrie stylem svého života. : 

, ".. ' - . , /' , " 
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, ZÁPAS;'CIŘKVÉA-.ST Á TU: ZAKRALE ' PŘEMYSLA' t:,;, ' 
\.. ,: A BISKUPA' ONDŘEJE, If" 

j '(C~stdalší~) .,: 

..Naštěstí' stav ťento netrVaI.dlouh~,·ač ,pokud se týče ,praž
.ského biskupa, sotva byl by mohl ,na své říš,skéknížetství polo-:-
~:ži~í' náležitý··~důraz:' kdyliý 'hyl,' se o -ťo poku,sil; hyl :by býv~l' po-~-' ,- . -,' 
třenjježtd jehóm'oc. protill1óci. zemskéhokrííŽete byla ,.příliŠ 

_' (nepatrná. Ale', kórÍéé' konců :móhl'přece' jeÍi,leckdy ;pražský: bis-
. kup svým, říšským knížetštvíni se .zastírati.:,Proto bylojen.na:-c, 
prospěch země, že. JindřichBřet~slav,spolupůvodcenovot z roku, 
1187, dosedl r.1193Aaké na' knížeCÍ stolec.31

) A při volbě jeho· 
nástupce!:'. 1197 postar~lse již,kníže Vladislav, aby' po ,říšském .. :: 
knížetstvL.pražských .biskupůnezůstalo·ani': stopy,třé,ba . by. to .. ; 
byla ~'otÍh'á:'inve.stití.lÍ·a>Usadiý ia :'biskůpa \svéno ;'dvorního\.kapla-:-' .. 
. na Milíka, jenž přijáljÍneno'DaniellI.;uděIiľ,muih~ed, ta~é 
investituru. Pražský biskup stal'seopět,čínískutečně hyl dříve,' 

. knížecím kaplanem, jak jej' Přemysl jmenU!jeL ve 'svých listinách. \. ~ , 
" k papeži posíla.ných';Átak'při volbě Daniela.. II.· fakticky a po- -, ; 

. tom faképrávně iriyestitura biskupů praŽských připadla panov,- -
<'níkům domácím; ';" ., ." . . :.' ." 
, " Část cí'rkevníchkruhů sice tó nesli/neÍibě,32.) ba" mezi články 

obžaloby vznesené na bfsktipa Daniéle JI. se vytýkal.otómuto, že. 
,Cpřijal investituru od panovníka českého; Papež'" Inriocenc III. ' .. 

. . však článku tohoto prostě pominul mlčeriím,33) a když císař Bed-
o řich lL zlatou btillou f: 121234

). zřekl se ,na prospěch českého 
:.krále práva invesfoyati, biskupy pražské;,~ikdo 'siuž,nevzpomněl 
, • : , 1_.1 ,- _ ., '., 

~. 31) Srv. l{óúoln}"Č. P:I,'str. 539~540.; 
.32) Jar/och,' opat milevský,stěžuje si~ve své kronice' (Prameny. č; d. II., 

str. 513L:takto: Potom. dne 1. li~topadu obeslah'a svolál ,duchovenstvo i Hd 
" do', Prahy ď (Vladislav), ,kázal, opatum,' též proboštum' a, kanovníkum .všem. f' C 

'přijíti" jako by.:jedriatichtěl s~nimLo volbě biskupa; A,hlk Jsme, se sešli a. 
milezli,' že mu jížl\ainluvenood.jeho dvořanu, aby'neustanovoval takového", 
kterýbyněkdymohLvzpírati'se. A to se též stalo, Nebof:jednoho z ,kaplanu ! 

'svých, jménem Milíka příjmím Daniele, nám; až. posud neznámého;"ustanovil.;"'. 
/ biskupem, odepřev duchoven'stvu všelikou. volbu; poněvadž ze' zá visU' proti .~' , . 
. zemřelému biskupovi je'v::t!ně nemílovaLTam ,jsme viděli a tudíž' dosti ,těžce 

, . nesli, že'týž Daniel, biskupstvímodzdohen, pokleknuv, slíbil člověčenstvf.řeče, 
, némuknížete Vladislavovh.na úkor' staré' svobody a na újmu yýs'ad císařských,:' 

, ,:. které svědči, že investitura biskupu' pražského;a olomqúckého pří~luši Císaři ~, 
'. že pražský, biskup 'jest kryížetem říšským, což' až do tohoto, biskupa staroby ly " 

':zvyk připouštěl, ale' cos' tímt6vzalo / zasvé; .:.:..; SlovaJ arlóchova vyjadřuJí 
velmi správně ,náladu části' českého kněžstva; té části totiž, která ,jíž značně 

\ byla církevně uvědomělá" a nálada. táto) jež. vedla'k 'procesu prqH Danie7 
lovi, byla· známkou sebevědomí; které nechtělo a nemohlo se"na' dlouho spo, , 
kojítf poměry dosavadními,ale, musilo vbrzku vyv,olatimnohem intensivnější, 
zápás za všestrannou emancipa<;i církevní. :-: Srv., Novo.tTlS·,'~, P. I, str . .540.,' 

'33!,-Srov;vypravování o tom sporu u Tomka 1,,151.-' Frznd II; str. 3 a 4 . 
. --:Bachmann' I, str. 383, 433;'- Erben I,č. 44Ů, 465;·: . ' , J.,., ď :" 

2* . 
. I .. 

34LErben I, ,č. 531. " '. ", \ ;' '.',' ~ " 
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.ria bÝvalou,~ís~řskou ce;~monii;T'yto událbsti a ,p~k ,~;láště ,Ína': " 
'lásamostatnosthiskupaDaniele, ,II.' vůČi králi. mohly, přivoditi, 
u českého panovníka 'domnění (ovšem klamné)i'že čéskác!rkev 
přes v~ecka 'privilegia.ud~lená. panovníky ocitla sezúplna v' pod:-" , 
'ručLčeskýchkáílů,~ že ·těmto dovolenouedbativýsad poskyt:. " 
~nutých a'různých stanovení kánonickéhópráva. Ono domnění, 

", .mohlo však'trvatipouie'nějakou dobu; dokud na",biskupském 
"stolci seděl úslužný, Daniel 1I.(t 1214) . Jakmile-však zmocnil 

_ se, bisktipskéberly. muž enérgický, naplněný duchem círKevním 
a ,reformníiniideami, nabývajícími uznání stále většího také! 

, v českém kněžstvu, byl konfliktmezCstátem a církvÍ neodvratný., 
, " ::: 'Máme-li' pak na zřételi, moc a respekt; kterého sedoinohlo~> 
, -papeŽství' iamohůtného Innoéenc:e III. '(1198-1216). můžeme 

, i 

. usuzovati už předem, 'na' čí 'stranu se: musilo' skloniti, vítězství, 
'stanula-li po boku zápasícího biskupa kurÍE~, =-: 

, > 'I"'. .' , ' ,- '-'",," 

Biskup' On'dř e j:IL;-' 
Nastoupení bisktipaOridř~íeÍLn{t 'bisk'~pský stol~cpr~žský, 

inamená obrat·v dosavadním' Církevně politickém vývoji u>nás,' 
"~ obrat, který' je charákterisován všestrannějšíniuplatn~riím',ná- ,.' 
, zorů, na, poměr církve á státu; vyjádřených v' ka~oriickém,právu. 
'P~avímevýslovÍlě : všestranně jším. uplatněním, poněvadŽ doko'-' -
ilalého uplatnění kanonických předpisů nevidíme ani po éírkevně 
'poJitickériľzápase' Ondřejově v:čechách;','" , ' 
- Tento obrat ':- připravOvanýostatriě po delší 'dobu .....-, přivo-
,dilyosobnívlasťnosti jmenovaného/biskupa>" I, " , " 

- Nšimně1!le'sibIí.žé~jeho,života 'z "do.by před nastoupením 'na, < " 
bi~kupskýstolec pražský! Pocházel asi z: nějaké ?ámožnějšíro,:" 
diny, snad šlechtické,B5) , vládna značnýmpa:trimoniem, jímž po

'zději, roznllložilnadáníJJiskupství pražského,BG), Bý:~al dvorÍlím 
kaplanem a jako takový těšil se přízni svého panovníka -a dÍl

,sáhl i vynikajících sttipňil v církevní hierarchii. R..1201, kdy se : 
"s riímsetkáváme 'po, prvé jako se svědkem,na d~ou,listinách'/ 
, ,krále Přemysla I.,s7Jjest proboštem starol:íc;»:leslavským.R. 1204 

se jmenujekanovníkempražským,B8) něco později, nabývá ještě:, 
vedle, kanovnictví pražského i proboštství naMělníce.3~) Obojí' 
orio próboštství obsazoval krát V Měluíce hyl nástupcem solrio':' 
hra,dského ,arCibiskupa" Vojtěcha PřemysI,ovce,4~)'R. 1207: stává , 

~;Dle'~rind~, Kirchengeschichte II~ str~ ,12, { ;odu'PánŮ'zGutštein~.," ' 
.. Frind se'odvplávána Bubnův'CatoI. cap. Prag.M.S. ,;,;, ,/ ,,' 
'. .36) Friedrich, CDB II,' č.'183: Papež Honariuspravi r. 1219:quedam 

predia Pragensis ecclésie' ac aliarum ecclesiarum, súarum> nec non quedam' 
alia' sua propria, que longo; tempot:é" aÍltequam., ad, sedem' apostolicam i~er 

, arriperet veniendi; quietepossederát et Pragénsi ecclesieproquodam d~bltO 
assignarat. ,," ",'", ' " ' ' " 
, 37) Erben, č. '458, '460.,,' " ',,' , 

38):Friédrich, CDB II,č; 21. ,'." 
,. 39) Erben, ,č. 485. -FT:iedrich.CDB II, Č,57. 

40) Frind, Kirchimgeschichtii'II, str. 12. -
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:,' se probošteni pražskýIil41),a od r.i211 'přichází hlké já-kokaa': 
"cléř královský ,42) v kteréžto hodnosti vidíme'j ej až do doby q'~z:- ' 

prostředně před, volbou.43) Bývat častymprůvbdcemkr~lóvým. 
a 'jistě) důvěrníkem jehó. ' ,,'" ,', ,', - " , , 

,:'Ztoho patr~o, 'že Ondřej' žil po'dlquhóu dob~ pfi,dvoře krá.;, 
lovskéril a že následkem, toho v dosavadnímvývoji,církevním 

, , , v Čechách' mohl míti II zajisté i Íněl povědomost velmi dobrou. 
,,'Opoměru jeh'O k biskupovi Da'nielo:viIL:není~ý'slóvněÍlic uve:' 
dcnó 'v listinách', pouze' inůŽenie z' poidějŠíhojediiání'jéhosQu-: 

"qiti, žénerádviděl, darování a prómíjení: různých desátků; patfí,;- ,',', 
", dch biskupství pražskému." "',,', "", ' 

, N á,to také' t~eb~ ',u'pozorniti, 'žej~ko' p~ciboš( měl' na starosti. 
správu jmění' kapitolního, a proto' vypěstil po této stránce svůj 

" zájem,a ,že 'později,) když se stal biskupem, byly' tb nejprve' 
"hospodářské věCi, pro',něž, se svým králem přišel do sporu. " ,: 
,. '?iskup~Daniel zemřel 28.březri~ '12i4;Ú) a ,nást~pcem leho:.'c ,r' 

,,'ještě téhož,: rpku'" stal ,s~dosavadnLJ)robošt, pražskt, Opdřej.45),< 
'Nemáinesicezpráv, ,jakým způsÓloembylavolba llavéhobiskupa ' , I, 

'prove'dena, ale "nelišila, se/asi'příliš' od~, voleb' předcházeJíCích; ':, 
Frjnfl i ?) praví,.'ž~, ,se tak ,sta.1p, jednoI?y~lnou;v9Ibou 'ka:riovník~:, " 

'pražských. Byl-II opravdu bISKUp' zvolen ve; shromáždění ,. kapl:'~ 
tolníri1í, jest jisto, éže o tuto 'souhlasriotl,volbúzasádil: se, přede-, 
vším:král, což ná-iiačujeďsám Ondřej, 'kdyŽ:pozdějisdělils, pa-,' 
pežem, žeúzriáváPřemyslá po Bohu za původce, svého povýšení, 

'a: ,dobrodince, obzvláštního' (teque pošt 'deum '" sue'promotioriis 
auctorem et suum benefaCtorem Í,récipuum, recognúscit) S) Zrně:; " 

,na, kt,erou, potoIIl v jeho smýšlení pozórovati,níůžeme,'dostavila : ", 
~etedip~trně pozd,ějL " ,ď;, ", ',c,',' ,', '" ': :' 

" " Obdrž~vinvestituru od~yého~i'á~e;48)~ od~bralse/OndřeLpr,o ' ,\ 
._ " < '.'._ " .. - -',0_,",'" '.,:"', ",", J'_~,.:" .:..:~ ~ .'~ ,<,< ; ........ ~.'> 

, ,U)Erben; č. 50S, 507; Podobně Č. 517; 520 (k r.1209J, č. 524 (k r, 1211). 
~ Friedrich"CDB II, č.74; 75, 85,86. ~ ,,',,' .,,: ".1,' ,: , ,', 

• ,',42) Erben,ť č;:525,č.~30" č., 534; č. 552'(datum per,manum 'domini 
'. ~ Andreae, mai~ris, e~,clesi~e praep~siti,< regalis ',~ul~e cá,ncellarii),' ~': . ~.' ~.'. "'.' '. 

,," 43) 'Novotný. České dějiny; I,: 3, str:, 324, poznámka '4:' Posledně sejme-, 
,~:' .nuje kancléřem 15.' května 1214,:po prvé se ,uvádí 1211, ~le ~již před 'Hinbývá' 

svědkem listin Přemyslových; v; Friedrich, CDB II, č. 21, 57, ,74, 75,' 86, 90,', ' 
, . 113 363' 166; " " ",', ,', '" ,,' ,- ' ~,' ','O ,. 

'44) PalackÝ, Dějiny I, str, 2865-F~n'te;'rer: .boh. V, pag . .l25;' , - ~ • 
, 4~), Utopisy ~č~ské, ,;f,ontes rer. boh.JI, pag. 283. " , , 

:~6r.F~ina;: ~irchengéschicht~ ,.ll" str . . ,12,-, 13. ~ . _ ,".-.,. " .~~ ~" 
" 47) Erben; Č. 578. -:- Novoťný,; České;dějiný J, 3L'str., 323,"'pozriámk;ľ.3:" 

,Srv;,kďvěci Krofta" Kurie 1,58, jenž míní, 'že volba' se ,stala kapitulou, ač , 
's'vůlí králóvou;' ale důvody jeho neobstojí.'Arci kurie stála; o to, álezfoho, 
,'Že se Přemyslovi opak nevytýká; neplyne,že volba byla kanonická;,poněvad.ž : 

by s,e Ondřej,'sámtěmito stížnostmi nébyl.poš~ozoval, 'leda bychom připll~ 
stili, že:při syé', zásadovosti ,sám stálo volbu kaÍ1onic:knu, alelo mnoho ne

, ,váží"a'taknezbývá než přiznati, že nevíme, ač je arcillloino~že 'skut~čné 
,;;,k, volbě' kapituloudošlo.,Že' však ro~hódujícívliv; ať, volba' provedena Jak~ 
',: koli, měl Přemysl,přiznával Ondřej' sám, v,. Friedrich,CDB II, 143, str., 135. 
':', 48) Frind,I: c.13 (KreibichM. S.),~' 'ď 
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',~iskupsképDsvě<::ení do Říma; Zde slaven býl v listDpadůpamát..: :., 
,ný,všeábecnÝ,sněin Lateránský IV/O)I.:" <" '.";" ď, ,.' 

.' I.' "<. 

,.., 

,! ", 

'.~-;-SeŠIQsé DhrDĎiíté"množství ď prelátů"(412; biskupů,"800,~ Dpatů., 
'apřevDrů védlečet~ýsh' zástupcŮ pr'elátů nepřítomnYch). 'Bylilu . 
p(?slóvéd~aře ř~mského"řeckého, krále .francDuzskéhD, anglické.; I 

hO" IlrragDnského, ,úhérského.,cyperského, jerusalemsk~ho a ji~., ", 
nych knížat ťJižneobyčejné, účastenstvínáznačovalo,zvýšený vý-,:~I 

I' ~: 

~ ~, 

','\. 

znanÍ s~romáŽdění,á jéhD jedn*nímu'plně odpovídalo., .",,' I 

',Sněm velkolepou' řečízaháji1sámpapež lnnócenc III. Církev 
tr}uinfovala tímtO' sněmem, jenž hyl jakoby holdem, křesťanskéhO' 
'světa velikému JnnDcenCi' III.,. kteréhO' ,úspěchy jeho politiky , 
, učinily vprávdě,křálem ki-álův; 'Zavržení OtylV~ a:,slavnDstní 
uznání Fridricha II. hlásalo,'vítézství světDvládných snah cíi-kev': 
ních,' b'yťne výslóvně,'přecetímnápadnější, Vedle různých článků. 

"'víry ~ é::írkevhiprohlási1a ,také: ,., pDvinnosti,' jež uložila ,světské ;:.ď . 
vichnosti/se}:řetelem 'na potírání kácířů, zvláště Albigenských a'" 

':', Valden'ských,odsDudi1a' bludy 'AlmáricházBeny:a Joachima de, 
Fiore á jínY-ch" ,vyj adřuj ícht:dě " svrchDvanostsv'ojive. věcech' ví-", 
,fy ... Zde .tq.hylo~kde: pO.~1:~~,~~él~~p,ác!~:st;~~<il~11;':p'~jezÍ\tra~~7,.':' " 

, ,substantzatlO (prepods.tatnem,i'prDmena) w:nauce'D,svatostr Dl tar-' 

: 
j 

, I 

i, ( ,ní, zde tO' hylo"kdevěřicímu Uloženo za povinnDst. zpovídaHse, >,," 
apřijímat,i s~fttDst oltářniáspDňj,édnouv'roce;,a{~v čase~véliká-' ' 

: nDčním;·, zde; tO' bylo, kd~'vydána přísná; naří~ní o. věcech ,man- . 
želskýchá mezióstaťními nálezý o....:...,hylo jich všech více', než 70 

,věnDvanými:bohoslužbám,: životu,:kn~žskéirúi tatdi,'r,vynJkali(.,· 
zvláště .' strohá', opatření Clcelibátěj: zde'zkonsolidDvala' církeV' 
svoji disC!pltnuJO

) '. ' .. ' .. _', ',,', ' .•. :ď.. .' . ' 
., .: A OndřeLbýl svědkeiri toho ~šeho;:viděL povýšén~st Církve' 

, .' .' nad, moc:,státnL: Sláva 'církVe oslnila há,: povaha', j ehotu ~yzfálaf 
.. , :,bytostjeho,všsála'v sébe ducha ť ryze církevníhD', i př~dstavy O' 

"·vyvýšeriosti církve .. Nehyloani jinak'možno,nežžé nový biskup' 
" vzpomínáltÍa po~ětycírkevrií,.ve své vlasti ažefI?,il11óděk porov.-

náváHD,CO bylo'doma,s tím, covidělv,Římě. ď'" .. : :,: "ď ' 

,.' "ďcTup~~střed' jás~tú 'triúmfujici~írkvé. :na,deri:s'v.· C~~ilie 
, 22;'listQpádú:li15 nepodlybně.z,rukou sarrÍéhopapeže'lnnocen;. _ 

" ,éia)IL přijáVsvěcení,51) Přihlašoval Se tím',za st9upel1ce/jého ' 
.' ,.snah,jimžbyl Odhodlán ,zjednati průchodu ve~vé,dieces!,,jako ' 

"ji vůbec, hódlalzháviti veškeré závislosti na,.mocisvětské.":), 
: ' .. ,' 'No~ý/bi~kup pražský'~':pravýop~k' svého:př~d~liťtd~e.---': 

vracel se:tédy,dosÝé Nlasti :spevným .ůlnyslem~<že';se stane'ne~. :'.' 
" '. ohrož(mým;propagátorem~ a' ,boj ovníkem'za 'idéjé;' 'j éŽ 'v Říniě na::' 

, ' " ' ;, ~', . ..'. . ' -' , .""-, 

:.49)-K~yÚŮ/I?~,'/š~obe~ný' cirkevnídějepís ďn,2, . str~,176 a ~ásl': . 
, • '50) Novótný,českédějiny I, 3, str. 450-=::451. >., '. ,< '."" , 

',51) II. prokrač. Kosmy (Let. české,: FRB IIi pag. 283) k,r. 1215;,- Srv; 
Novo'trtý, č~skéděiíny, I; '3jstr, ,452, pQzn,'l:, ~eby ve:svěcenískáe papežé 

.: byl. Il:~jakf' o~te!1;' ~~ot~;~rci~í~k,~p~,:lllohufS~éll!Ii,::jak'.mýsIí:~l:'abbo str:· 
. 283 :n:í sotva .Je;l\pravne, .'k,dy~\:ar,clblslt4p'Il,al11, hyJ,na;konc;llu, ,pntomen. 
;1"52) 'No,voth'ý, České' dějiny I,3,str.452. ',:,', 
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.' 
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,.' ' 'plnilyvešk~r~'jeh~, bytost.:J~í~il si'Jo,pfes tOížekdii'lJyl ď 
: ,'osobně zavázán a, že musil předvídati;' že: přijde s nímd()sporu .. 

, Biskup Ondřej 'obj evil,' se ' neústupným ',a, bezohledným' stou-:
pencem, požadavkunadpráví, církevního ~ a:-svojf urptitn~ú " p6va-
hou \vzhudil:, již 've ,druhéin'róce svého hisKupovánÍ·veliký:;:l)oj., , 
církVeá státu ',u, nás .. boj. ktery potrvaI déle pěti Jet, 'aby vedL 
ne ~siée k úplri,ému' vítězství požádavkucírkevníchJále přece~ . 

, kpodstatn~ proměriědosavádního' círke"níhó zřízerií u: nás, kte-' " ,,' 
:iá zase na ďdru,hé. straně nemohla zustati; be~ ,pronikavých ,ná-:. 

, sledkfi hospodářských,isoci~lních.53)' " ,," 
, .',', ~ :', ;:, 

. r-

:p,o č,it ký b,J s ku p o'v á~tl í On d 'ř efova.,' 
'j ~ I. ' '~ , \'. _;! 

Reforma církevních 'poměru v Čechách i co do' kázně 'i co do· 
/věcí vezdejšíc:h byla tedy h~slem biskupa"přišlého 'z i'Hma.. " " 
: / Do' t~hoto . díla pustWs~; biskup. OndřejilÍÍied;l), J eh~;; Úsilí' . 

" 'směřovalo li ,tOmu,' aby: v eírk~vníkázni,' přizpusobily"se, ~echy 
.. zúpIna ;normál11 kanonického práva'. ,Především / pak:pozĎmost 

," 'j eho I. upou'tál y póměry" celibá trií. .Ta to' církevní 'instituce ,', netěšilá:~ • 
"se ,', dostidu:českého: kněžstva sympatiia':uznání, vŠeobecnému; 
-Dobfeasi mělI Ondřej ještě", pa~ěťi;jak před lety (1197)dh-
: chovní 'pražští pozdvihli; se proti I papežskému legátU.: Petrovi. 
'kdyi pfedudělóváním svátosti kněžstva 'žádal:ňakart,didátech 
slib' čistoty," aj íik tato žádost vzbudila mezi přítomnými duch'ov,;; /:; 
nimi takovou bouři,. že legát stěží vyvázl živoťem':)'., : . '., ' , 

AkOndřej II. rozhodl se předpisum církevním.obezženstvL 
':' _ kněžském zjedmlti pruchod:.stujco~~tuj .. ,"'. .' '., , 

; '., ," . Jak málo ,tenkrát j eště, celibáthyltin~s zachováván,' patrno ~ " 
z tohO',žemezi duchovenstvem a zvláště též v kap itoláeh vysky-' 

. tóvalise ~.četrií duchovn!,,: kteří. saniL byli' syny duchovních,. Po-,' 
něvadž :však be:i:-papéiské dispénse nemohli, svěcení právp.ě dosí-:- •• 

_ci.~přijímali církevní prebendy a úřady bei ·svěcení,.a, jiní snad 
':;' i 'přijali svěcerií, potřebné, ale bez přé:depsariédispense.Jeri mi: 
'. mocno dem seď také zmiňujeme;' že mezi. kanovníky: byli ,také ně':", 

ktéříí kteří sice. nebyli syny kněŽÍ, ,ale přece pócházeliz:loženC': 
. ( . manželského,' předevŠílllle~oboČko'vé šlechtičtLNuže, jak: nalo

'žiti se všemi? Zbaviti íeOhročí a'úřadu? Budelze.tovYkonatJ? 
. Nebude-li vyvoláno. všeobécnépohoršerií,. kdy se jedná. ~) počet 
opravd~ z,načný? Bis~úp" rO'zh~.dl, a~Y.' dot~~~í ': zažádali· ÚL dis,-

'53)'ľamtéžstr~n~:m, .' , ,,', ',',,', _, ,,'';-
1) -Na:pro~to I!esouhlasírÍle s mín~ním" Bachmannovym' (Geschichte 

ď ,'. Biihmens,:sťr.:. 457).. že by ďbisKup ,byl~čekal jen na 'smrt papeže Jnnocéri- ';o 
;; ce lIL" a: 16; července 1216)" jenž prý' riároky králo>,-y naulajetek a práva 

.. ; Církevní alespoň trpěl::""'" Když'Ondřej opouštěl'Řfm,'byl Innocenc III.':'zdráv, '; , 
'a u muže 56letého '.bylo ,'těžko čekati. na' smi't;'tato.· přišla.' naň 'dosti .' ne-·' , 

',<' 'očekávaně následkem·zimnice.:-,;- Srv. KryšlůÍeh, Všéo~ecni cjrkeVllí děje.: ..... ,' 
pis 11,2" str;~J77':0ndřej·blížil{se"tehdy' dle: všého rovněž .k. padesátce. ' .' 

,2) Fontesrer: ~o.hem., II: 512. './.' " ~, '1 .' '.. ....; , 

\' 
'.',.' 

, . -".~. ,." 

, .1.:' ~,' 

" ' 

"L ,,' 
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pens pap~žskou. Tak's~:~t~lot~ké.",z' č~tných uděl~ní.dispe~sí 
~niůželÍ1e,se:zníínif'-alespoňo dvou případech. .' >,' , 

" F áfář_ z ,Praskol~s odebral, se zá" účelem dosažení:: dispense'" ',' 
,dO ŘíÍna~ a'žádO'st'svoji za disp-ens, podporoval. prohlášením; že,' , " 
až do všeobecnéhosněinu~drkevníhO:ď(Later. IV;)bylo~ v Čechách" '" 
starodávným zvykem, 'dle něhož se žeiÍiliduchovní nižších stup.:,' " 

'~ňův, i kněží, ~ a'že pCicházíz lakového 'manželStví. Papež Ho- '_, 
'noiiusIIL, nástupce lrinocence lIL, zplnomocnil,2L,listopadú -' 
'1216 ,biskupa Ondřéje, aby mu uděliL dispens; hý íÍřad.i obročí'" -
směl podi-žetV) jako sám v nejhližšidohěochóÚiěpromíjél 

'tytonedosÚttkýčeským:klerikům, kteří se nanělio;patrně 'již, 
"pod dojmem zakročení Ondřejova; obraceli.,'" "',' '.' ,,' 

. 'Tak 'udílí sám dne"26.,listopadu-1216',dispens:M. ,Petrovi, ka~ 
'Íiovnikupáiž.skému, áďjehóbratru Heřmanoyi" jejichž otec se, 

c oženilI jako riižší ,duéhovni a: pak své syny zplodil jako 'jáhen; 
a kněi/) , " ",' ',l -, ,:' ' .-' , ";.. " ':, " 

',' ',,'Kromě' toho·vYmohl.bi~k~p od papeže,:':':"",možno říci ~'gerie;.~' 
rMní, 'dispens: kánovllíkůmj-" pocházejícím, z "nelegitimriíhoJože. 
Na'dotaz biskupův, zda takoví "mají býti donuéeni, aby se zřekli , 

',' : svých beneHcií,' ježtó dlé ,práva nemohou dosíci ,svěcení" a když 
/ midokáží, ,že' ,obdrželi -po přijetí ,beneficiá dispens:odpapeže, 

když.však církevtákordinov~ných pótřebuje:','o.dpovědě~pápež" ,'. 
Honorius IILdne;29:. října 1216,' že ;,jde-liO,množstyí 'a nelze:'li ,,'; 

, ,jé ,bez ďpohoršéní, zbavitLbeneficií, liejeď v ' držení beneficif 
" trpěti";)','" 1-,.' ", ",';-",ď",' ,:,:" 
I, "Jaké krokyia účelem zachovaní celibátu ,podnikl Ondřej JL, 

! 
',~ ,.... 

,', 

\ ... 

',rieJze sice jmenovitě: vypsati,celkemvšak poměry, jaké zavládly" , 
,', ~,asi ',tou <1obou; 'ukazují, že bezženství kó~žské stalq,ď se'zál{oriem 
";V. Čechách, mnohem přísriěji zachovávanýmhež ,dříve. 6) 

'. - ,'_o . ' • /.! :.* '" ",;' . " 
, OpravU.' Poslední Údka' čís. 4." sti-. '159 má správně.: z~íti:-

29) Srv. str.~154, pozn. 6.,:' ", ' 
• '.L 

'-; 

E1T!il Edgar: 

"CO,'BY, MOHLO BYTINĚKDY ,VZpREM.!, 
. \::'" 

,Na:svůj' ko~teL bý~ali ,farníci hrdí. Bývala' to nejkrásnějŠí;':, / 
'nejmonumentálnější stavba' v obci, vní v,rcholila leckdy ,lidská 
síla budovací. Na ',takové stavbě se nešetřilo. Bylitoudována:pro 
tróchudelšívěčnost než sf.ávby pr:ofánnLDne's je'i hiriotnou'ne- " 

-" ." '. ":- ", < • ' 

-, 3rErb~ri,é570. .~" , ", . "... . , 
,'4) Erben,'č. 571. ,~' Friedrich,' CDB 'n, č:131 a c 132 .. 
, s) Erben, č.569. -"','~'". "-, "', ,", , ' -,' 

, Ol-Srv. rómek, Dějepis města Prahy ,J, str. 153 . ...:...Frind, Kirchen-ď' ' 
geschichte' II, str. ~ 14. ' ,,_," ',' . ',', 

',; 

" ",24,,'1 
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~;iiIožnost{Šilhat po;kated;álá~h,'jakýd~~í zk,úIleriělý~hinodlít- " 
:. bách, .' vzepnutých. do výše, sloužících. k Oslavě, Boha: a ~.cítu nábo~ ,.' 
~ ženského. Co 'prochází mozkem a rukama XX. století je často-

výrazem až př~hn~né jednoduchosti.' , ',~ , , ;,', ' 
_ . ,,'Jedn6~ze~ 'stara zbylo: navykli' jsmenázoru,~žekbstelu:n:einá" " \ \ 

',' -ď scházeti~odstupf' snad i trocha.zeleně,přes . tOj ,že. v. minulosfF 
:.málokdytak bylo. Tozvětšuje'stavebnL~nákládifsóu tu:dluhy. __ 

a starosti. Přemýšlí se pak;' jak by se' dům Ráně staldomem reh:';- '! ' .. '. 
~ .'tability. Gem~řaceprvých tříbitelů~našíkreinačilÍ plá~:se ,setká 'sI!! ...... -

, pák třeba> s takovým nápadem: -Vybývánámjednamístnost,udě:. '." 
:Jejme zní'kolumbariumj plynuly by .nám~zněho poplátkyza' 

'.; uloženI urny,'do'regálu nebo'prozatímně schované:snad doohy-~~. -
.~. :čejné almary. S takovým záměrem'zayedlímne jednou do, ven': . 
···.·.·.kovského,sboru:; českoslpven:ského .. · Bylo to ďV. zadním; traktu; ,'-
: Obvyklé 'činžákovéschódiště k bytu, fárářovu,.nadriímskoro 

/ _ W půdYri.evelká komora .. Málo s!ov', stačiló, ,aby se, _ upustilo. 'od, 
. takového' záměru. A mělo 'by' stačiti všúdě, kde se~snadmyslí" 

na podobné dodaté.čné"ř~šení':; Tahy, ,nám nedělalo čest Zde 
'. ; nelze připustiti -nějakénepromyšlerié příštipkářství, nějakoupo-, - , , 

.' 'chýbnou výpomoc,z\nc;>uze! T,ójsoti věd cti,věc{veřejného ' 
_. e:zájinu,·s kterými' si.'nelze jérí)ak hráti. Nemůžehýtidůvěry cl 

.' ',lásky k,tákpvému,.cídbýtí.' .. '- .,', ď~':: .. '.. ~ " .•.. 
. '.c.,'~ Kde mysHčeskoslovenský n~boevangelický~sborná sv'é-.ko~ .' 

.... "'lumbariuni,musí to-předep'sati projektantovi ve svém stavebním ~" 
: >programu.ďMůže tóbýti krypta pod výše p~oložerioupodlahou 
' .• lodi' sboru,může'to 'býti sálek v· osesboiu, přístavek. nebo,ochoz· 

! . 

, . kolem sbortt·. ~eho~lím pronástěnné. koliunbarium,neiméIlě pro: . 
• zasklennévýklehky, ~kde, se. nevyhneme nevkusné soukromé í,vý- , 

, ~zdobě'" výklenků: Vzpo:miriámcv.tómtosměru 'na př. na k~lum~ 
, >-oarium československého, sboru· v Hradci ':Králové, vytvořené :nej': 

'. '.' střízlivější modernLvěcnostLOčje předčí na př: to staromódní. 
···a, zbytečně převýšené kolumbarium na .Pére ." Lachaise V Páříži ..... 
,'jen . tím,' Že. všechny>výklenK.y. zakrýYá.kamennou·'déskotÍ.· 
, , . Kd~ se :na. kolu~bari~ hemyslilohnecÍ od :P09átkuj1 tam' 

, . bude lépeviíťi to z.jinéhokonce. Myslím na příklad.JounskÝi '. 
'jakse tam obnovila st~mí.souvislůstkostela se hřbitovemopuště
ným, mistem'dó.mbdávna zpustlým. ,Tamní kosteHksv.Petia. :, 

". ~ zbudovali ,katolki;. hřbitov kolem něho~v dochóvané. podobě . ,své ',', " ,; ,\ 
',jé všakdílem protestantských Loun;Mádva.renesančI1CpórtálY; 

- hřbitovní zídka je promodelována 'staryíni plochýíniarkádaníi. . 
. " Tua taní. náhrobky do zdizasazenézvěčňujLv,kánierÍupodóbÚ 
'a' 'erb osobnosti 'd.á vno zpráchnivělé j co si z.' nich přečtete ,. toť 

jménO a. stav ze.snulého, modlitba k Bohu', <leckdy ,výzya, abyste 
prosili Boha 'Úl jeho, duši.: Nyní :sek těmto epitafům ,přiřadí 

, moderní ". náhrobky' urnové) Ze . staréhó • prote'Staritskéhohřbitova 
stalo se urnovépóhřebiště .uprostřed . ulicměstských,'v Červnu 

). r~- ~ude. ?devzdánov~řejnosti.< . ,'. >. , '.' , 
.. ' .. 
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.' . Téfuěřvšéchriý: cirkve~ysbkqpovzn~sly uctívání" mrtvých:\, . 
··.Poháriské i křesťanské. Prví 'křesťanédávali ··se .rádi·.pochovávati . 
'ad inat-tyies(v. sousedstvL mučedníků) ;.já:k o ,tom často vYprá., 
vějí,~áhro~ni';~ápisy:starokřésťanské, .ve\'Ýíře;;že:v .. nich •. zí'skaií 
příinl uvčích -a orodóvníkův . u Boha. V é víře křesťanské ,i emr,tvé· 
tělo nadpřirozen:ě. ·posv.~ceno,.chráriiem ,a nástrojem Dúchasv~ ." 

. (I. Kor. 6, 15,.19); údemtělá Kristova. (Aug .. Serm. 161,c;"L)," 
anéÍ!stroiem mnoha' nadpřirozených dobrýchsI{utkŮ. Bůh sám.·ie'-

',.Jedenkráte oslavív'den·.soudný·,(I. Kor.)5, .53);Ptotosevysta~' 
v'ovala' mrtvolav. chrámu, 'proto ji církevkladla:,jakb;semeno' 

'cpro budoticízmrtvýchvstání na pole Boží, t. j. na místoposvě-
. cené;' Naši protestantéma fr II kostelíkašvatope,frského v}:.ounech',·. 
mHkrá:snější památku tohotopojetí,>Tam ve sboru křest' vítaL· 
člověka', zdeezbyl památníkjeho:'zániku. Předtím' a za tím' ldí '. 

::pl~mltf!ěčna:;)<.\ ~1<';' .. ' ~'~;;',;> .; :'", :':/ ,;'.., . 
, •.... - '. Hle;.toie něco,cóbysedalóněkdy, v případech' vzácně .. vý;;~, .... 

> iimečných;obnoviti učeskoslovens:tých:. a protestantských sborů: 
, Opakuji: -v-případech výjiriú:ičnýčh;·Pr,ávně a 'zdravotně může to'," 

.,' " .' býti jen popelnicový·hřbitov, který neinfikuje půdu: Nehorlím" ';, < 

, 'i' .'·pro to, aby ,hřbitov a církev, ať jakákoliv, byly zase sIu,Čoványj_.,., . 
. ' . mož.nost tu nelze 1 vša~ prostě škrtriotitiz našeho obzoru'. Může;" 

k tomu' doj íti i protivůliostatníchpřivrženců i hnutí ( kremačního," . 
Přísl ušriíků če'skoslovenské . církve j e,v místních 1 odborech spolku '; . 

," - .. ,',Kremafódum"ď leckde značn:é·;prbcento;~néjčile:jŠí'i'z.nié:h· stojí': , 
. 'lec~de v čelé'.Evarigelíkůje méně. Někdy mohou padati na, váhu: 

také důvody mí-stnLV místě' 11ení obecníhohřbitoya nebo. vhod"', 
, '" .. ' ", ného' I>oZE~mKu obeéního. Byva jí' také i iné' překážky: ,starostou ' 

. obce je niístní:aěkana;pod.' Nejsme, pány všech prostředků.·' ,.' -. '. 
/ 

". , 

... < 
..:. 

-"..-') , 

,. 

',' \ J." >. ;". • • ~ - f '"; '.',"' • .' ti'" \ , 

.... Znamenalo by odyracet oči qd reálných poměrů českých, kdy': I:.: 

bysc'qepamatovalo na to,' že' urnové . hřbitůvky, rozložené kolem;' '" 
sborů .církvečeskOlslovenskériebo.českobratrské mohou. býti, při::' 

I~:< 'Jímány. stranický. Mezi 'přívrženci 'pohřbu'žehem " převažujíkato~ 
. líci. ·Pro.pravověrné katolíky může mítistínjÍ'Ílověreckého~kosté,:" 
lidémonstracníšpicL',BezvěrCi přísné :Qbservance'mohou', namí.; 

.tat.. žese'tu'hospodařLnapr'ospěch;nějakécírkve/Jě tedy třeba " 
dohody sostatríímipřivrženci pohřbu.žehem, zda by; byliochot~ .. 
'ni,zde . se'zařídifij : předej de se, tak zbytečnémuCplýtvání' pro-, 
středků:atříštění,sil:. Nedáse.·ovšem .rozhod11outize· vz,dálené:: '. 
Erahy, .. álé·;je;vidy~raqnÓ'dqhQdovati'.~se.;s"n!í.s;·Ílstředím.sp.olku, '.~' 
;,Kremátorium" .'Nechci říci;; že bez.něho se'héda nic dělat;'·s híni: . 

. ' ;'všeí'Íis~ě alene:ní;radiIo zde' si rozlít oc;et. Jls~)U·.t~m lidé schopní 
\.' . udělitinějaké)óučení na tOmto. poli, mnohé plány převalují se 

tamyhla~ách.;:ram se. zíuileckyzajímajLo'to, '()Č se venku;zají-: 
-:mají\jen)aikov~~ďUž'to.jevěci prospěs'no::Sětkátes'etam s ye~ 
'řej nou .. kontrolóu,.:kyalitYi; ale;také 's; opravdovoU. . láskou ::k . věci ...... 

. ':. Je' ~ota:ké ,kapitátOv\ě·~:moc;né.;c~ntru~,';;vŽdy'ochotné ,k' podpoře:" . 
dobrého díla." i,c':' .•.. . '; . . . ,~'C:;\i . ',,::' " 

"':." 

. ·26. 
~I 

,\' .1/ 

j '"",..I 

-i", 
-- -~---~----~. ~---~- --~-~--



", 
" ;',;' -"'" ' 

, .: 

".' !j . -. '. ' ",' \ .:' " > '\ '. ' ' ,J,'" '," -", , . ,"' 

:. Odtudnaipětkvěci. Néhu'de pochyby, že: takový urnový. hřbi-. 
. tůvekkolemsborti. bude se líbiti 'více než jakék.oliv kolúmbariiím 
a:že lse,:brzy "ukáŽe, ;,že ". urnow(ilOhřebiště ,/pfédčí kolumbárium . 

. ' 'i' 'po (stránce;'ek(jÍloínické.{'~Do~vyklenku: Kol~nibari~: véjde:·se.,' 
:j'edp.apopelnice,'malý ,urnovýi-óvje vetkotl rodinnou hrobkóu •. · 
• Urnový náhrobek pojme třeba' tři ;P?peln!ceck~olllě toho' můž.e 

býti uloženo až osm popelnie do skryté.cementové~c!Iráný, před 
náhrobk,ém,'pod -prstí,do níž ukládají~větiriysvé jemné' kořeny.' 
Tákový kamenný a:rchiv, gene'racívnesedoprostbru kolemsboru ' 

. určité . ;hodnoty vytvarné a';v~pómínkové{ zemřelí.. nebudou. ~riáríi; ;. 
scházet,S očí,budot,tcíinbudouyyprávět,.ja,k jsme. jě;uměli~ mít, 

, rádi. Pevnou ohradní zdí vytvoří si sbor .zase prostor kolem sebe, 
,sti'omý, keře a'náhrobky~vytvo~í,inu:přechód dó~rajiny.', Nej-
• bližší okolí sbóru se tak-zkrášlí a'jistě zvroucní.Staré hřbitovní 
,:pompy • nemusíte'··· se, .. tu '. O'bávati:, urna: . svým ,drobhým' měřítkem 
,nesvádí k zevněj ším okázalolstem: č . ,ď' ď • .' •••• ; 

c, , .. L tánÍ, . kde s'e .prO' t~kO'vý záměr ZílSká, kladný poměr veřej -'" 
;ď;nósti, ,budou,·tóobrazy;yzácné,'výjim,ečné.~VyvshlnolľspíŠé:ná.c,ď' 

,'ven~oyě než 've"větších'městech;;Budenutno yzítikaždýpřípá.d, '~.,,' 
ď. /'zvláště,pečlivě ;sep6dívati na: jeho příhódnosta:. možriosti při.;. .• 
.. způsobení.' Z .obhO'vy. staré .' sO'uvislósti·· sboru'.lse'hřbito,Vem '.' je. vy", .-

lou.čeno v$é,.! co rieskýtá: žádou.drálnec; ce) stoj ( na', př .,.V 'řadě,.·,' 
domu nebo jepřílišutlačenÓ většimis~avebnímikoinpleksy svého, ,'. 
okolí: Urnóv,ý hřbitův'ekri1ůževyvstatijéntam;'kdeje:kole~',c : 
shoru dO'sti volnéhoprostí-anství, ',vhodnéhoa'klidného:óko1L:'., /'.' 

, Vhudoucnosti může ,to vésti' někdy ,k úmyslnému odvratu od, 
/námě'stí, dále. ven ze středu města, ,k:'v:ědomérÍ1U uíp.ístění sboru' 

'>. 

na' po~r:aji lesíka, ktérý ve venkovských; zvláštěhorskych mě-~", .. , . 
stéčkáchbývá častoblizký ,(i stráň 2já sborem'může býti zabfá- .' .'~ '.' 
na)., To však nemusí, vésti k naprOstémurOzvá~ánfformy .• Sou:" .•. 

,hra 'S přírodou nemůže býtijlmnáhodÍi:áj celek musí vydati dílo' , 
'e ď árchitektonicky'; harmonické ',a" ryhnické, ikdyž.·.budeme. toužiti":.' 

póto~, aby projektant 'urnového .hřbitoviL měl oči a vzlet,vý~ " '; 
. tvarnéhobásníka.·' . ' .'. ' 

" I; • 

",", . "',' " ." , I, (~ . .", 1'·.";-., . ,,'. " ,;' . " ," _ , " .' '~.: 

..... ROZHLED' PODILE CIRKVE CESKOSLOVENSKE. ..' ..... 
. ~ " ,','"! , ':.", " ,.' , '\: -". .,-'.,' ','. . ";" I :':\.'~ ~ .,:.\~ -' 

(Ze. zpravy předsednictva 'pr.vníhó.řádného "sněnl11'; CírkVe'čes~Osl :'," " ' 

k- lL zasedání ;imě~O'tÍlínúlve 'dnech' 28." 29; 'a·30. březná:'1931.)·· . ' .. '. 
,,:::', ".~~ ,; ',' ",: '. ,_. I 'I,' ".'t :,' . "o "" : " " '.J ,',' --'_'-',':'.: ,-.. ."~~,~.:,:,,,.,':' \. _ - ~ ..... ""-',_ 

~, .Církevčeskoslovenská :vyhlášena býlaz úsneserií schůze "Khi-
'. . bu reformního duchovenstva" římskokatolického 8. ledna 1920. :, 

. ;:" .,ď" 'Nová' cjrkev'řídil~~ sevpťvních,dobách~,;Zatímním řádem','", 
, :', který vydán 24:: ledn'a te.hdejším'éírkevním výbórem" ,:,,::: .' i .. ~," 

~': ~ .... , ,Nóvé:.stanovy,:drkevní itsneseno;,;vYcla:tí~,ria;sjezdit·,'delegátů. 
.8. ·Jédna 1921 v P.ra'ze,., kde přijaty t duch'óynr(ideové) 'směrnice 

"of 



\:, 

J' 

0'" 

, .... ' 

. , . 
, pr~ ~dalšíYý~oj ci;kve,J~št{téhožr~ku' svolán n~vý sjezd,:'d~ie~ 
gátů na,29 .. srpen k sv.' Mikulášfv Praze; ,kdepřijatainezitím' vy-

. ,-.pracovaná Ústava církevní:; .. :<: . ' .:.< ',';' i,:: .. 
;':Tent?stav dositél'ne,měl zákonného .p~dkladu. Teprve,i922:.,' 
-mohlo seustáviti 9óáboženskýchobcí moravských"během r: 1923; 

;" ,ustavily se ostatní' 3 " diecése, čímž připr~vena možnost svoláti , 
církevní sněm. / " , , ' ' , ,', < 

:< Sešel" sěna29.~30~~rpen ·1924 (óbCí .oprávríěných,\;Ys~ati .~::. 
delegátyhylo 128:z,dieéése západočeské 50;zvýchodočeské.46.'· '. 
z' olomoucké 19. z ostravské 13). . . '. .",. 
,:.HlavI1íinúkolempr~ního řád!léhosně,mu ~ČS bylo o,dstraniti 
t. zv;pravoslávnou~krisi" To' se' sťalo rozhodnutím sněmu' pro po
krokový smět:, církve; Vedle táho dal. sněm církvi pevnou základ;.: '. 
nu další. činnosti. Při jata víra·y osobního' Boha, dány direktivy 
zvoleným sněmovním/výborůín, (naukový; výchovriý, právní,ho-~.' 
,spodářský;sociální). nač~ž sésněm, odroč]l, aby ód jedn()tlivých 
výborů'-pó čásepřijal'elahoráfya. uvedl· je v platnost zákona... '.'.' 
·'.Resoluce·moravskýchbratřLv ,5: bodtižádala;' aby pfi úpravě', 
základních',čláriků ústavynehyló postupováno ukvapeně. nýbrŽ' 

'aby býlo vyčkáno výsledků víceleté zkušenosti' a výsledkůtheó~: .. 
1 .. k' .' . " , i'· " ". -. ,", .: " ':.' . OglC eprace. . ", .,' . . . ..' . . " . 

",:' Jakmile<,sněmovnívýboiy,zpra~o~aly své' elaboráty, ,svólal, 
'patdárcha pokračovái1Í círlievního sněmu na,,28.;29. a'30. březerl' 
1931 s'pořadem:~'j '." ,:.,y".~, " ,I:' .... 

, 28.března:b'ohoslužba', iaháje~í'~as~dáníi 'sděÍení předsedni~t~ai' 
-: .. ' •. • doplňovací . 'volba:· , předsednictva;' přikázání ,návrhů' . 

'.' 

,.' 

'. . '.' ~výhorům, 'odročení na příští den.; '~' •. ,' '. :ď .. ' 
'. 29,'březriá.:' bohoslúžha,: zaháj~ní)i, pr'ojevy:hosh'í' J zprava výboru 
. './' riaukového,' právního; hospodářského;' sociálního. . , 
.30: hře'z~a:'~n~výřízené. body. :i29. hř~z~á.",' . "'.', . 

" , Pro zasedání letošní platíjédnací řádpřijat{ r:,i924 a může 
. býti .jedllánojen o bódech stanovených; . ,. , 

" . _ >.:' , ~. (.'~ : . ." '. -<; ',' ., ~" ' 

" . 

, .' 

,.' . Elaboráty 'sněmovních'vybOrif, 
",- - " " ", , - ' \, , 

,K~~n~niov~ímu pfojednání
ď

28:,-29. :á'30. břeina 1931 ve/~~y~ 
·slúdirek.~ivz r"J924dsou,p~edloženyelaboráty: ... \~, ' .";, 
"L-Nůi.tliovéhQ:výborlÍ:> .,; ,.... "'.' '\. . 
"l.:Učení náboženst~í ki~sťanského"přo věřÍcí ~írkv~ če~k~~ .. 

siovenské;, I' : " " ,.':.' ',' / ....• ,... 

ď 2:, Náv~h 'na: odlwvěd" p~kračóv~~íni~: výbóru . k~nfer~nce 
",v Lausanne:-=-':' Vyznání 'víry CčS.' ~ Návrh. fakultativ- ' 
" :~~ního\ póužívánívyznání víry jak.okiátké' theologiCké for:-: 

! ..:mulace.křesťaÍíských· zásad CčS. Pro,dítky ave škole. -,. , " 
.:,. /"Navrlilítúrgického oděvu. :' ;'Návrh'na:zniě~y a' doplňky 

.28 
, ;~. 1.;:..' '- i ' . ./ ,',. \ .,' :.,' ,,' " .':-,' t •. >,., 
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, v liturgii dra ,FarsKého." -:-=-N~v~rhk"ústavě CčS proprávni' , 
, výbor sněmovní., ') ,- ' -' , , 

II: Výboruvychovného:, .. '."" _ 
, 'Výchovný výbor, návrhu nepřédkládá. ' 
III. ,Výboru právního: i, ' ," '," ' 

',,' '1: Ú~tav,a, cí;kve' Česk~sl~~enské. ~" 
, ,2. Důvodová zp'ráiék úst~vě CčS. 

,~' 3.' Kárný řád církve'československé> 
IV . .' Výboru hoseodářského:, ." ,',,' , 

,1. Hospodářský a finanční řád CčS:,.' 
" ,2. Platová' úprava duchovníCh' C~S. ,", " , " 

. 3;, Důvódová zpráva k Platové-úpravě duchovních CčS ... 
4.Pensijní,fond:CčS., .',",' " " ," '", .. ,". " / ' .. ' ~' , 

V.Výboru\sociéílního: '., ,,', '. 
, , l.Sociáil1iďp~slánL' " ,',. 

~ 'Diec~s~' ;ápád očeská " .,' 
, ',': : vý~hC!dočeská 

, ... olomoucká 
j, ostravskií,. -. 

.-

r: 

, 
" 

.. 

'1924 

15 
20', " 
1,', 

, 

5 

, 

1-.'1930 
\ 

',' 93 -
" 74 o' 

,- 51 
21 

. ,:... 

,-

, Slovensko aPodk. Rus: 
. -- 9 (7+2) ',' 

1 " 

1_> /' , 

"Seznam' stáíně ~schválených" míbožénsjlých,:obcCcírJwe 
českOslovenské; , ; l' • ',':. , 

L Albrechtice", " 
2. Benešov' 

,3. Beroun' 
" 4. Blatná" '~·I~ . 

5. Bohušovicen. 'O:' 
6. 'Brandýs" n., Lab., 
7;' Brod -Český 

.. 8. Březnice 
,9~ Budějovice'České 

,,' ,10: Citoliby"" , 
, ď' 1 LČelákovice 

, 12. Čerčany, 
, 13. péjvice' ' 
'14 . .:DobříŠ. 

" . ' 

I. ',' 

- '-"" ' -- , ' 

:15; Hluboká ~.VIt; 
,16. :Horažďovice'; 
17: ,Hořelicé, 

, 18. ", Hostomice pod, Brdy, 
19. Hradec Jindřiéhův 

","'20;Chotoviny u Tábora 
, , ,'21. Chožov'u Loun, ., " 
,'22. Chříč ui Rakovníka ' 
, ' "23,. Chudenice,u Klatov'" ,

" ~ ::, ~24.0hýnov II Tábora- . 
,25 .. Jílové Jl Prahy:" 'i, " 
26.Karlín' ,.' I,,' 

., 27: KasejOVIce' u Blatné 
,28. KatoviCe II Horažďovic 

, ',- ,> 

" 

-', - \', 

, 29 

'. 

, \" 

" 



, / 

",",-

'-

,'. 

;". \\ . -; ,,>, -', ~- :/! 'J 

"29:' Kdyně II 'DorÍJ.:ažlic ), ' , 62;'Přer()'V -n.: Lab. 
I ; 30. Kládno' -\ . ,\, 63. Příbi'am ' 

'. ,~ďď31/ Klatovy , . >,64; Rakovpík '.' ' 
,-: 32; Kněževes '''''' , ' ' .. 65. Roud~ice n. Lab. 

",", ,33. Kostelec n. Čer.Lesy '66. Roztoky u Kř; ",' 
.,134.' KraloviCe, : ,", ,~,' 67. Roztokv u Prahy ~, 

\ 

.. ,,' ,35., KraloyiCe Dolní , '-'ď 68. Ryríholec' u Kladna,: 
'; : 36. Krč: u Práhy,". 69. Říčány u prahy : I 

. '37: 'Kře~že" >,ď' < , 70~"Sk'éllice,.Stříbrná 
, '38; Líšany ,u Rakovníka:: ' .' 71. Skořice p. Mirošov, , 

39; Lnáfe,u 'BL ","'." ,:72. Slaný," , ' 
,40. Louny ,-: ",j. "73;,Srpíchov,, , ,,' 
41;'Malšice u Tábora" .,,' '74.' Solany '" ' 
~42.,Mělník,· " y' . 75. StrašniCe Staré", 
, 'M' hl "'.' '. " . , 'S' T h '.' ď ' "43.,, lC e,-:",' L ;/ .""" 76.' Vlny"., rove " .' '/ 
44>Milevsko.' '/ ,"', . , 71; Švorec:u' Čes/Brodu 

'45. MI~doticé u''Kralovic . "i 78. Tábor ,,' ,'" 
A6: Mnichovice, ' 79.Teplice~Šanov: 
(47.,Móst ",. - , 80. Tmaň u ZdiC ,ď. , ' . 

,AS. Neveklov '" -- 81. Tucháměřioe ll' Prahy, 
49. Nusle ., 82. ďQjezd Velký u Rak. " ,'., 

, ,50.0býke ,u Klatóv, ' .' 83. Ves Nová p.PI. " , 
,51. Pacov ,. 84. Vinohrady Král. . 

'.52. Písek . 85. Vinoř u ' Prahy 
53; Plzeň-východ . 86. Vlašim, .' . 

~.54. PlZeň.:.západ. ,.87. Vodňany.' 
. 5S.Podolí ", 88. Votice, ' 

56. 'Praha I. . '.'U .89.Vršovicé 
5.7. Praha I!.' ' ;,,' ' .. ,90. ' Vyšěhrad ... ' 

" ·.·~S8. Praha, lIL-IV. ,9.1. Zbraslav ,u' Prahy 
, , 59.,'Praha VII. ,ť 92. Žebrák tí"-H6řovic 

< '60; Praha, VIII. ' 93. Žižkov. . 
, 61. Prachatice. , ,I ' 

'./ ., ~ J, :. .,. ':.' /' 

,Di ec é'se V ýc ho d O' č ej k~.; 
\ ",.,'.' ,', ' I 

, 1. 'Bakov ·n. Jiz .. ' '. 
2.; B~riátky ,N ové " ,. 

',,:,3. Boleslav-Mladá, ', ... ' , 4: Bóusov Dolní 

'13.iHam~Y Velké' . 
14. Hlínsko· ,".

.'. 15. Holice" 

. )'-

" 
." 

, , ;5: Bozkov; ., 
16. HolohlaVyc .,' 
17. Hára Kutná~, 

, '.6. Brod' Něme'cký / 
7: BýdžoÝ, Nový, 
8/ Čáslav:, " 
9.' ,DobruŠka ,. " . 

, ' ' i·' 10. Držkov " 
'I' 1 LDub Český :.,.', 
, 12. Dvůr Královén.:L. ,.,{ . . 

30·'· 

'. :'-.' 

r<. ' 

'. 18 .. Hradec ,Králové ' '.,., 
19~,-Hronov nad Metují 
20. : Huínpolec ,' .... ", 

" 21. Chlumec' n. Cid!. 
,22. ~Choceň. '_: 

, 23., Chrudim ' 
24. ' J~tnovice 'Uhlířské 

" , 

\ ',~ 

\ 

" 



,; ;' 
t,,_ 

25; Jaroměř. ' .' '. ' . .', 50; Plaň~l.Uy:· .. 
";26.' Jenišovice> ", ~ sL Poděbrady / •.... 
, 27., Jičín_', . . ,52.P,ddmo'~lice" . 

28. JileÍnnice",/' 53. Police n.Met. ' 
,'29.· Josefov' . 54. Přepeř'e; n. 'Jiz~ 

'.',30. Kněžmo'sL: .',. ·55.:·.Přibyslav~: 
.- _31. Kólín n.Lab .. ' 56; Radhóšt ': ; 
,,' 32;':Koste!,ec ',Č,ervený; .," " " ~57! ~R,ožďa.1ovice",,~> ,; 

33. Ledeč' n. Sáz. . 58.Rtyně! '.' .... '.~' ••. 
:. 34.'-Lhota Kostelní ,59. Skalice ·Česk'á." " 'I." 
, .: 35~' -Libérec " ',' .60; -Skuteč;·~. '~', 
\36 .. Lipnice < '., .~." ,6L;StudtÍice .. " , 
,'37. Litomyšl':: 'c' ,:62: S~ojšice' 

38. l;pmnice n. B6pelKou ,63.Třebovái Česká 
, .39. Machov"· ":. 64: :Třelli'ešhá" Bílá;· . 
,40; 'Městec Heřmátiův '" . 65. ,Turnov" . i • " .•• 

, 41: Město Novén. Met.! '66. Úpice' " , . 
42. Městec' Králové .' ; . '67.Vamběrk' '. . . ' 

, '~" 

43. Mýto Vysoké ' •. ' • ď68;VeselííVysoké:~ ',;ď. 
44. Náchod. " ,69. Vřešťov' Velký 

.:45~ Nekoř',:' 7Q., Vš.ejany.,·,' :, -<' c" 

/' .. 

, 46_.:,:Nymhurk . \ "'1;" ,::., ,.,<~!l .. '\Vysoké ,n_. '.Jiz:." ' 
47. Olešnice Zlatá '72; VlastibořiCe 

·A8.Paka ... Nová': ,;'73. Zásmuky 
• <' '49,. Pardubice:' ~,' ,74. Žamberk': 

.' ' . 

.\ 

ti i,ec'é'sem Dr a v sk á: .. 
>. 

1. 'Blansko ' 
2. Bohdíkov ',český: 
3. B.ohuňovice " '. , " ... 

.:4.:'Brno',," .,.' , 
, 5.,B.rodek u ; Př,ěrov~ . 

6. Brod Uherský' i 

7;: Bystročice; ď ," 
. ,;'8: Bystřice y é1k,f 
'.: 9. Bzenec. - , 
• ,10.' Drahotuše 

',21. Koj~tÍÍľ . 
.. 22.~Kr~~ěfíž 

'" 23; Kunm .' 
'." 24 .. ~·"Kvasice", .,'> 

.25., Kyjov. . '. • I 

.. 26>Lhota Bílá ti Litovle,-
27~'Lipn1k '.nadBečvou'" 
28 .. Litóvel " ' , 

. 29.)':oštice, .',' . , " 
30. ·MeziříčíValašské 

-31,<Náklo, .,' :\.,' \ .11. Dubicko . .,','\ 
:12;- Hodolany u Olomouce' •. " 

, : 13'. Hodonín " . . ... 
32'iO!O~ouc;; '. ., , 

:33.Pencln' p. Čechy:~~'Hané::,', 
'14.HovorariY, '< 

·15. Hrotovice 
16. ,Husovice ' 
17. Chólina . 

. :18. ;Chudobín' ~ , 
.. : ,19. Ivanovice 

20. Jihlava . i 

. " 

"- -

34. Plumlov . ""_' '~ 
I 35. Králávo Pole u Brna 
.'36:~ P,ro~,tějov""'- \ -~. < / 

,37; 'Přerov '.' ". I 

':: 38. Slavkovu' Brna 
, ,,39. Střelice, 

. 40. ' Tovačov 

./.1 

. ' 

l': 

,'. 

,. , 

. )" 1_, 



..... : .... 

, - , 

41. Tr'ouhelice 
42. 'Třehí{ ,~, -_,,-
,43; Tuřany' ./ 
-44.' Týnec·Yelký;',, 
45.·Vyškov ," ,e,.' 

46'; 'Zábřeh, 

,/ , 

: ' 
\. 

.47. Zbórovice 
, 48. Znojmo '_, , 
49.Žabovřesky _ . 
50. Ž.ďár Město. ,-
51. ŽideiIÍ~e. 

: D.ié-cése'os,t~avská:

, L Bělá' Stará. 
, 2: Bohumín'Nový' 
3. Doubrava' ' 

,< 4: HeřÍnanice, ' 
_, 5; Hory Mar.iánské 

',6. Hrabůvka, " " 

- '>;'12. O~tvavaSiez~ká" 
-' _,13. Petřvald-, 

14.Petřvaldík ., 
15. Radvimice;'" 

, 16>'Rychvald .'.' , " ~ , ,'17.: Suchá Prostředrií 
,_7.Kiinčice p. Ondř.,' 

> -' '8. Kunčičky , 
, - 9. MichálkO'vice 

18;' Svinov , 
19~Vítkovice' ' 
20. Vratimov 

,- ' 

, , . 10. Opava . _ '. 
. ; 11. OstravaM.-'PřívOZ" 

1. Bratislava', 
,2; Brezno n. Hronom' 
, 3. Košice; .;: > '-
4; QsadaLiptov,ská -

21. Zábřeh 'n. Odroú 
'o. "I" • 

J' 

'. S lo~:e n's k o. ::' ," 

5; Ves Nova'Spiš,ská '_ 
, '6.' Zámky Nové' " 

,,7; Zvoleň 
;.(' 

, p. o d K ~ r p at S k á ' Ru-š. 
I . •. -' 

o-t.chust' 
/-.' /., 

2. 'Užhorod' -.' 

.' '"'~ :.~ 

/, ' 

. , ,-

~, 

>-

" ' -, Početpřísldšnfků čsl,' církve. 

" Při sčítání'Íichi 15:'~~óra'1921přihlásilo:s~ k Úskoslovenské 
církvi 525.332' obYv.:'V4obě.',zasedátÍí I. řádného· sněmur. 1924 ' 
měla CčS příslúšníkŮ 623.328; V'r.1927, kdy zemřel j;patri~ 
archa' dr~ K. Farský, -čítala čsL církev členů 734.532. ,Výsledky 
'sčítání lidu' z 2; prosiric'e 1930 nej sou dnes, dosud úředně inámy, 
podle.p~~dbě,žnýc~ zprá~ riapočténo' pří71ušníků čsl. 'c,~rkven~ 
Jeden mdlOn. _'. o" 

" 
, '-

". ,-< --Osobnízměna v ,úřadě patriarchy. církve." 

. 12., června', 1927 ,Pán života i sm~tLodvolal od záslužného a 
velikého ~ díla prvního' patriarchu' církve,. dra Karla ,Farského. , 
Zesnúlv~Dejvicíéh po celoročni.vleklé nemoéia16. června téhož' 
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.,' ,rók~'byl'ia obrovskéú~';str'lidtÍ.'zpopelněn:.v .. ·oIŠanské~ krema-' .. ·· c. 

< . Joriu. Umajestuldženav koinna1ě' vědění a duchovniho.zušlech:-, =' 
,', ' {ování ~ 'v knihovně dejvické ,kolej~ .. Hrstku' čistého,'púi.diu ' 
" ,':vrátiInáni' oheň z milovanéhozakladateleéírkvct2 aléne~": 
/ď •. 'zpopelněno tú zůstalo I{rMné .duchovnídědictVI, jěž 'není po:' . 

. ( . 

, drobeno zániku, protože ,j de o duchovní.' hodnoty zachycené ' 
-: 'z věčné pokladnice Hospcidiňovy~.,. fl ': ~. ~ ~ .~ ",' 1 .. 

',o ',~ < 

. . ' Církev byla' postavena přid·povinnost ústavní"cestou zvoliti·-

. st novéhó patriarchu. Zvolen; byl velikou ,většino1ľhlas'ů bi~kup " 
východočeské diecése G; A; Procházka;- který bYI.v· úřa'dpatri- .••. , 
archy uveden 18; března -1928 a do'. Prahy, přesídlil L dubria 
téhož roku. : ' . ,.' .. "ď '. ' 

, I 

- '~-<, • 

Ústřední rada. 
,\ ' 

.' Ve smysluu's'tanovení platné. drke~ní ústavyse'stává:ú střed-' 
'·'i-Ií rada z předsedů amístopředsédů diecésníchrad.Jsou'to: 

.Ziidiecési'iápadočéskou: ' " .~ . 
I • 1 .. 'G. A. Procházka:,' biskup~patriarch~t . ~ ~-
. 2~ Vilém I5loubek. " 

.. Za:' diecésj východočeskou:, _, 
.. 3. Stanislav Kordule, biskup, 

4. Ferdinand· Prášek. 
/;'Za diecési-oloni~uckou: \ '. . 

: 5. 'Dr.Rost.J.Stejskal"biskup, 
. , 6. prof. dr; Frant. 'Schneider. ,. 

" .' Za diecési ostravskou:' .. 
:7. Ferdinand Stibor, biskup, 

"t' 

I ,8;prqf: Váélav Sladký.' ",' , ',", 
) i· . 'V tonito,sl~žeríí byla Ústř~dní rada; potvrzena. m:irii~terstvem~ 

, ~ď školství a národ. osvěty výnosem č; j.149.204jVI.-:28 ze dne 15.-

,"-", 

února' 1929"(vdůsle~ku změri;'ježnastalyúmrtím.dra'K. Far- . 
ského,zvolenímpa:triarchy G. A. Procházky, zvólerií~ St. Kor
dule biskupem vých9,dočeské díecésea,zvolením V. Kloubká: prv:-, 

"Ol ním místopředsedou diecésní rady západóčeské}: ď .•. 
" Ustavení· Ústřední rady v prvním -'složení (Farský, Gajdík, 
. "Protházka,:prášék; Stejskal, Schneider, S,tibor, Sladký) ve smyslu" 

" 'předpisu§'9. zákona Z 20. V.1874č.68 ř.z.,a podlé,ustanovení, 
, článku 40. ústavy,.čsI: církve potvrzeno ministerstvem šk. ano 
'~osvěty výnosemč;j.149.341/25-VL ze ,dne 23; unma1926. Změ:- . 
,.nav~této Ústřédní radě' (členštví F. 'Plechalého v době o'd6. led:'; 

" 'na 1928 do· 15. dubna 1928), vzato na, věd9mívýnosem č.j;' 
149.204jVL-28 ze dne 15. února 1929. . ,.' .:. ' " ". ,', 

Volbá-tajetp.níkem Ú. rady Vi1émaKloubkaze dne 30. ,května 
J928 vzata na vědomí niiríister. ,škol. anár. osvěty .výnosem. č; 

.. 29~806/YLze,'dne 22. března 1929:- '. . . . " 
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" ' 

~"" 

~-i >~_ 

I, \ 

" ,f - - ,I ; 

""",P~resigna~igen. tajert1níka'A.'Pro~házky zvole~{ U.radóů , ,~',' 
_:ředítelem kanceláří F;Pokorný;do té,d6bytajemÍlík;diec. rady,' 
,,'~zápac1oč~ské(odL III. 1929 do 1.,1II: 1931>zatímně, ríato' defi:,. , 

ltitivně)~ " ";,,' ' ,ď.' 'i ' 

," " Kri~'e čes~oÚou~nsk~ Církve ?'< 
\ - • • t ' , 

" ",Záhy' posvemvznikti óéHa"se ČeskOsl~venská ,církev 'v ne- , 
jistotě, má-li ,se, přimknouti,k,;některé'ze stávajících církví staro:'" , 

, ,kfesfarískéhotypti(nejvíce přicházel~ v úvahu pra~óslaví)-'iíebO" 
, " "se dáti směrem ,pOKrokovým a v důsledku, toho' vytvořiti 'nábo-

, ženskýfyp návý. Na~t~l zápas m.ezi stoupend obou směrů~směř' 
, pravoslav-ný, byl;živenz.ciziny: a přédstavitelům"směru'pokrókó:", '. 
'véhobylos ním těžée' zápasiti-Ideová nejistota hyla' pojmeno':" 
.. vánapravoslavnoti krisÍ; Církevní správa neměla tu opory v řád.:., 
: néin: Církevním- iákól:lodárství" nebof ..... veškéi-á"usnesení"na", cír--: ,,' 

, .. kevních,' sj ezdech 'nem/ělá 'cha:ra'kteru iákona, 'c,írkevního, 'nýbrŽ,' 
.. pouze"soukroméhoujedriánídelegátů. Tepr~e J.řádnýsněm 
, ,r. 1924 odklidil nekolikaletou krisi, církve a' rozhodl se 'defini-
, ,I tivněpro směr,pokrokový. Ukázalo' se, že t. zv. prav:oslavnákrise> 
'býla pou.i,e, soustavně a úmyslně' přeceňována, nebof po sněinu 
',přestoupil celkem nepatrný počet členÓ CČS do 'pnivoslaví. ' 

, V posledních letech v posuiováníCČS vynořilo se opět slovo ' . 
, ideová krise., PrvnLpodněL k tomu i vznikl asi- ze střetnutí dia-,:< ." 
metrálÍlě se r()zcházejíCí~hriáz,drůdra Kovář~ a . prof. Spisara. 
Spor 'však' n'a charakter, církve. neměl vůbec vlivu' a v církevní{ 
veřej nosti nenalezl' nejnienšího, ohlasu. ,Církev prakticky se ří.:.

i

', 
: dUa' vžitými' stri,ěrn~cemL '. Teoreticky: odklidil zmíněný, rozpor 

Naukový vybor, který předkládá~sněmu příslušný elaborát. ' 
Onějaké~ideové krisi v,CcS od sněmovního zasedání 1924 

riemůŽetitdížbý# řeči. ;,,:. ,.". "ď ... " ' 

, ' Ale slĎvokrise vlivem, neutěšených ,poměrů ,vceIkovém ži- ' 
'\l()tě náródů a spoléčnosti 'stalo '~e / i aksiokřídlenýmď a bylo, ho"", 
'šablonovitě používáno 'při, vysvětlování všech ~ ru,~ivých Příhod ' 

života --"':i, církevního, které ve skutečnosti ,n~znameriajížádnoll, 
nejasnost a zmatek, které tudíž nej,sou' krisí áni jejím ,příznakem.: 

" Československé. církvi následkem ď politické " kons.telaée byla, ~;' 
'zastavena' stavební subvence. Z týchž, příčin odpíráno jí z~jzení: " . 

, bohoslovecké fakulty. Něk.oHk jedriot1ivců'zklamaných' v' osob-:-., ' 
, ~ " ních ambicích dalo pohoršení porušením CírkeviIí kázně. " 

. " Ve všéch, těcht6 rtišivýchpřípadech církev zůstala' neotřesena, ' 
myšlerikově' i, organisačně 'průbójná~ Velkou sbírkou, vypsáním cír-

" kevní daně bylypřekonány,nesnáze hospodářské. Ojedinělé pťo-, 
Jevy neK:ázně byly-církevním 'ceíkenÍ odmítnúty.V'riáboženskýoh 

, obcích prohloubilase práce a. úspěšná činnost ,i zevně dokuÍl1en-
, tována' vzrůstem církve. ' .' ',' " ",' '.' '" ' ,'., '.;" . 
. Patriarcha Procházka,v pojednání o této otázce naps'aL v. Čísle: 

11. Českého zápas'u na str. 87: " , . 
'. 
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~' ;>"Dá-li se, vůbec onějaké~krisimltívit, je,to'krise ,jednotliyců,', 
pramenící ,ze slabé'lidské přiřozenosti. 'Krise.,vznikájíz pohnutek, 

'; ,ideových., Pohnutky , osobní dove~ousnad, na čas ,znepokojit, yo-' 
'dy.kalit, i veřejné mínění, dočasně mást ~,skutečnou krisi ne~ 
vyvolávají. Snad,ozdravovací proces.", " ~ " ,', " 

" Hlasy, které konstatovaly;krisiv čsl: církvi', měly_svůj pů,'; 
, 'VOd buď v,, povrchnosti a' néinformov,ariosti nebo " v tendenci 'suge~ " 

i"ovati zm,~tek, nejasnost - kri~i.,kde jí;"ne~í.'~':: '-' 
, , ' . ... ~ , ' ' - '",. ' . ;: ". . ,','" " ,"-

~',f(onferen~e v(;~~ké ,ŤřebQv~. ,; 
7 _ ',: ,.:. ~ ,_ ,j', , , .. _ ",," -'" _ .. , 'I 

\, 

, - .' " " , ,',' _. ", " I \ . -:." ,,:' / " -. :'"/' '<' 
c., l{os!~uc~ 'práce,a; póyiIl:nos~i or~,~niš~ční ;sP.:~YYl ,duc~,()vní i, ;\.', , ' 

'i hospodarske, a 'z .tohoéplynouclnulnost"]ednotneho!postupu'vy- ,,' 
, žádaly, si občasné, pořádání pořad,~ všéén'čhfllt'1\diecésních:raapo ' " 
',přípádě i zás,tupců .těch oblastí,které dosild' netvoří samostatné __ ',:/ 
"diecése (SlovenskoaPodk. Rus). Ke konaní takovýéh porad ivo:., '",," 

lenwČeská,Třehová(zkomunikačnícn příčin).,' " ",' ',': 
" Lkonference',die,césních rada zá~tupctl,n. obcí, slov~nskýcha ' 

, karpatóru:ských'7v Č.~Třebové,hyla3.· hře;zna 1929.:Pojednál).o, 
,; ,tu'ósituaéi',církVe,' zdůr,ázněno, že CČSjesfnáQož~~~nUtísÝé.-ď, 
,', rázné,'jdoucí vlas{nLc~stou,:vekt,erém ovšem ,mohou se uplatniti 

Íprvky staršího rázu,'ovšem jen poki1d,jde,óhódn9ty skutecně > ',I 

náboženské a os'vědčené.Zdůrazriěna kázeň:a odmítnuta pseudo- f 

demokracie. K~mstato'vána ,nutnast revise ústavy a skutečn~st, že:. ',/ 
ústava dosavadní:byla tyořena's předpokladem, že bude pro..;, . 

, zatímní. Referována, a pojednána o haspodářstvíCČS,' o platové ' ' 
,,' úpravě a pensijním pojištěníduch6vních, o církevní dani, o sčí:
,.tání lidu" 1930, o vysokpškolském studiu bohaslovctt, a otázce ,. 

" ,svato'václavské, o tisku a tiskových podnicích CČS~, " ,'" ' .. ', '. " 
, '. IL'konference se konala 28.únara a '1. března 1931. Odmít
,.~uta církev, POškoz~ljící'čI:qnósf t. zv. ,';Husovy'ligy",'pójednán,a 

, ovšeobeériéďsituaci církve, o poměru 'kpalitickým stranám,' ový
/' ·,.chově bohoslovců,' ootázce'vlaslní Akademie;:tiskov'é'I{aÍú:eláře,: 
'Jo 'předlohách sněmu '1931, které zevrubně probrány a proCliskti:.: 
; " továnYízdůrazněno náboženské"poslání ,čsl. Církve a stanoveny, ", 

, '. I;proposice praktickédčinilosti v 9tázce mírové, cháritativní a v kfe-,' ", 
sťanské~ službě bližnímu 'vůbec; , . ' 

, . 

,'; "Olážka'vysokošjwlského učelišlě.' ,-: 
,.' • <'., I ~ ,. _;' ,'~. ---' --, 

, ". \,. ",' (" I ' , 

,'.[ ,Hned 'po svém vzniku církev čsl. uvažovala'o otázce samo-', 
statné' výchovy duchovenskéhodórostu.;,néboť hylojista; že po:- : 
čáteční příliv 'katolického kněžstva 'do, CčS' časem usfane. Proto ' 
'bylo pomýšleno: na ~ybudování. vl'astního' vysokého uče liště '(vy_:> 

, , .soké, bohovědné škaly). i se' zřetelem k' národům slOvanským. ',', 
Když bylo jasno, že, kzřízenftakóvého učeliště,nedojdev do~' ",ď , 

hledné dObě,domáhala 'se církev, vlastní .fakulty: Na přechód- ','" 
',' , , . ' ,." '/' 
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'.nou .dobu'secspokojila s.; jednou.', docenturou při Husověevange-: 
"lické fakultě v.Praze, kdedr~ Karel Statečný. riapodzim1925 
-byl jmenován mimořádným profesorem ad personam; :extra ·sta- .. 

tum:.Fakulta. byla>O:chotna připustiti ještě jednoho1l1imořádného' 
profesotápro potřeby CČ,S,ovšem tak~, aby evangelický ;rázfa~ 

" ,kulty- byl zacnován;.Toovšem,čsL církev 'nepřijala z taktických '-, 
• příČin, ,aby: s.Í: nezatarasila : cestu k zřizenívlastní fakulty (1926) . 

'>V jeanání o zřízení/vlastní bóhovědnéfakulty docílila c~rkev 
'čsl. toho, že příslušný1].~vrlí zákona byle vlétě1926. podán třémi' 
politiékými slramlmi " (Iulr .. 'dem., .·živnostníci; 'stnlria:republikán-
skáj'stnina nár. sociáL,'tehdy .V oposici k vládě', 'zaručilaj.že sé 
proti, ná:vrhu nepostaví); N á:vrh na zřízení fakulty CčS měl-na:. 
:ději,' že hit de , uzákóněn .. poně·va-džvšak ,meiitím :vláda odstoupila' . 

, ,a nastala vláda úřednická, 'návrh padl, jako všeckynávrlÍyostat-:· 
· ní, podarié 'vládoúbývalou;Pooěvadž zástupci tří 'stran,. jež za. \ 
bývalé vládypodalY,návrp. nazříz·ení fakultyCČS,' byli i v nové '" 
vládě, domáhali 'jsme :se, aby tato vláda. návrh óbnovila. T,ose. ' 

· nepodařilo docíliti:, ' ." .' ...... ' .. " . .,.. ..' . ". ,'~', 
'. :' ,Od roku 1928 sO'ustavriě\ jdedrkev za toutoďvěCí,žád.ajícbuď~ 
'vysokou bohovědnou. školuneoovlástriífakultú. Z ď táho ~důvodu : 

•• také se považovalo obsázení i~dnohó'mísía mimoÚd. profés'ora 
~ :naevang .. fakultě za',netaktické. 'Po mnohých usilovných inter
, ,·vencícn. dostalO' . se .. církvi slibu;' že .... zatíínbudou pro' ni zřízena 

"čtyři: místa profesorská na HUSO'Vě' fakultě, o kterých' se' církev 
.. pro' přechodnou. dobu s fakúltou oohodla;, . , 

.' Ministerstvo fináncí zcela' správně', soudilo, Že zřízení čtyř 
; míst profesoTských pro CčS při /lóňské' řesystémisaci cby.byl'. 
první krok k ,vlástnífaku1tě a zřízení 4 míst zmařilo. Toto mini- . 
sterstvo' . (dr; . Engliš) 'odmítá zřizovati " riové vysoké školy,; pókud;'" 

. , dosavadní. prý' nebudou" zcela. vybaveny, postavilo ,.se proti, čty-~. 
· ,řem profesorským inístům pro CČS, abynevzni~la prejitdice pro ' 
· zřizování vysokoškolských učelišť' jiných. Důvod tento snad 'j est· . 
míněn vážně, jest všakopodstatněné,mínění,ž'e ministerstvo Ji-

· nancí sleduje ,cíl 'prvních krokůrozluky~ církví' od státu, podobně: 
jako.při zaniítání stavební stíbv~riceproCČS. CčS 's tínito postu

'pem sóuhlasiti nemůže,neb6ť 'rozlukaza, nynější kónstélace poli..-,' 
,tické i ea dlouho. zůst~ne ,problémem~ neřešitelným, a odpíráním' 
'čsl. církvisplněnrpožadavků, jejíchž výhod~zvláště církev římska· 
.neztenČeněpožívá, porušuje sezáklagní ustanovení. ,státní ústa-
· vy ,f! royn~právnosti církví., -.: , ,.' -

. . . , - I' 

. ~Dolace. 

',Nr:.1925 římská·drke~.domáhala s~'~d státu'podstatného 
zVýšeÍlÍ'korigruypro své' kněze .. Věc spojila s politickými otáz- " 
kamijinými.abylo jistér že příslušný, zákon prosadí; čsl: církev 

. , trva j íc na zásadě 'rozl itky církví od státu, postavila sena ď zásadní· 
\ • < • f ;"' ,,' ,', '. • , :- _ ~ " '. 
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'. s:tanovisko,', pokud ':sfát:, bůae~ze své~ p~kla:dny přispív'ati církvi .~ 
, římské, že V témž poměru' j estpovinen přispíváti na duchoyní 
o' jiných;církvC Pro. svůj názor::získála vládní. strany. politické:a .. 
. spolu s .církví českobratrskou evangeHckqu ,dóm1halase dotace " < pro syé du,chovní..,29.}edna1926,.obědrkve, se ohradily proti' 

'\.zamýšlenému jednostrannému řešení ve prospěčh římské, církve 
"'a: po dlouhém úsilí podařilo' se· dósáhnoutidoÚtčníhci, zákona,' '" 

který v~šer v platnosf téhož roku.:", ,~' ď.·' "';.'-" ..... 
,. ,Od r. 1926 dosud nebyla čsl. církvi dotace zcela vyplacena, ný.~ 

~'~';'cbrž'poskytována jen' dotační záloha, která nevystačuje, abydu-·· 
.. ~ čhovním mohla' býti' z ú~třední pokladny' vypláéeriapódstatná 

částslužnéhp. I. lustrum všák uplynulo, 31. XII. 1930 a min.' 
" školství: bude musiti dotační nedoplatky církvi ,vyúčtovati ',a vy.:. .. / 

platiti.' (\Tíc~ďo tom :viz v'sněinovních zprávách fin~nčních.). ď • 

. " . 
" ". < ,". ',I, ,_ , '. '. "' _~, .', _.', "' J ."".' , , " : 

- ~Bohoslovecká lwlej,dejvickysbor"pNlehlécírkevní 
, . -' ".budovy.. > , .', .' 

/ , 
, '. 

, ., . , • ' , :' ~ ," _ " r .; ". 

..ď Péče o ;duchó~ehský'C"doro~il si' vyžácla:lavybudování::.vla.stní ._ 
,bohoslovecké·~koleje.<Od'města'Prahy,'zakóupila'n. obec 'dejvická' 
~ďparcehi v Dejvicích, která .. podle kupní smlouvy měla' býtizasťa- '.' 
,věna celáao 1. listopadů 1929;'.,p,Q.zemekCbyl,~ozvržen na výstav-; 

, bu jl; koleje, 2. 'sboru, 3. dvou' óbytných domů.-=-Čásf nezastavěná. 
; dá zmíněné 'lhůty, měla připadnouti 'městu zpět. : .', : 

. ". Se s~avhou 'kolejé' j:ap<?čatoivr .. 192S.~"Budova.; kolau~ována 
7; září 1926, otevřena 1. ří j na 1926.: (4. října .1926 konalo se tu., 

ď: první zasedání Ústředriíí:a~y). S.května '192S'dcihódlase nábož.' 
'obec ',dejvická :o'předání celé parcely ÚstřednÍ' radě,'přičemž . 
. ,'stalo se dojednárií' o disposičním' právu a oslúŽebnoste'ch: Stavou' 

) ~ . provedl architekt AL Zima~'ď', . ,,' .. c: .. , ' .' ' 
... ~ Reditelemkoleje'hyl do-30:,zářL1939dr.FranCKová:ř. Fo 

jeho dobrovolném.odchodú zvolen byl Mařtin Zemari, dótédobY· 
čsI.faráf v Nuslích. Nastoupili. října 1930. ' .•..•. ' .....• '. '~,' ,'. \ " 

,~ 17, le'9.ná', ~927-'zadána_:ar.chite~toyi 'Zim~vi 's,tavba" dejvického ' 1 

S boruí : který .' dokončen roků příštího' a .,otevřen .28. ~ří j na 1928~ 
• ..-" . V e~smysl u kupnisinlotlvý; bylo nutno přikročiti k, zastavění 
zbylých dvóučástí'parcely.Stalo se to ,20. října 1929. adopří-'~( 
š.tíhojara yybudovány při koleji dva ,obytné domy.' Stavbu'pro-, 

,~: vedl stavitel Lad.Čapek:')Náklad na' stavbubyLzajištěn·hypo;. 
',.,tékou uVšeobec:pens~ústa.vu;'· " . . .' " .. ' 

. /" -;' ",'. -' ',~ , .", ' ... ' ~, . . ~ 
"", I 

, ," 

,'č~skosiovensk~ c~rkevvpfvních i~t~~h' ~v~ho' ti~ánf~ábral~-: 
'některé· kostdyiří~skó~~,afóiické~ zvláštětaÍri, lrdé ,nabyla "mezi' .. 

:,' . věřící~i' číselné. převahy. Kostely zabíral<l; . sdobrýmsvědomIm, . 
, ,,' - '~- ~, . '. . , .' "., -

',,~ . 
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, " n~bof ,~ětšina' nynějŠích' chráIllÓ-'t.-zv.'i,iíirisk6~k~ólických"iest-
_ "J', 'zbudová.na ,našIíni husitskými před~y a .teprve po bělolior*é bitvě" , 

, ":byIét rÍáÍ"ódnf éírkvLFérdinande~ U.' odňata a přidělena církvi 
fímské;~/<, >-_ :.;: ': -:::< .ďď> : :, ,': ',' i/i~:_'_i 
"Vládachovalase k zabírání kos!elůs počátku mlčky. Později, 

;, kdyi ,lidovecká stdlna> katolická.m'ezi p'odmíIlkami- spolupráce,' 
,i I .:/'s vlá(IníD1i;stranami:úvedlaďi;vrác~níkosielů~~abraných :česko- ',. r. 

" ~ slovenskou církví, vyjednával oJévěd-miništerský'přédseda dr~' 
i" I, A; Švehla,stehdejšími,představiteli,církvé.: Po' delším jednánL . 
"ď dohodnu!?, že . čsl; cír~ev. vydázabran~ kost~! ya\,jláhradu že' . 

, 

-jí, bude -bd státu:poskytnuta ďkažqor~ční ,subvence. k;vybudování 
sborových staveb "vlastriích.! Po, dobu úřadování ,Švehlova- seeírkvi : 

" ·čsl.-siaveoní·slibve~cé~ostá valo a yybudovánařada staveb, které, 
zn.í částečně kr,yty; R. '1925 :suhvence pro' CčS rozpočtověbýla. 

':zařazemljak~:výdájmimořádný,'cóŽ: mělo'dtisledek, -že každá. 
_ vyplata' ínělá' sedítizasouhlasui,miriistetst\ra,financí.;Když. mini- " 
ésterský předseda'Švelilaochuravěl,hylazastav.ena·čsl.:drkvi vý-
., pJata stavébn(sitbvené~. ,Intervencím'- církevníéh!pracovníků 'po-, 

dafilose, Že ministerstvo šk'olstvChcidlaIo koncem roku 1930 vy-' , 
'platiti církvi opět znač'nějŠí ,stavebnF'subvenéL Avšak Í11iriister- , 
styĎ ,financi a Nejvyšší kontroÍní 'úřad tuto 'vyplatuzmařili. (ČP 
selriě O' stav. sitbvenciviz ;Hnariční:.zp'i'ávu.) :.:~ 'i' /-~: ' ' 

. ~",. <i '.< \.f • .' ,. . ' ~ ". .' 

. No~é,:'·šk~ínf~čebriice. '-:'--' 
" ,,_ . ' : !t ,I ".:',. < • ' .,'" ,~' ~ ,'\., " " '_ , ',( • .:;' " , /," 

,:",československá <::írkey vzala ,s(za'úkolnaplnitisoučasné po
'zmíní: 'vědecké: aďsnažerií mrávní -duchem, Kristovým;" Táto úsilí 

, ',' //,musilo 'vésti k C toÍnÚ:, aby byla věnována péče vý'«hovnáa ~osvě_ď 
, ,tqvá noyému' pokolE;!ní -již' ód školních let a 'abyučitelůmnábot 
,ženštvíidětemse dostalo 'vyučovacích pomůcek; jež by. přispí-

'valy k pl~ěÍlí fečenéhoú~olu. , ~ i/; - -i ' '/, " , ," '. 

,~ ,R; 1925,byla-vydá~aBiblickáďčítanka: I:'Starý zÍíkqn.Sep'sál , 
Karel Farský;'Ilustroval V:-ČuHá., Učebnice výšI a ve dvojí 'úpra- ", 

/: ',vě: jednak malé-vydání ,pro niŽŠí třídyšk61 národriích; jednak 
J výdáriF:roiší~enépró vyšší:1stúpen, ,resp. i: próškoly střední. ,," , 

, 'i-" R.'; 192t3'~yšl~Se~~~ka. : N áboŽenská pr~óuka-církve ď Úsk(;: 
; 'slovenské pro nižší stupeň' školy obecné~'SestavWJ.aiosláv Halb:- ' 

":huber. Obrázky, vyzdobil Dr.Edůárd~e,umánn. ';--7'- Dqlhé,výdání • 
'l~uč'ebniCe,rozšířené a_částečriě přeprácované; vyšlor: 1929. "~~, 

,~' ,/. _>'~'R;' :Í'93b ·~rla'vý~án~:Nggožeif~k,a:tl!a1Ília~c~k~e.;českb_~I~v.ein- " 
,·,.ské,pro' střední, a ,vyšší ',stupeň národních ,škol. Nový' zákon. 

N apsal\Antonín, Hradec.' " ','" c c.,,' <," 

",jest-:''nezbýt~é :~ydaÚ v~ i1~íbIÚ;šÍ'dóhě ' ~čébriici ,cí~k~vních: ',;< 
d~jin.:ď ,/ .. o,: :-':,):. ': "" , ď; ',"", 

, ' 

.", ":",' :,r·.-" f .' < '>l ... ', 
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, ,I Ec!i~e nB/~h~s/~VI~~,' , 
'Ústřední' fadav zásedání26.:XI~1925··sé usneslázaloŽm, k~iž-

riici" ve které,neperiodickyby,vychazela .četbaóiIáboženství II ':. \, 
, pro náboženství; Redakce, svěřená,dníF.:Kovářovi. Vyšly v ní .. /' 

Knihy:' ....' " ...,.. ~., .,' " . . :.e·: 
. , LCírkve a:~otázky.dneška. Z myšlenek.: všeobecné křesťanské;' -; , 
'konference.o.životě á' díle ve Stockholmu. 1925. ,Přeložila iHelena·· . 

, 'Kovářová. C , "ď' , -' "ď ., __ ď' , , " ' ' 

, IL'ldeový,úkol ,církvív,náboženské.krisi d~~šk~; Napsa~-" 
proL Alois Spis ar .. ',.' ..... " " ,ď \, ".ď"', '.' ';" :.' ...,.., .. , , , 
"'. UL O:l1áboženstvLKurs přednášek konaných pro CčSvPra~.ď " 

lze. Část prvá> Napsar dr.,. Fnmt. Kovář: '.' . ",' / '.' ,.i ' "': 

". )V;Obranalhu~it~tví. NapsalFrantišek.p:all.lc~ý. "Přelóžil a, 
úvodem opatřiL dr; F .. M. Bartoš. . ď ", .. ď .; .' • 

, ' 
.•. V.' Počátky 'Víry k'fesťanské. /Napsal proL AloisSpisar; . 

.•. VI: O nábóže11stvÍ; Kurs:přednášek konaných 'pro .CČS vPra-
" ze. Část drtíhá. -Napsal dr. 'Frant., Kovář. ,..' '.:,: /' . 

-; .• ' VII. Našedílo~Sborník~prací.'.\ •. '. : é'; 

. YlIL Zá Jepš{ církví. 'Dúšeí:pytná, studie o příčinách pře~túpů'-
do církve československé. Napsal dr. F. Hník. " ' , 

.... -':',( ,\.\~~, ("" ,,~,: ~ "" 

:. ŇábbžiúiskareLJi/ečeskós/~~en'skJ .cf~kv'e:;·:::';,/. ;,'.' " 
'.' . .•. "K~~ustředětÍívědecké práce"'Cí~kevní~ k ~oustavnému' sle~ 
>dovállí kulturníCh ,otázek 'počala; vycházeti:V r, 1929 ,;Nábožen

ská-.:revue čsl. církve"; Vyšly 2 ročníky, po čtýřech sešitéchred-
"- .'ákcí draF. Kováře. <,; "';' :,' , - -", /~. 

'c~ 

" '- " > . F~r~kéll,(/~pě~nlk:, "'>' 
'" ~ ~ - > -. .' .' , , ; \ ,,~> 

/ . ,vyšerve12vycÍá~ích(z.ni~htfizkrÚená.,proškolní dítky).' , . 
. ;, .... '." ... ,'. ,.,:,·~Ča~'óPf;·-Přej'om.'(;' ,j.~<.' ," ,'j 

/ , ".' , " '. ',' , . .. , ".1, 

','! 

.. ' ; ,~ I I ' 

. " ' Při stálém vZrůstu církve českoslovénské těžce jsme nesli ne_o 
dóstatky propagace rosťoucího hnutí" zpopularisované tiskem.' 
ústřední. ?rgán. círk,:,e:ď!,Čes~ýzápas'.·, ač' plní, své poslán~ď vlastní, 

. '.:, nemůže' svým "rozsahem stačiti" ani obsahově sévěnovati· pro-, 
',' pagaci. ď Ostatn'ínaše listy, maji rovně,ž . striktně vyměře'ný ',syůj '~.'. . I' , 

.program. Vedlétoho šlo~ó .časopis,ktet:Ý, by,svoll.lácí -pr9ni'kľ do' ",', ," 
;,širších, vrstev.' ProJo rozhodl.se propagačnLodbor při Vstřední' ';' ,'_ 
radě, yedenýmísfopředsedou 1 F erd .. Práškem, založiti· nový. Jý::' ':. ' .. ,' 

. ,deníkj;Přelom" tl' nesoucí' táto :j méno .. podleďspísku,vYdaného' " 
"PE~I!~m.R~tri;gcho.!1CČS .• diem. F:ar.skýni> LisJ 111á_z.a.'t!k.<?t,c.o ;neh .",~ .,' - , 

" srozumiteln,ějším ,sloh~m v kráfkých .. člám:í~h.. seznamováti ;šÍroké' '. 
. .'. vrstvy lidu s ožehavými ~Ultúmími otáz~?-1l1:i a'há iitinašL ~írke.v : ... 

,. př~~ útoky llepřát~L. .' "/ . , " 

·,39' 



.,. 

> 

I, ' .:,rISanáces~Ólků, CC;S . ,,/' 
" uzavřených ~řéd'schváleniín riáboŽenských'obd" b;16 dosaženo 
,.v' r; 1925 po; intervencích dra Farského, biskupa Procháiky,a, 
~ poslanců Prášk~, Sladkého. \- , ' , .' , 
- , - /.' ,:', . " 

.' 

" . "Cír~evlJ( Jédno!,IJÝ, odznak ířídilný" 
'j " . 'byl zaveden -i; 1926. D~šeizriačné'~bliby á, j~st h() hOjně, použÍ-

váno. Na skla:dě:má Tiskové'anaklad.družstvo CČ,SvPmze II.; 
Krakovská 7.' ,." .::- '~ . '. ,;' . " 

".;, ;'; ",.1 '.:: 

/, 

. .jul}U,!jnf~pl(I1i~/q'a odznak-' '. 
'.',. . "I ", ...;. , ", "-: ': ~;" ,. '. '. ~. , " " \ _ .,.-

,hYly vydánYk,desítiIeÚdrkevntniu8.1édna ·1930. Jsou u~ělec-'~ 
. C'ký~, dílem akad.' sochaře Beutle'rit;; Plaketa' byla odlita, v!,!: dvou 

velikostech, (v.bronzu) .. :",,' .' '.~' ",' 
'. ,~, 

" :,':. '=ÓČS ,; 'Americ~: . 
< 

- /, '. ,.',/ " , :' 

. ,'" Čsl., ~írkev. ve, své,ptóp~ga:6i na . Sl~venskú narážela-n~ 'veliké, ' 
potíže. Nebylo tam pracovníkťí, mentalita lidu byla namnoze jiná -
,než"V,Zemíchhistoricl{ych.,Apřece.byloÍlUtno pracovati o' to,' 
aby.i tam prostředkován; náboženskýpókrok:aprobuzení, ,', ; 

V Americe' 'žije, veliký pocef:slovenských' vystěhovalců a, byla ...•. 
, ' naděje, že/z!skáním pů'dyníeii nimfby se připravila cesta k d~:. -
. :- 'ším'slovenským v naší republice. Poměrně snadno,bylovýtvořeno - . 

'. několik obCí, CČS mezi américkýmLSlováky;' Naděje,se-óvšem, 

·1 

,-( 

'". ,neuskútečnily a obce tyto'nevvlronaly přislušného vlivu mi lid . 
,ve staré:vlasti, 'kde bylo nutno' zasáhnouti přímo (a ,'stalo se to'" ',:" 

'.' později' s dókonalým~,da.reín). Přes. to: byl zájem o'udržení na-',:' 
.šichobcí amerických.·30 .. října~1925 pověřila Ostřednírada Pátd-." , 

\ .ar9hu ,dra' K .. F,a~skéhó; alJywykonal,"inspekční:~cestu-y nábož.-: 
obcíoh, CČS yAnierice. Dr: Farský ,odjel na podzim téhož roku ~a, ,. 

, \-

,/ 

vtátihe v únoru 1926:,' , :., ,-' .", _ ď", 
. Dnes' má CčSvAin~kice! náboženské, obce:" Binghamton, 

Gutenberg, Johnstown. Newaťk, N ew-Y ork, Mon~ssl::n,', Perth 
~ Amboy" Phi~adelphiaL TreÍlton.!,J~nA~cott.· I" ~' , ',' _ , 

• ;'> '- ' -~" ",' ' , -

~ _ '. ~ • ': < .' • _"' " _'. " •• c '. < '_ • , .' ~. >"- t ", 1: ::.' .j 
Pronikání::čéskoslovens/lé církve do Vídne .. 

, -.- ~. . :~ , 

:Nár~dno~tní'~ nábož~nsko. kultu.rni, os"ud:silné,~~nšin; ví-:
deňský,éh. Čechů,(přesď 80.000) '. nemohl býti, lhostejný ,česko

"<' ,slovenské církvi; která postav'Há-:- se :do služéb národa: a:jehó výš-
> I" •. t - • .- _ j "t .- \ - " 

40 
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"\Ší~h'cíÍt1;,: Česká menŠina 've . Vídni 'j esfphrožeD:ave svériináfod-' 
;,~ím' uvědómerií,a následkem :nesympáticke:politikyďřímskokato~\ 

",' lické strany i vnáboženském př:esvědčenL'< -"~~.",., é., ' " 

-; '_" Vhodná, příležitost propagace' CČS-:"a C' jE!jího, zaKotvení ve ' 
,:' ,Vídni se' naskytla,: ,když vídeňšHČechoslová~i požádali loni o ( 
,~, konání čsL bohoslužeb.,Byló jimvyhověilO apopřihlášení 'ně-

,kolika set účastníků do CČS,zvo}enaradastarších.: ,,' . " ",; ':, . : 
,:,:, "Propagaci,vedl biskup dr/K. Stejskal;,bohoslužbypravidE?lně J ,,' 

" býly obstarávány ZJ Bratislav'yi' dtichovnhni odjinúd.Nynívede' : 
tamní,dtichovní správu Em'. H; Formánek,"který v důsledku ,ná-," 
ležité'kval!fikace 'byl ,biskupem dr. Stéjskalemvysvěcen :najáh-. '.', 
na, a' později na kněze; Ač náboženská lhostejriost, mezi vídeň'; , . 

,- ,skými č~choslĎváky byláznačná, pódařilo se ',čsl. cíťkviprobu- .' 
,díti nábožériský zájéma počet príslušníků CČSve VídnL.trvall? 
,stoupá.. 'o, " . . ',' '-'~ , . > .. 

Všeobecná' kř~sraniká -kÓnf~'renc~,' o živpfě, a "díle 
, ' , . I, .,ve Stockholmu:' '_ ' 

( , '. ,~ '-", '. ":. 

:'" "Svět~vý "~vaz: prošířen{'mezináróariího'Í>řátél~tví prosÚ'ed:
:' nidvímcírkví", ktefýse sešel v Haagu !.<1,919 zvolil'výbor,který~' 

" .se :sešelr.1920v Zenévě. a sestavil ;,Mezinárodnívýboi pro,pří.; 
pr~vu"konferenée' ve~ Stockholmu',';.·účelén{ jejím bylo "docíliti 
shody mezi církvemi v praktickém' jednání křesťariském.,'., ' " . 
, St()ckhólmská konfenincé 'se sešla v' dcíbě ód i9.,do 30:-srpna : 
1925a,projednala program:, .'" . "I, . ":'" " . 

'1. ,Povinnost církve vzhledem'k božímu,cíli se světem; '>:" 

,:'- , 

. \ 

/ . 
\,"' 

'2.Církcýa otázky hospodářské i-průmyslové. ',":, . ,'- ! >; 

!"'3.,Cí~kév a otázky'sbciáltií i mravní. '-c 

4.'. Církev: a ,mezinárodriívztahy.' ." . ,:~ I, .' _. "~' " 

. 5. ,Církev a křesťanská. výchova: '.-.. .' . ' ' 
.'. 6. Meth6dy snah o. spo.lupráci a sdružování. mezi křesťanský-

mi společnostmi.". . ;. '. - . '" • " ',' . , .. ~ .. ;, .', .. r,ď • 

. ; Pracovní' plán ,konferehc~·byl.ÚiednárinaschŮZipříprávné-
ho.' výboru v Birininghamu v dubnu 1924. •.. ..,' "ď .:,c, 

Ko.nference. se zúčastnili delegáti cÍrkví o.ficiálně, nikoli' j ák() , 
soukromé' bsoby. ,', ! .' , " ',' " , ; , 

'" ' česko.slovenská církev, se účastnila tříčlennou deputací' (patri~ 
, archa dr. Karel Farsky, biskup G. A. Proch~zka, biskup'dr. Ro~t., \ 

Stejskal).. . 'f " ,,' ,." ,',,':;'.' ,',:, . ,', ~ , .. " .'v ýsledek konference by I celkem kompromisní mezLcírkev,. .. 
hímL směrYiďrefotmovanýriíj 'který ',hledácuskutečněníkrálovství 

1 ./ 

.. bo.Žíhonazemiúpravou světového ~ádu, a esclíatológickým,~te:-' 
rýočékává'uskútečnění království božího ,mimoterito svět, .' /' '. ' 
'Reférátykonferenčriíjsou obsaženy v 1. svazkú Edice Blahó-,ď. .: 

.' sláV (i,Církvea otázky důeška;Z níyšleri~k,všéobecné·křE~sťím':' ' ,\, . ' 
."" skéďkonferenceoživótě á.díleve Stockholmu192S"}.·· .... ~ I • 

.' "~, ~ • c-. - ,', ,. ,', '. < ' ',_' 

• ', r , \,.- ~-

, ,:,:: 
J ' 

".J' 

" . 



I' 
,\ 

". 
,--,< f ' 

, 
.' :'.~ >." ' .. -' < I'" ',. v 

'Súětává konference, o víře, a zřízenf'v 'Lausaíme; 1 I 

,':"""..;1 . -""'.;.>', '.-' " .. ,- ~ ,'< ': __ ~~;," ,>~._, . 'k"'l<-'!~~'"" ' ,,' ';:/~'''-'. /"":"";" , .. 

V r: 1920 byí v Ženévě zřízen přípravný výbor prCJ ,,,Svět~)V()U" 
konferenci o víře a zřízení" a ten rozhodl na schůzi ve Stock- I 

! ' ' 'hólmu 1925, aby konference se, konala od 3; do 21. srpna 1927:ď 

,vLausa?riev~ ŠVýcaří~h~ď~,;,:,",,); '1, ".' "';', ',' 

, í Cílem' kon,ference ,bylo IS j ednotiti'církve' ještě úže" než, se mělo:' , 
"státi Ve Stockho!inu ,r: ,1925, ;kde šJo,' ci ,sjednocení." na 'po1i'prák.:.~; 
"tického: osvědčování'křesťarístvLíV /Lausárlne 'mělo ~ojíti ke ' I 

,'shodě i ve. věcech víry.}' 
'"Program, býl: ," , 

',Livýi~a k jednotě;, , " ,,' 
, /2.:Pos~lsty{ ~ír~yesvětu~'ev~rigeliuil1'. ," 
.);'p'ova~á~írkve~í " ," ',,', , , c> 1_; ,: 

4;' Společné:vyzri~ní>íry "církve;:> "',;, ,," ' 
S:>buchovní;'hodnosŤi lmi~i~t~~iuin:) I Cí~k~e.r 
,6:Svát'O'sti::) l";: ': ':';'" ':,-;, ď " ,I> < ,:; I 
7,Jednota křesťanstva aďosavadní vztahy'exishljících"Církv( 
8~' Opafř~rií pró pókr~čovánr v,~HIekonferen~~~~'ď ' ',I 

, ;' čéskoslQ.ven~kf"Cí~kevďl~účastriil~ '~e ;konfer~nc~ ,dvěma'dele-
<'gáty'.(biskupG;'Á. Procltáika a-biskiip'dr. Rost. ,Stejskal).":" ,':' 
'r:, Býlo-li je'é1nání/st~ckholmskékonferen~e nesn~dné" kděšlci; 
o'sjediioceníkřesťánsképrakse" u~ázalo se, jednání"; Lausanne 

" {"ještě 'Obtížnější. Mézi konservativním a pokrokovým křídlem ne-
, " ,_:bylo m~žno,Íla:lézti anípo,dnííriky,prokómproínÍ'S'IČeho~ ye,Stock~ 
. _ ,:hólmuJ~řecedocí1eno. I,' ~" ",:' "',' ,/ < ď ':, _,' ", ;,< 

',,,,, 

" 

'I 

"',, > , 

:. 

S1ětovf;ll'QIJ~Í'es pro sv()~~dnikřesťa.nslví a nábóženský;'! 
, ,,' ,;,' ;"', " " "ď "k' 'k:,' 'n ',' ~~' ,',,' .,;.', ",' ,: 
I ". I,' , .,' po ro v rraze. ,'ď' ,', ' ..•.. 

\' .' , - " """" - / ",,'~ .'J" ',' . • í' 

': Vedle:j ednoÚcí~li úsi1í'cÚk~{ jÍmž byl dáyán výraz ~na. kón":: 
-, . I~~encích ,oNcicílních ;zástup.éů, e~sistoval světový ne organisovaný , 
. 'proud, kterýv'sohě soustředil vyniká j íci jédnotlivcevšech nábó
, ženstév,světakprá.ci odocíhmídohody na 'néjširšíc!t zákla:dech 
'nábóžehskych:,~~;:ď.~:- ~: ,':"\':,:.',' ~, 

'J'I;ď~; 19.10v,e,dnechod/5, do1Ó. srpna konal se'vBerHně;kon":' 
'gréstěchtopracOviÍih:ů. Sjezdit ',se.~účasfl1irrprofesorT'- G. Masa- , 

]i. 

" ry~.'Průběh·kongresu, býlskyěl ý . Nastalo >sl;<utečně~riačnéuhla~ '. ~ 
,'zení:hrotůďmezi, iedn~tlivýmicírkvemia,jest,jen, litovati; že: 
'"siětovfi válka,:ďp"'ře~valas.1.i~néiač~tky; '-,;' ':ď ',:', ", ,I ',' 

~' R;'-:1921~otf.,4;' dOď9:,zaří,k6nal:se světovy ,kon:~res",pro svo
bodné křesťanství a náboženský pokrok v Práze.Kvolběnašeho, , 
,města ,přispěl náš patdarchádr., K. ~ Farský, : který o 'té věcij éd- :',' ,I, 

,. ~~l veStockhol11!u~' dr~m .Drl:lllin1?nderlL, ~ám dr ; Farský s~'všák' 

~f: 

" I 
,\ 

" .:'--;'; 
)": 



,. , 
:.," 

'. ,"~.." , • ' • ,'. ~ ••• '. '.', ~. :- ... , > I' •. ; . • ... ,. ",' _ ':. ';:..... .' " _ I 

,již,kongl'ésu nedočkaL(iétnfeL,12;YI. ,J927h'ByFto ;lťOllgres:v řa-' ' 
" dě těchto sjezdů osmý; Pohldání .jeho.ďpfevzal~\českosIOve'riská, 
'. církev·a;svob()dné bratrstvLCírkve kOl1servativníchoyaly:ďse ke~ 

".' kongresu ~drženlivě;:' .. " .. ,' ',;, . ';',_ ďL ,/ . 
. č~skosl~venské:cír·kvi·poskyt,la s~ -,yhodriá:příle'žito"st,' př~d zá- .. ' 

" stupci ciZiny. zdůrazniti pravouép'ovahu CčS, která, do té doby,· 
,; i:c mylně, byla v zahraničí ď považována' za 'konservativní; bapiayo-' 
',: slavnou:, O . vyřešení pravoslavné ~ krisé sněm.em; ,vr .': 1924 svět 

.. dosud nevěděl,ďPříslušnýrC'ferátIÍa kongr:esú přednesl, tehdy Qis:" 
, . ;' kúpG~ 'A. Procházka> Pojednalo příčinách'vznikú CčS, ó vývoji 

~. a soudobém stavu církVe a o cílech dalšího úšilí; NakongrciiLn1ěla 
. přístup širokáveřéjnosta našipříslušníd hojně. \~eúčastnili ,ďsj~:z_ ' 
" . dovéhojednání. < ,'" . " ,.' , 

I.> .~ 

'svaz;.pro "svobodl1é:křesfanslvt"a 'nábq,ten;kou, 
I ;. . . '~;;:'svbbOdu. '.' :.. " 

.. ;,"\ 
"U' , 

",~'. .' ~~ -'.: ,,,,.' !': '," i. I, '. ~ I; ", ,"'~"., ,) .,--:-" ,\ .~. ,"(.~ ," \'.'" ,:.-<,: ;.'_ 
" V.červenci minulého roku" sešli se. význačiiípracovnícinábo- . 
. ' ženstí·zrůzných :zemínasvětóvém: sjezdu v,Amreimu(Holatid.:: 

.. sko)~ Významný. k'ongresLkonalsevBérlíně r. ,191O.),(Vizpře:' 
.... dešloustať.) 'Avšakúsnesen(jehose nedalá prováděti v přítomné 

':,:. dó\)ě;kdynastalý.zásadnífzri:těny'vďnázorech 'Lv" sámém,výv'oji I .. 

" světa; V edle toho svaz se ocitl pód jednostranným vlivem anglié- ' 
_ k?aIIlerickýin. Na ; konferenci y:Arnhéimubyl ~větovýsvaz pO-' 

'staven na zcela nový základ a jeho sÍněinicepřizpůsobeny otáz:" 
, .' kám i'bolestem dnešku. Přijat:i:no"ýnázev: ,;Světový~"a:z pro 

<. svobodné. křesťanství a,náboženskou svobodu': .. Jehoúkoly)or:
mulováriy~Svě:tový: svaz: usiluíe'v, sobě .sdružitLkřesťanské!)ku:

.~pinyj. sbližovati je":v" poíímání~víiy a- svobody·,a:~pěst9váti'· .. meZi 
nimi přátelství' a spolupráci.': ':,' '.;', ~;', ':" 

"'.' Světový svaz má dnes' 18 organisací v 13 zemích. V něm' jsou' : 
téŽ:zástúpcL československé..cirkve;ďKongresu, v Árnnéimu 8.;' 9. ,,' •. 

.:_al0; července se .účastriil'patriarcha ·G.A.· Procházká; zvolený 
-:místopředsedil Světoyél1o syazu, li biskup, dr. RosíÍslav,' StejskaL 

, ',NašidelegÍíti;referova]Í- o.náboženských a 'Církevních, poměrech' .'. 
" V, republice Československé, zvláště o CČS;ÚstřednLta:da zaslala '.' 
:': konferenCi 'podrobnéjmemoraildúní,. óvzniku;ďposlání, ,o 'dosavadní ' 

ď prácLC~S,ják<?,ži vš~ckYÍľaŠeH,skydosl1d:yyaáné;:',:' ;"," ,.' 
~', 

Ir' " O'", ' -.' • '.', :' J ,.' ,.', ','. 7"" 

. " ; Novéhnulínáro'dní, církve p'olské. 
.' ,-. \'"1 ~ ,,', 'o • ... o ,~. :,',r -. "", , 

.' P.oIád';do:Ú~rS~bletí~Žili~'sp~le~nÝ,~td~hQ"~ímži;ote~,~Mo~; . 
. ravany a: Čechy; od nichž při j ali.'křesťanstvLrázu, 'sl ovanského, . 
. 'néřhn*ého;;Rozdv!>jénínastalo:zaBólesI11va~Chrabr:ého,kdy pa-· 

:pež obratnoudiplomacií.·zfskal;panovníka .. Od té doby,Poláci'" 
duchovně se- ztotožňovali· s katolictvím,-, če~užČecho.vé přes; sta:" :: 

- - • o #>" ',\ -p "'I _ 

. ,,',-" ;,1, 

,;-' 

) 
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-' , leté úsi1íŘícia~dola1i, neboť ani za tuhé protireformac~,po'bitvě ' 
na Bílé hoře' duše ,národa nesrostla, sříri1skýÍn katolictvím. " , ;. , 
", Novodpbý,:ku1turníkvasproni~H do 'poměrůpolských astaly7.' ' 

'," ,se . pokusy onáródiiícírkev.,Takový pokús sestal'založenÍIn ná-" 
rodní církve.' biskůpa:HoduÍy;BylvšaI{zatížen' starokato1ick~ú. 
,orientad ' a' nezí.skal: v' Polsku 'stoupenců., Pravoslavné církve sé, 
po~{Usily rovněž ozachycení částinároda,ahiv cestě jirÍlstojí 

,'předsudky lidu,který jest vychován ,v odporu' proti pravoslavL 
. 'Menší cír~evóí utvary,' zůstaly národem,' celkem."nepovŠímnuty ,> 

(M "" "t', . ,- ,,'., ," ,," '.' -r .. ', ;" , ; " ' , anaVl1.a' J.J., ; , , '.: ,,':: ,'~"', "', " 
, ',Cechoslováci, žijíCínaVolyňsku'v počtu,přes 40.000upozor~ 

'.,'; 'ui1i ,organisátory'.,nového·' národního hnutí' náboženského,', ve" Var-
, 'šavě, na čsL církev: a doporučili jim podle jejího vzoruvybiidovati ' " 

=novounárodnícíl"kev ~ Polsku. Ve Varšavě vytvořil se přípravný. 
': komitéf 'o 240 Členech. O. čsLcírkvLneměI 'přímých informaéí,a , 

, ' hebyls 'ní dosud ve stykit: V'prvé době :po:dleliI mylnému' mínění," 
" " nepochopitelně v zahraničíživenémii/ že ,representantem čsl., cír:', 

j kve jestJJiskup:Gorazd; pro:CČS v Bělehradě vys'\rěc'ený.Komitét 
,obrátil: se na něho ó,vysvěcenísvého kandid~:ta"ná:':bisktípa:.nébůl :', 
:organisaced~kevního hnutí ,v 'Polsku nutně předpokládá, míti 
v čelébiskupa.'Po vysvětlení omylu,žepr.avoslavný Gorazd riemá- , 

, ,sčs1.'církvLniC'společnéli6, oprátiLse ,komitét na,naši ústřední," 
,'rádu.' Tato chovala, se s počátku:kžádosti, zdrženlivě" předpoklá":,,, 

,'dajíc,že' Polákům jde ,oV zv.l,apOštolskou, p'osloupnostbiskupů, ',' , 
, na ',kteréCČSnetrvá:Do Varšavy' byla zasláno podrobné vysvět:-, , ' 

Jení, o'"cfrKevním, zřízeni' a o ideových" směrnicích ,CČS. Komitét 

''',-

,,- '~ 
, setrvatna 'své~ žádosti ,á: zvoliľ dí-a SL' ZacharjasiewÍCze biskupem 

.. iťárodní'Církve ,polské,žádaj.e zi"jeho'Zř{zení: od CČS. Zacharja~ , 
, siewicz,v průběhudá,lšíhojédnáňí pozván do Prahy ,k' delšímu: 

~ ponytů, j ehó kvalifikace na základě; úředních listin prozkoumána " 
.. a.1 O/ prosince~1930 v, dej viékémsbort1zřízen~a biskupaa:tlsta.:: 

'. , ; .: L noven, generál.. administrátor Pt:o území 'polské ,republiky . V zhle
~.,' dem k~ zvláštním p,óměrům v Polsku n~mohlo, býti námitékpioti 

',-/"' 

. " 

\, 

, ., 

. tomu; aby podřadné :jednot1ivósticírkev polskásfřešiIa podle, 
.domáčíno ,pro'stře~í. V zá jem!l9u t!rÍlluvouVš€lk stanoveno, že nov~ -( 
. církeV, postupem .dony; v'1iturgiii~věrQúce .. i, v:zása'dách ,právních 
bnde.s'e přizpůsobovati. čsl: církvi;: ,<,._ď:, .,' /. .'_', : .... .' '-
,:ď Cí1~~bratrské usluhyriaší církve,k novému hnutí bylpřede~.;'; 
.vším' iájem ci: Čechoslováky naVofyňskua' navázání 'na, česko: " 

" slovensko,pólskoúdu~chovní.: unii, 'přervanou. katolickou, politikotl, ( 
.' Boleslava Ohrabrého.··' ' '. ,,' . - ' 
"<., ,',- "':,: :~>;,.~o·_':\':> __ '1 "<"" :;"-;'::'/ '/<~<~ '="-<-\:"~'~:-:'~"'.l:~.:_,,~:.:, .;'" : .. " -~.: ~~ 

'N ~ zá vi slá"idFoďri/::'.cf h7fgii.;,::ri1ki Fil ijJ{nách. ,;', ,,', 
/. ~ -, • • I" 

"T', "" #."<'~'._;_~',~",.'. '\.: .. '_:._,-,.; ... -,,.~ ... :>,;~~ : .. 

, ,Vznikla r;· 1901 ž·odpQru filipinského,náróda·k dogmatismu 
• 'a: absolutisinuďcírkveřímské: Tehdy. jednáno,-s 'papežským nun:': 

, ", ",ciem;a aicihiskupem:Nava',di Bontifev,i\1adri9-tl, aby křesťanství, 
na· Filipiriách.' byl" poyoleÍ( národní. ráz a provedeny ,reforrÍly ve 

-, , • ,:-'_ _ ' .'. _ \" ".',., -' v . : -) . , .. 
I, " 

A4 

/ 
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'shodě s moderriíósvěťou; 'Delegátiodmítnutir(obdobně: jako,1919" 
,deputace katólických' ,~kněží ~~, Čes~oslo\reĎska' 'yŘímě )\a došlo 
k zalození filipinské národní církve. Při sčítání '1918 měla'3mi-, 
Hony příslušníků; nyní čítá' věříckhti,a 5:090.0~O"vesměs vys,toup-: . 
lých~'z:cí~kveřimsk?~k~tolické~,' Nové zna~né,přestupy hastaly, . " 
v,posledmchletech. <:.: ,; '.-' ,/ "', " <'_ 

. Českoslov~nská' cÍrkev ',~stoupilav 'přái~lskéďstyky s'touto Ílá-,' , 
,,/.' rodní církví. ArCibiskup mons.GregorioAglipay: výžadal si od.~· 

. ,'čsl. církve ústavní, věroučné,liturgické a,charitativní směrnice, 
'kte~é v církev~í radě byly studo,vány á ústřední 'rada'CČSzpra-:' 

:vena, :'že ,mnoho z těchto směrnic bude přijato'dodrkevriího zří-c 
.' ze-ní',křesfanů fi1ipinskýc,h,' - / . .,,' 

.',; ( .• '_ ,,- " - _ ',' "'e 

':. Otázkasua·/ováclauská. 
: \, 

~ , ,I, • _'.: I - ," -, ',._.,.: " '. . . \., I , . 

Římskokatoliéká církev v r. í929:kdy připadaI6tiskl:výróČí
smrti češkého'.kriížete , Václava se pokusila při mileniovyéh . 
oslavách', dokumentovati JJřed' světeinkat6lickfráiČeskosl()~eri-:· , 

. / ského sťátu 11 těmito oslavami zároveň působiti na mentalitu lidu 
" v republice ve prospěch'.katolictvLPři. tomzdtirazňovala heslo 
. " ,',:"Václav'nikoli· Hus" 'u' stavěla ,uměle, konstruovanou'tradici svatá.:.' 

'václavskoúproti. skufečné tradici husitské: úspěch ;iněla pra-:-''-
maly, téměř. žádny, ' . ',". , ' .. ' ," . 

.. -. ,~ ,/~ Če~k()slovens,ká :cirke-,,:' ~'ťavěla se','kladně:. k "mileni~,y'ým ~ osi~~: 
vám .. CČS' jak() nábožCnská i "národní'spoleČnost, křesťanská 'oce
ňuje při knížeti Václa~ovi jeho náboženský,'státniéký a národní 

, I význam v . jehO době i' vněkoHka,stolétíchpotomních; . Nevidí, 
:v .něm asketu ~větcea'patrona'zé~ě.vesmyslu ,římském a légen-: ' ' 
.du najehoosobu~,se přiinykaj~cí nečiní' nápražkou'skutečné ~ hi-c 

sforie., Václav.~·j~sť nám s'va!ým 've smyshl pra~vdy,.·ž~ hýl mužem::-. :,. \ 
upříinněkřésťa,nskym, mír.umilovným, lidsky cítícím., V:. t()mto . '. ; 
pojetí :se. CčS . rozcházela 'při 'oslaváchmileniovychs oficiálním 

, názorem. evangelickýrn; který bYlpodi-žeÍt. na"základě .starého' 
starioviska, protestantského,odrnHajícího' Václava prostě z' od-
poru proti kató1ickém-uu-é:tí~ánL svatých: . '.. ',' • '. -. ' ." ... 
. ,CČS 'však si j~st vědoma" toh~,:ž~ llí:mí " důvodů, aby význam " 
knížete :VáClava . byl přeceňována že·jest V rozporu :seskuteč':: .' 
ností dějinnou Lsoučasnou·považovaH svat6'ÝaclavstvL za stěžejní 

., epochu historie; československého' národá.Není "tradice: svato~ 
"václavské dnes ,- a byla-:-li kdy, jest dnes :mrtva a :zůstává zní, 
" pouze památka, jíž niť!že :býti.věnoYána' pietnívzpómínka, ale • 
. která' nemá jižv sobě nic životného. Národ československý má.' , 

'" však,tradiciživoú" která. jeMě' dlouho' bude ďurčovati· smysl jeho' ' 
•. úsiH mravního,.i osvětového ,;,. a'to jest {radice. husitská. Nehy
'noucí ideály sociálního. pokroku; snahy humanitp.í,;zásada,· svo"
bodisvědomí,'úsilí o.praksiči~tého.křesťanství,- což·bylo,h,u- ' 

- ' ' '. .' • , _. _ • _" A '._ 
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__ "':ď,,, I} ,';'-, ,'~' _,i, . i ' .... _ .' ••.• •. '>,u 
. s~Jstvhri, vytyče'nqnebov,-něm· býlo~obsa.ženO', příčinně, j SO'U hod~ -

1-'.-

Íj9ty,- kte'ié' zakládáj í <sku'tečnou,lradici národa a znamena j íplrié 
. : rozvinutí jeho, si1~SvátO'václ1ivstvíznaIJ1ená;pr,O' 'nás .' dětský ,:ěk 
'~náróda;_husitstvím 'začíná' probuzení. k živa,tu'; mužném'u . a činO'-

. . ;',!o.déniú. /' ,I, " , - '.,' • 

. '-. ;l~' ;·;,:'.~'~<f, :.;", . -I . , ,'.. " 

':<i Y:: ... Nefímskéď c/~kuiJ a ('{ésíwsloven~/{á církev.' 

,'f.;' 

i,' 

',\' 

:).' -: .',~ I· }' ( 

" ČsI.církéý 'respektuje rěfO'rm~č~ísnahy, jiných' církví, ne'" r 

,··.i .. ' 'zasahujedO',jejichinterních.-věcí a jest O'chO'tna s, nimi udržO'vati' . 
ď '-:. přátělsKéjtyky.' N~ ,'tomtO'-pmněrií',n~byJ.O'inic' změněri-ó. :anL-O'jé
I, dinělýiniprO'jevý'cneblahóvůle se~strany některých 'čleIÍů~neřím:., 

'skýchcírkv( (F. :M<BartO'š) ~fejichži hlasy ffiusilybýti rázně ve:' ' 
c. řejně odmítnuty; PO'případě Ddnich'Žádána' příslušná satisfakce: 

i • ,Jasně to hylDfDrmulováno prO'jevy br. pátriarchý._V našiCh nábó~ 
;'ženských :obc!éh ,tÍa,mI1o,ze;panuje '. blahovolný:pO'měr k' sbO'rŮ1Íl 

českO'hratrskýni'J,jéjichž. úsluha :záse"zvláštětam, kde naši pří-
; , slúšrÍÍC:i néniají:vlastních·. bohoslúžebíÍyéh':mí~tností; jest 'po' zá~ "i 

"'J sluzeDceňóvária.,.:>ď, .,' / ,;i -', _,., '-;i . 
,v iriinulé~i'roku'-došlo;k. incidentusKO'stnickO'u jednO'tO'u" ' 

,kterO'u jest -rO'zlišO:vati. od ':O'ficiálnícírkyenebO'~ cí,rkví e\;'angélk
',kých;' Or'gán, KO'stnické' jédnotY',íKostnické; 'jiskry:', 'PO'čal 'nej-

, ,prve"malými ' 'notickami, :.pozděj i sO'usta vl1ými 'články se ne i en 
: dO'tý'ka ti ód PO'vědných činitelů, čsl. církve,nýbržzasahóva {} i dO' r 

, :interních věcí n.aší církvévůbec. Nesoulad z tO'hO' vzniklý nebyl 
dosudlikvidovári,v naší církvivšak'jistějedóbráyůle a plná' 

\.ochO'ta O'bnoviti bývalý, přátelský poměr ... ' -, ' . 
,-,,., 

/_" 

.' <ĎVoÚúi f!lyi;~nka'a,'6~skoslov~nskÓ c/rkéu. 
... " ",.' ,':., .. :. ," . ~.: ", >': . ,"'." ' .:. . , .' -'. -

" ~ ~, 

". ,: Volná myšlenka ~ v. poČátcích: sympatisDyaÍa::s' '. hnufíin -naš( 
drkv~.: Konályse spoleČrié ,tábO'~ya schůze;' byla viájemná spolu': 
účast' při různých kulturních podnicích; ,BylO' 'to Dbdobí _ spíše " 

, rázu negativníhO'. Když však Čsl.ťcírkev:přešla kpositi':DÍ I1ábO';, ,', 
,ženské,Výstavbě,byIO'rpkcodrO'ku-, jasriější, 'že útvar scí1i a. 
charakter~m nábO'ženským trvale miudržLspO'lečnóuJinii se sdrú;; , 
žení~; _které má· v'.programu hDj prDti každé, církvi a PJ;"oti kaž~ 
dému. ná,bO'ženstvL Když 'pak ve VO'lné myšlence" zvítězilO' levé <.',.' 

křídIO';·'~teré se jalopra~tikcívati ~nekůmprO'tpisriě a, maxtmali,- ' 
stickysvůj prO'gram, stala se. O'tázka rO'itržkyakutnL' ' 
,,' V r. 1928, pO', delšíníchladnéín PO'měrů předtím, nastalO' střet

: nuU-s VDln'O'u; myšlénkóurkteré,vyvrchO'lilO' vr>1929, a trvalO' 
'i v roce ,ná:sledujícím.Československé církvi ÍlemO'hló>býti~lho

.stéjnÝ111, jakým způsO'bem 'O'ficiální, vedení VO'lné myšlenky za-
sahDvalO', dO' jejích věcí a 'dO'týkalo se jejích představitelů; Ve-' 
dle tO'hO', československá; církev. byla'povinna vystO'upiti na" O'b-

-.\ . '. . . , " " . 
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.. , hájení;, náboženských 'principů 'v,Ůbec ď proti ofensivě}l ol~émy:-
, šIEmky.' Zápas ; tento naší ,církvi prospěl mravně i, propagačně, 

což dokumentováloi sčítání' lidu ,1930. ' , - - " .• 
: Zásadou'při ·.t~m' zůitává snášenlivost',ábľahovolÍlé' soužití 

'CčS Í' Sf občany bez nábožen'skéhovyznání i s členy Volné my- '.' 
ď:Šlenky.CČSsi ..váží každéhp osobního (pře.svědčení·a kulturního' .' 
programupositivního,ále 'tutéž šetrriost,reklamuje pro 'sebe: 
Kdejesťdrkví báj, vnucen, 'rJ.elze v něm couvati ani činiti kom-

, ,promis v nejpodstatnějších základech. ' - , '." ':-
, • " c / -, , -' • ' ~>," 

", 

.,ďČeskosjovenská'Cfrke~ ařímskýklerikali~I1?:,' 
'.", . 

" "" Zesnurý ,historika :přítelnašeh; národa~;Friúlc~uZ Arnošt·' 
":.,< 

" Denis, vida Sysifovobřemeno -před<církvÍčeskoslovenskou. chy-
\;' 'stající se k, práci ,~a.ztvrdlé Jíše. národa.,;p'gc~ýbovalj,že, se .. "jí ... , " ' , 
_>.podaří organisace!! dílo Samo, 'řka:;;Těžl{O;zákláda:ti církev 'tam, 
, ':kde. není víry." Vnároděpostřehlnedostateknáboženskosti: a . 
,j měl za to, že nově vznikaJící církevnevzbitdí zájem Hdu. Stal se 

ovšemopak, ale to sem nepatří.Pozorúhcidné jest všakóno kon~:.:,' 
statování. že" době, založení církve československé -českosloven~ .• ' " r ský 'národ tu stá.l'oéhuzeno,nejdražší kulturní s,tatek, b riábo-; ... , " 
.'Ženství; .o.l,v~r~~ Denis.l!e~Yr~~s.~m;,,~·jenž .t~~<? p,~'y.á~Iivotť·yěc:,zjist~L.·.~" .-, 
. A studujeme-:-li 'příčiny'tohotoupadJ.{ú, vidím~je především' 

vzklerikalisování činnosti církve, která od doby bělohorské'býla~ 
národu vnucena co ,církev, oficiální. Tři sta' roků páchána, na' ná:-,' . 
rodě těžká křivda, tři sta let komolen, jeho náboženský cit a 
ineužívánohopro mocen'ské/,světské, politické cíle círk~,e.:, . ; , 

, ,Jednou z příčin vzniku čsL círk~e hyl (óclpork bao praksi , 
křesťanství .. ď-Již· tím byla' dána; směrnice CčS, žé· bu'de vždy ,proti; 
klerikalismu -=- :.a této směrnici zůstala' CčS věrria. P.očalapro-· 

.1itředkyneklerikálními, ďpositivně'~nábo'ženskými 'btidíti zájem:ná- , 
roda '-o 'křesťanství ,Ježíšovo, a ,fakt, že .tento zájem vzbudila; 
jest jí vysvědčením, že~'pracovalavtévěci poctivě. ,:'. . 

I načeskoslovenskou'církev byla vržena potupa,' že 'pěstuje. ' , 
klerikalismus. roto .Ílařčeníjest odmítnouti. Skutky mluví. Čes-, ," 

'koslovenské církvi nikdy nešlo aVnejde o, to; aby zneužila draho-" 
:cenného citu'nábož,enského 'v'našení,lidu pro, nep'octivé cíle ',fo"; . 

. hoto světa. Domáhala se jensvých práv v ,tomto světě a,v tomto' 
",státě, aby jí nebylo překáženo' v. dílekrálovstvi f,ožího na zemi, 
':aby jí ,nebyly odpírányprostřeclky' podmiňující tu práci (kostely,: "1 

, ,fakulta· atd.).' aby spravedlivě a stejným dílem ,sejí/dostalo: 
,.asp6ň- na, základě ustanovení státní ústavyfoho,čeho jest úča~t":\' 

" na církev římská .. N ěkoIikrále bylo ,oficiál ně prohlášeno;, že CcS 
nebude ,žádatianiháléře ze státni pokladny;j akmile (po roz-

. Juce) zdaníjejíchpciplatníků~přestane hýtipodporovánacírkev . 
~:iíni'Ská. ~ . "[' " . ," ',' " 
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" 
',:, ,Zápas s klerikalisIitein jes,tvésti ,čsL církvi i ná frontě ti~kóvé, 

,kde,klerikální tábor,použíyá'pro'středku :velmi ,nevybraných, " 
'proti nL,Dosud ty prostře,dky byly,vždy' jensočení, pomluva,po--

" 
, -' 
~, , 

, Ťupa, v důsledku, čehož minuly se cílem; " ", " 
~ '~, ~' • < ,~~ 

_,I, 

:' -i prac~vních,propo~rc.\ ' ,- ~ 
," - -', " .~, - -' ," '- " ~ ,-. , -

~, Téiněřze'všech'před~ho~ích-od,stavců této 'zprávy pÍ)rnou 
pro,CČS další úkoly v'budoucnosti. Velmi ,ože);1avouotázkou, lest 
'~ociální práce CčS a 'stanovení 'předpokladů; ,aby nábožen§ké " 
,. obce zatížené stavebními břemeny, byly zbávený,této těžké 'pře,;;,:: " 

" ' kážkyvl,as,tní-~innostL na~poli náhoženském,',náboženským~ pak ",' 
, , obcím; které dosudnemájísborů, aby byloúmóžněnó.si je opatřiti. 

, " -. " _.;., ',';, 'j '. ~.-

-' .. 

" ,,' - -, 

'.' /." 
~ ,', < 

J-
I,:' Sluvensko. 

Vzhlede~ k' dHit-naší. ,~írkve na Slo~ensl~u.vykonanénlu od 
r; 1928 zařazujeme saniostatriýčláriekoSlovensku.," ", ',' 

Usilovné prácLa nadšení našich pracovníků',pqdařiló sezdo:: 
lati ,potíže na, pohled ,Iú~přek6natelné 'a založiti na' Slove~skií a '-

, Podkarpat. Rusf pevné opěrné 'body ríá:božensko uvědomovacího 
dílá, naší 'Církve. 'Řádně . náboženské 'obce CČS j'Sou:vybudovány ~ 

, " sý1stCmaticky, '!saždá pak má ve svém obvodU několik. obcí míst:. 

'/ 

" ,ních; kterénatrinoze' již; počtém příslušníků jsou tak silné; že by __ 
mohly, býti obcemi sam6st~híými. čtyři z' nich v, krátké, době bu..: / "', 

,,' Aou státn§schválený.",' ' - ",~_-', " ,_,', ",," ď • '. 

, Připrávné práce frvalytam velmidlouho, jak viděti z "dal:- ' 
šího,' neboť teprve' r . .1927 byla na Slovensku schválenapryní. 
čsL nábo,ženskáďobec. Práce: obtížná, ale vclěčnáa: zvláště pro 

, 'tuto' čásf republi~y ,potřebná. Pryními pří sl ušníky t~inďbyli Češi;" " 
Nejen-příslušníky, ale zároveň apoštoly. Dnes tam máme již , 

',silňý, kádr ,rodilých 'Slováků: a, Rusů. "Oddělení Člsl. 'riáboženství<' 
ve školách jsou velmi po~četná.. Y édle místních obcí:j~ v'každém 
obvodu :náboženské I obce množství' důvěrnických sborů . .' , • c' ,', 

" Zásluhu o tot() dílo' máďpřeaevším neúnavný br;, biskúp , dr. 
~Ro'stÍ'slav'Stejskar"kterýza'několik let správy Slovenskaá Pód
karpatské Rusi vykonal' tam práci nadlidSkOU; Ovšem bez po~:; " , 

, ,moci duchov:níchá uvědomělých starŠÓv!stev by' bylo díloneroz-" 
kvetlo ,tou:měroti"jak',je,dnes ,vidíme'. Br. patriarcha G. Pro-', 
cház'ka jest původcem' myšlenkypracovati'na'Slovensku,přímo: 
a nikoli pouze 'prostřednictvím- našich obcí slovenských v Ame:-, ' 
'rice",:Tam, slovenskýžive! následkem naturalisačního zákona vé. 

,druhém'až, třetím pokolení 'se amerikanisuje a ztráCí zájem o 
" starou~last: Jak viděti, myšlenka přílllé piácehyla šťástnáa 

ne'Slaov()ce. Loni.br • patriarcha podniklrozsáhlbu' inspekčnícestti 'Sl k' ,;", • ,," c, ' . "e" .. pO' ovens u. ., : " "_;; . : ,," ,-' , ,:, 
.. ~ , i I ---... 
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"/ .;' ~ . ~ .<' ~.;~."./<,: ,:. ~ ~',',: ; 

, ';:p oVěře'nf.· i'íz~níni ·Náhbžénsk,é;revu~."čsI; 'bí;kve, uvědciriih'j ~rii~'. 
s'i; př.edé~ší~, :.j akýÚkÓI m'á ~revui~~~aší "~í~kVi.: Pr9 ~aŽdo~' církev: '. 
,j est:';riútno,> aby. 'vedle;~Vého. tisk~' ,ofiCiéltiího','a' vedlečásopisf. 
:rálz~ .,lidového;měla>i 'časopisjdeov'ě,věd~cký ;:Věd~,ckou:.'čjn~ . 

• "DOSt ÚbóŽensKÓŮprO ". círké{československou, (círke~;ió <novou, 
která ,se stále,ýyYíjí,,~J:y niž.:se':J~~~vičně . ty~ři,~epře.dst~y,u:' 

.'Je'mesi i enj a~o:i'eprodukci'theólogiékéhó ',vědění;:.obs'aženéh~ , 
.ve '. spekula~iIick,ča~t~' :~'eŽivÝch i dold~ináClí :.a, knihách' :theologů., .. 
i iriýc}í:církvi: •. ,Také; nebtidem~ , ~htí ti: vyt~ořiti . ,i~naši :r~vúe~ (j ak '- . 

• .' '. ~ .' .' ,\ • • ,,( '. .1 ,". _ ; ':. ..'",' ".' ~ ;'., .• ~ ;'.' , " ,'"' ;_. .' 1 ,- ~ ",' • 

',., .dobře ípíše '.i j eden ze spolupracovníků )/;,anthologii ,'neúčelných 
"po~ri~tkůi nebo~xcerpt'!; resp. ,slo,vriýchpřekládů' ~.' i~v~Í;~zdi~ .' 

',' " . I -: ". !" < .. :'. , . " " "-', .. ' : ' " . ': ,~.: : " .'.' . ~. .', ,) .. ".',,: I", ' , :' I' , ' "," 

lených :a ',pro jiné,,, což by,sriad:. s'vědčiIo :'o'naší,píli; ale:ne 
, ",. I ,': . ,," ",". ': ,> I "),, ::. .',,;, " . " ,. ': ~', ~,' '. .: ; '. , ',.' ' , J, :.:. ~. I, .' : 

'o'živé ďtvořiyosti, a.<s1l;lÍlostatn().sti:':" náboženském;: niyšlení,'<.jež 
.•• jso"u:~'rávě "ideál~mnaší'cÚkře:j :heboť.Bůhj~stvěčhě:Ži~ým:,Zá
ďk~Ílem.~še~omí~a ',a' t~ké::Jeh6 ... cÚ·kev: .. m:úsí:J,;ýti···.'cÍrkyr.·,Žlvqu; ,;: ,> .. 

,. ," '. '" :" f' "':' ',' - ; \ I,' ',.,'," ,,'o " ,/ " .," '1+"<' 

.stále:fv()fící .. vduchuď:věčnépravdy:;Boží;:':Nézřík~me.se;.ovšem.~· .• 
I přehledu .v~znamných ud~lo~tí,' Ji' '. vzd,ál,ený'ch,.ď~?~u~:;x?()lioů~;,,'\ 
mític~ýznO;m 'pro naše náboženské' hUltti. Jak vidno. f, z't6hoto' . 
čí'šla; jde' námďo:širšf obzorynáboŽénskéh6'ÚsiIL • . .... 

)~e~u~lÍ1'~ ,slo~žitiď~;ašÍ:cí~kvij···i~ji(id~~vé:ďódenta~i, 
'děj.obhaj~~íjejích·ideí.}." , "'," 

:Jsní~~pře;~ěCIč~ni·:"Ž~;~<sl.ď~írkevje;sr' dílem ,Bpži~. S: Boží", 
. poníocí:.spojiIY·se~síÍY lidské 'a.' rpvriěž"lid;kým .·silámjCtu.\ u19::: 
Ženo i Církév':vésti 'k rozkvětu .·~.chránitL::,Bé~ : Bohaif~ic : bychom" 

:'n~ibyli;'.;ál~ r'o~':něž; BoŽí :plán:,b~'z«stal :pouze~eproje~e~óii:po
.tencí/kdYbY<v··.iďehCJ /duchu.' š.e;.n~piiloži1Y·.·~.kprá:ci·'1idské,.r~c~:' 

:: Toto so~rU:čens-tv'Í:·~'. vzá j ~mhQ,st, bOž~kého'ď~. -lidským: ~'i dosa~; 
::1' ,' •• ;" , ',.: ,'. ". ,,,";',.,< . ' •. ,'ď" " ď', "1 ".,.", ."'., ,.... '.:' 
,~vadriL výsledky, té',spplupráce,'opraýňují:ďná'~,dóď jisté ,'míry' ... 

k zdravémuseb~věd~míj;' že 'postupujemé správně;:,j de~e_Iiď ce~' ~'. 
ď stou s~ó ú, 'c~ll{em; lhostejni>k\to~u,zda,'ta~či;ond~se'~za;;;, 
'vděčímei~da't~n, a; ~:iteri. ~ám:,pioj ~vL SV(){i / sp'okůj~n~'st;~ f~M,:' 

". '. ',:': :při::~vé,: nesnadrié práci;, j éjiÚobrozell1skt ~ílě ' 'a'· ríeVyhnlltelllosf 
"'>"" .. j ~ou'námď . j asnY:'~nemínim'e~ 'prop'adát . holestit1st~i;:llechcem~:bfti '. ',) 

, ", ".;,ď,,"defaitistý;:tíni:'pak,~éni: šířiti,.' tytOi~hoi9by/~ které>j~o~::vždy: 
.~ . ós~dn{a~edoUkzáp~ni·'Život~., MéntÓTová~í' a.'snižov~n( xlaŠeho,;,' 

, dn~p~áŽújeni.~ 'zane j apné ';výstřelky. hýpérkriÚ~ismci" pď6Pfí pi~ , 
'děreákce~ Za){ritikúv~cm)u; ~n~za,ujátoub~de~e.\~ždyvděčni.:' ' 

JI.' '; ,".' " , " 

'1'" :. 
':' 



l > .. 

"~ s ucto~" se' skloní~J: p~e,i káravÝ~, hlasé~ :' k~~'dé~~~;iďb:spr~} 
"středkyli4skými,':)ak'~ep~tr~ýini,' j~k6 my,dokáza(\rykqnatL 

"Clilovětši,"aJepŠí díla našeho:'; '; , " ;',:,>';, ' , 
", ',',:" ',;-'.:)", >;'>~'::' ~'~,.",'".:-"r: .... ~~~., ::. ",' " ;':""1.,1, '.,. ,'""',,,,', I .',,:.:/,· .... ' .. r:.:.::,..,: ~, 

: ,,:'Jak :ji~~ri~značeno; ,naše,:rev~emáďhiké<úkol : obrannÝ:; Cír~ 
.",kev,':s'ďtako~ýmiď ol),ětmi:vybtidova~ou;:musímetakéCmíti 'ódvah?,' 
",\'hájitna':vŠechny:.,sf'rany,,'právěďfák().v'esvé;:,dob(,zhraní: své 

( :. " . ." '\ " . ',' • , . '. '. ',1, ',' , ~ • ~ . : " ,- • ': .' ':: '.\ ' .~ I • ." -, '. • " ,''' - _ "'. -'. . i • " 

doby. za/velikou' ideu hitsitskbti: se:'póslavili;:: Boží 'boj ovníd. ' 
"J~me~li\:př~'syědČepi,',že'~a~~;cE!s'ta:j,esfc:esto~:'~ravdy, 'i>fitroše," 
.sv'ědomitostin:ebude"nám""za:tě:žko,všemi,silaniiji·'obhájíti"ať 

. ".,": " .. . :' .:, ' /:,'." i... ;, I .' •• ~.'4 :'. ~ I , ". I'," : ~' ,',' I ,. " , l > I' • ',c' '; .. , " •• :.. , 

,:,,>'nanbsetrvati;'Pasivnostpovažujemeia 'slabost, která:nenív dú~: 
";:"chti:kř~sťa~tvi':',~h~o~Lďje~if,"boj-:a',.chcelné-H:,,'Žiyotě,'ohstfít( 

prospětif:rieriiůž~t'nei hoji' uhýbatL, J J, : f' '\' , _ "ľ "',, , ,'C':' , . 
':' "').,_~( •. i,l';~~.,,~" ';';\~-.)".:."~~,,(,,, .. ,/;,.,:"::;-<: 'I,~>:'. _ ~.-:·v~'<' ~', ':;',:' ,.'<~',.' ;""~, .. '>"::,,, .. ,< 

,: ';. ť'Histárié" ml uvf, j a.snotiřéčíj,' ž~: naši' předkové'" husitští 'vítězili' 
".,', ,.' , ,'·.~~"·l .,j,,:,"\. '".>., 'I: .,"'~:" ,.:,: ,\,,~ ,.~', .::." ::"', 

"jen tehd y; když by hrieii nimi ;dú~h-' Boží"duchj ,ed~oty, ,svornó".; é 

'~sti:itBož( kázně i'ripaaafi~'poaléhaH re'ák~i, 'jakini1~:tyto'sí1y , 
':du.ch~ Božího 'vyprch'aly ,~: hušitských"ř~d.a'srdCi'·jesťpr6toď 
":':naším/hesl~ní:: ,jedňota"".svor~o~'t;a,káz~ň.Pov,~žo~ali' hyChoin', 
~ > za: tě'žký" příznak' :v'hO:vocÍohé; r~'fo'rtriáci 'náboŽ~~ské;,kdyby,: Il~š~; '.', 
, <círke~se,:.n~os~ě·dčiláF,dostrÓ-d~lň?li';;k·:'p~etid~detriokratický~:' 
,,',heslůni a;vlivůriI/dne'Š~líďdoby.::Zd;aváďďdernokr~cieďnezná:,ro'ztií~ď;, 

,:,)těn~sti .a',anarchi~.,Bud~me:ý}~\,ui'ná'stniÚ,aby o~yly a těžké 
·'~'ď:ď:<!.',c~~~1·:~~šíďn,ária~(Íni~Ulo~Ji;sl~ď,rie~,p'a~o,va~y ... «,',: "',., "" " '\ ' 

. , , ': ,'Jel1;jedn6li~;Ii~ujémeď::~eďz.a:městnánrpnice~i'.Svého ,p~v,o->, 
.,:,I~rií,.ne1pá,t.n,e,t()1i~;ča~u" .. ~()Iikďbý~lio~'ši'jhp;piáli~ěnov~F ,na:ší,' 
i·re,vui. ~:Těší nás; však, ,'ze se .~hlásí ',' č,etní ',spol upracovní~i;-, Prosíme 
.': i "ósta:tIlí;: aby', ~e: z'řet~lern:, kl:sp~;l(!č'riému • cíli 'přiloŽili "téŽ, ruku,'" 
,//,.~ .... _. '1,,,: .... "'.<"~'v"."- ...... "' .. :';~': 'o' _,,~.' ::"1.,./' ',,' .j'. , .... " ,,'.,''''' 

k dtlu.Zv~mevseckYdob~e·vule;\";:i" ',' ',' 'Redakce.ď~ 
_ .• ' . . : ", .. ,':~. ~' , . ,': -', "« :' '. ~ 



" ;.K:NAŠEMU'·UČENÍ.': .•... 
+1 ,> '::. c','\l"""':'{ .'~: :':"",\" ·v.;""': <""."'::"'~":"':"'>:"'.:::"'~":' .. : "::(,,',',>1<,. ".:> 
. (Přednese,no .jako ',dŮVO'dovázprávánaukovéhO',:výboru; k;,UČení, 
.náboženstvíkřelsťanskéhO' 'próďVěřící,'církve ď českoslovénské" ,na . 

. 'sněmu .CČS, korian~m'ViPraievedriech 28.>:30; března)93L), 
'~ .... ".,:" ,;/>. \',~",".>_-":': .... ;::,)'~ .. _ :-', ,:'", (.·',.<,~i~:,. 'E, '" :'. '>,':<>.:',~';' .. ,':<._ ,.",::,,:,;.,~ ~ " 
'.,0 d . r . .1924," toti~ od:zahá j eili L \řádriéhosněmu. CčSv' srpnu· ... 

. , .tO'hO',l:oku;. 'nedostávalO'. se. dlouhó~naší' církevn.í:i •. mlinocirkevni·· 
; veřejnosti. zpráv;O~pO'stupii. avýslédcícn drkevrlí::práce na "pólí' 

';"ideovém čili' bO'hoslovném; ,Mohlo; tak' vzniknóut Ca vúiikalO' ·.též 
'dO'mnění; Ženehylov,f6m:obO'ruriicp'i~cóván().": .:, •..... 
:,ISkutečnost .• všákhyla:jiriá:~ Práce'.v'·óboru<niťuky::bylo:·vykO'~ 

" ',riário, dosti,., jak'. svěďčío,'tO'm,' právě ď návr,h: Učení .' riáb()žimslví 
, I" křesfanské~o pro. věřící ~ČS, pO'dle O'dkazu dra K. ':FarskéhO' 

'sestavený a .valn~ rozšíř~ný. br .• F .. KalO'usem a referentem, d~~, 
plněny poněkud a: úpri:wený·br ... 'silěmO'vníní.naúkovýin výbo:' . 

'rem 'adO'poručený,hri,stlě11ú('nynějšÍIIlůkeschválenfa: přijetí-'ii: 
, , Předkládáme 'vněm'.bi;ď~němu,a celé',yefejnostij>rvní. S1-:':1 

, stématickou, ath'eologickO'u:' čili':p'ojíno~v'ou: formulacLnábožen~,. 
,·ďskéhO'učení,CČS. :Této ··formúláCi přédcházelo'a musilopřédchá-'; 
,zeti' mnO'hO'práceÝČasopisech, publikacích 'avnaukO'vémvYbórů;',· , 

'. Také· bylo " třeba:určiťé· dóbý, áhybýl získán větší odstup: O'd 
:,ďrevolučriíhovznikuCČS:j'>·:,./: " \', '/:,·:ď···.~:,· 

. Dovolte, bratři a sestry; abych krá.tce naznačil 'a F idéO'Vy;.;tikO'I, 
CcS,ib). podal přehled ··~~hO'dn,ocerÍí,tohO'j.CO' hyló 'dosud ;zá' 

".11 rokt1trvání CčS videovéprácicírkévrií~ykonário;'a c)označil' 
',' .',4alšíc,estti a.cp.do budo~~na. ,": •.... ' '.:" - . . .' 

.: .,.,~. '( 

, ;' .; ':., 

I, 

) ,. 
:,\,,,", 
" . . ' '.. . ,\, .... .~. . ,,<.': ;':, .,: i ,",_".'. J,. I ~ .: • ,\. ".'::" , • ..>, \ ,'. :.~ :"\"f:.,.". 

, . . " 

'Pokud 'se' týče ideovéhoúkolůCČS;,mohu:,jerÍ,krátce~'na~( 
, značit·.to; cÓ,.již. tolikráť byló:.opakovánb,·žeúkol·Cíikve;:sbO'ru ~ .. 

,.Páně,:neIIlůžebýti,·jinýnež'riáboŽensko-mrávnÍ.ď TO'mudli m,11.sí
.. ' 'v ,.~írkvi vše •. sl~užif,.'a s,epód,řizovat" .. ·m,á;.li/cír,kev •... splnit .sv,ůj, 

: tikol jJen cíl musí !mít na' zřeteli lad ministra ce i'01"ganisace,ho:' 
I sp'O'dářství 'i firiánce, .'a především a v prvé řadě ovšem LuČení,' 
nauku:, ' I ,~.",,?:\ 1', '., ' ... t \;\., ."l~ l , • 

.,'J es( qnes' 'dosti' z~ámoa' ja~nó,;žeď~:spoléčn()st naše,',Česká,; : 
,i ínimO'česká;křesť~mskóu.·se '.yícejen' '.zove .než· je~ďJest ';citelný, 
'1J.padekiivO'ta . mravního: v nás::, a .. ' k6lem: nás;,Ten:úpadék ··.vy~' 
svět!uje',s~,;růzriýnii přičiriaíni; 'alcpodlenašého'náiorujen'pO': 
vrchnímij;přičem,žse 'zap~míná~, že úpadek mrayní je' důsledkem 

• úpadku:náhO'ženského:"evangelium .Kristovo:je ď ódmítán<?'ve:své' "., 
.myšlenkové'náplni. Buduje;.:sé kl~.~tura ,beze :složky'nábo,žellské,'~ 
..:jíŽ II ,nás'a:v', celém 'lidstvu,~ře~ť~ns~éil:l'můžebýti jeno~ev~u?-~ 
gelium P,ánaJeží~e:Krísta;ď . " ď 

, ,',' '. . " .' ,I .. ~'," • i: .'.' , . 
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", 

• j' , 
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'. I ".,:J , ::.:' ",:, '. ' ',,'; .. '.' " ; c, .' \,. ,,,_::' I' _, \, :'1'.' o, .... I'; 

A: hledáme~1i,proč je ',eyangeli~JeŽíšo;vó:odniítáno,m.o-:-
"derním člověkem, jenž přee, pociťuje potře:bú:,náhoženstvLrie., 

mene ,než: .. člověk .. minuloistir~ nalézáme,.,Že'obs'a:hevangelia ' ',jé" " 
dneš~ílIl,u,,~I<?věku:pb~,áv(llí','f<?rp1ouj""vytvořenou',v:~inulósti, .'.,a,,', 
dnespi"oto málo'nebo nic nesrozumitelnou: ',:~ ,J: ,: ""'.' , 
,'i .' N~hoŽ~nst;i" vYió~tá~ .vždy ,: ~"nábožel1sk~' • zikúš~nosti, .,.' to:'j ~sť," 
z' působení, Božího čili ' zjevení a, z víry naší, a Inusí pronikat 

, a,proniká'ce1énočlověka, ;Új :.veŠkei"f í eho' 'život;'duševní;roz.: 
, :< um,'; cit;,vů1i"a:: působí :ind~viduálně. i. sociálně. 'V.náboženstvÍ je: " 
,~: táké prvekrozumóvý;,: jimž, jsa'pěsto,ván, vydáyá2;esebe, riáuku,:, I; 

>. ,učení; theologii. Nerií nábóženstvíbez naukYj· aiii'křesťari,sKého", " 
" iláhoženstvínení,bez,ní.:::' ,. .' ""', > ':" ", ',:';::,';!,:> 

:,<ďE~rnluiá~~ a >\~yjadřo~ánrděje se:~' (mě~í:sé, ;p6cÚě' ri'tz~éh~;.: '.!,' sfupněvzdělánL . Otáz,ky' náboženské' jsou stej ny: 'jdéďoB~há': ~ ď 
ď, "';jehovztáhkčlo'věku;~světu,'ovztah člověka.k Bohua'k člověku~ 

'"ti; konečně :0 • smysl' života : a' •• O' :posledních 'věcech člověka;, ':' ' ••.. ',' ., 
'1',:,:'Tyto' 'otázky rtl,z'riě"ďjs~Ú 'v;;různýd~ďn~bož~nstvích~"z~Idpbyí- , 

j,. '\':dáný;'Ježíš Kri,stuss,vou zvláštní odpovědístaLse zakla'date'euF 
"., křesťanství.. ·Ale jeho náboženškáď zkušenost ''y'j-ůzných ,dobách, 
'růzriě, byla fÓrrmulóvánaa:'vYja:dřována,.z čehož 'vznikala·a yznL··' ., 
kajÍ různá uČení cíí:kevní.',. '>: ,.', ď::,~,ď.:: I.··.·'.~', ',' ...• ' '. :,', ď:,·. :'. 
'I, '"Sriáho;'{'CÍrkÝ{ .musí., byt, fórmulovat, a ,vyjádřit. ,'evangelittÍn ď 

~ežíšo'vo, takcivoúmluvou a fakovatl my'šllmkóú, aby . ~omu evari,~; 
c' geliu kaž,dá: dl?~a r02iuměla: : ','" '. '.... ..' " .... 
.<, Hlavní.ďpříčiná· nedor'ozumění:' mezi I~írký(křesťanskduaJlió., .. 
" dérríí~dobou;příčinoú,' proč ,naše 'doba,iierozumí'évangeli\L, a'· 

'odmítá je,' jest podlé-našeho 'ná;zOiú';rózpor·.n;.ezi, th~plogií,J~ j;' 
";'naukou', církevní, ježj~ {ormulována,'v:dohácIldávnómiriulých . 
·á tedy vyjádřena mýšlenkai:nidob. mihulýéh,.· a mezf.dobou. drieš.;,,' 
'nÍ; Dnešní" náš, člověk jinak chápesvěta'živpt,' jinak ,myslíá 

.. hodnotí,itéž čirÍilčlověk' prvních století po: Kristuj a proto ne: '.' 
" . " >rozU1ilÍiúmce,jornÍúlov~lti:é vdO!báchminulý~h.;;.,\ 'ď,:, "'J', 
'" "'.\ ;:'CČS . vzniklá , i dučhóvní·!t;J.náboŽensk{'krisednéškaa: má . 

. proto,zaUkoI, pracovat o překop.ání :náboženskéďkris'e, čili získat ,' .. 
. ..... našeho' člověka, .. ' kter'ému, histó~ické.církvé nevyho,vu jí, . pro' 'évan~<':' , 

" '; geliuitl Kristovo, 'a 'pro'Boha á. taJt pro mravnLúk6Iy>., , , .», 
":" ;}:;' Jednim',' z'.pr~stř~dkti k'tomitvedo~cich,~'\to '~elmi'd'ůl~žitým .:i"." 
' .. ne-li' hla vním,,'j e nauka n'eboli., formulace' křesťanské ;:;zkušenosti·., 

"'. náboženské tak,.; abý,hylá:"SrOZiumitelrna: ,člověliu'dnie~riíníu','a'~ 
:mohlá budit v,něm ::nábo.ženskoU'zkušeriosf, ,Jinými slovy: ,ideový .' 
\~koLCčS 'je ,v tom,:ďaby:pomahaJa, vytvářetsynthesuzďpodst<it-,; 
ných, složek:eva~geliaJežíšováa :úirtÍčených.'~výsleaků,:vě:dec,;:'/, I 
:kých.CčS.v-Yjádfuje to~16vY:.,naplnitii;oůčasnésnaže~í:inravní 
il:<póznání,vědeck~ducheni Kristóvým;TímCČSs!avíse;na sta:-. , 

',' " ri6viskÓ'.křesťanské, ';. st&novis~á .,eva:ng~lia:;.JeŽíŠova,:,;j ež ,'stává. ,:' 
."'. ,se, iďj í ďměřítkem'ne'jvyššíni,rú,ichcC':se však' přít.;o' sl<?ya, ;nybrž' 
" ' , I >" " "' ' ' ..• 

,,;_1, \.' 



' .. 

"'i"'" ",!' I' I ': ,:~'\:'1 ,.:: . ,,' , ·",:-,,',:':1~·. ':,, ': "":~I<" 
.... snaŽ(se/<póstihÍ1oiitďsíny,sJ.čil~ďduéha)j 't.:j. .' . 

evangelia.::;, "ť"<:,,':' '1" .'. " ',~. "," ',.:, ' . 

. :; ,z moderní'vědy pak'přijíinÁ jeri'~tofcoJ~Ýíse'náin! jákO,ia~', 
'.' ručetlý výsledek, aje'vnitřllě' příbuzné '. s.evárigelieniďKristovýO:l:' 
'(1 je schopno; a:byv:ešlo,v synth'esu s ním ..•.. "; ,;;: ,ď, ď í,:. ď';;, 
,<; CčS,budtijíc svou naukti.,'.chce'se"vyvarovafd~O'jíhOneheZ-::",. 

'{pečí:, lwn,servatismu:iradikálismu:., >Ne'chce, hýticírkví dogillD:~,: ,: 
;':, Hckou; v"UíŽ.:.by'· nauk<i í stáv~lase.' neživotIlOU' a' ,neiměnHclnot~; , 

" :: ,:itrnulou ,zkamenělinou j;. éhcebýtLCírkvís'vobodnou; háj !é:for
'. '~;\ ~uálrií ,zásadu svobody i svědO'mí čilhpřesvě'dčenía' .vývoj en,ábo7 
'''ť;ženského~~. N e,chce, však' naprostO' : ,býti "společnOstí; atheistickou, ' 
'ď'nyhrž'společn:ostí,ÍláhoženskblÍ, 'aJ tokřesťanskou~Nechce ,nové' 

. ':riáhoženství, nýbrž n,ovóu formuľá.ci. věčných pravd ,náboženskýéll, 
,křesťanských;' noVou theologii" jež:'byse,mohla stá,ti l ,'sIO'žkoi1' 
náboŽenského ,moderního nazoru na. život a 'na,~vět;:Růst :no-: 
véhO',náboženství ponechává tomu,' bez jehož vůle' nic se mi s~ětě 

",,'<'1 <Jiédějé t jenž ,yede:,i:.1idstvo.~.k·.cí1ii'svéinu.:;:". :.1,' .\' 
':'-:' ·-I;-', ... <.<'<~<'"':·,,",:) '~'-:'-)," ::',.: ; .... ",;'" ~:' .. "" 

,. 'B;, 

.', ,;~( ot~zce,' CO~Vyk6~~:Ucts'Jostidzi,l~č'ée~:'Ilo0é !Y6riuul~~~', 
',. syé nauky náboženské;budi~jrii ,d~volénojíci. ně~olik ,slov, '~hych', 
pakpřešeLk (l'bsahunašeho: návrhu;UčEmí:;',. , ..... , ': ;',", '.' 

,,';)" ':" připomíriám jenpr,ohlášenícirkve ~r.· '1920,pffněmž hned :na 
póčátkuuyědOmilasi"církevsvůi, úkol idrkve nové a svŮhC?dné,', 
,postavivši, se ,na stahovisk6',svcYho'dy svědomí:"R6k.na .to, 8:. 'á 
.'.).'lednaIla' C,valnénisjezdu,delegátŮCčS, 'přiíaty.,'známésm~r~ 
'nicevěroučn'é; které sice,jsou rozpolcÉmy,nejednótny:"":":' aspoň. 
'co 'doýýrazu)~ :a:riepostotlpilyještěfk,nutné>vyššr:~'yIÍt~ése ' 
'náhoženské zkušenosti křesťanské a nOvé moderní. .formulace, 

""alenicmériě'jitušL/"':Y;, '< .,i,'" ,:;", ; .'.> .. ::,,:', " , 
, ,,'.:PivnF konktétní'zp'rácovánth)Ok~so formulováni).:riauk:y ná~ 
. bbžensképro, ~čS ,na.iákhLdě, zmJnětÍých směrnic podal br;:patri~ 
. \archa:~r,'K.ď Farský ;ve; sv~'m'stiučnéml,' yýklildu-nábožensk~ 

,)nauky,uveř'i~jňěn'érnpotiejprv>ye Zpěvníkt(z'r.A922. a'pakv"ka~" 
,,: ,te:chismu:,' čsl.; :kterývyda:l"br ;:pa tria:rcha.F arský,' s.' • ~r.F rant.,' 

.'. ;': Kal QUse'1n' téhož' roku. na podzim. 'Účinky katechismu" í sou . známy:,: 
katechismem urýchlena,'likvidilC:e' krise.pravoslavné;Na I/.řádo: ,',' 

. ,něm: shěm:u CČS"v:srpnu·r'; .. 1924I. v Praze',zvólen'první' sněuwvní 
,výbor; naukový, ,který; hnef;v / prvním'; s~ém.z:asé!dáÍlí:yyko.nar. 
, . pěkný kus 'i práce, . j cj íIÍ1Ž,;' výsledkeál. bý la > první ." resoltice' sÍlě-' • 
'movnLTa .zau jala : "určitě 'stanoviskO' "v:otázcepro. církevn(;haukú';"" 

ď nej důl ežitě j ší,votáice . Báha: 'Cí,rk~vvyslóvila !leprO Bohac)eží,: ,ď. 
" : šova;OtCe laskavéhoádObrého, ;nejvýš<spravedlivého;asvat~hd,' .' 

.• ,;': tedy: Bóhar živého, . čímžvymezenoshinoviski církve protisině~ům' . 
ďďďmimokřesťan'ským;:DalšiofázkyřešenY'neb'yly"ale ,naznačeno;.> 
., \, jákpři . nich. jest :postupoyati:. R.ažÉmo heslO' pro;' další· práci' ideo::' 

:. " ovou: ;ď dokončit! reformaci;". tieho, . jak "oych.'já.raděj i. řekl, pokia~' .: 
. ,. '. :. ··· •.. i'\ .. :: _ \. . 



Č~v~t,v ·ref~'~~a~i'·.'·~a~I1~'va(i,ž'~ief~rm~Ce ~ehude"~Ú~:d~' db~óti~~n~~' 
,Zásadní' st8.!Íóvisko' zaujato~:v, ótázce'hiskupůi'a ,:úpuštěno. od 
IbiskupŮ. svěcených s 'posloupností· apoštOlskou' azavedenó •. zřizO-: 
vání biskiipu.s.pravolllócípouze·dozorčí.« : " .. ' . ' 

'. ·····'\Pó,s~ěm.u,:zdál~se,nastaLkÚd:,~':prá~i ideové., Ale oyľolo,ď; 
'"jenzdánLRóčníkrČeského',iápasuro&r;1924 dar. 1928.a,jiné· 
<cídievníčasopisyobsahují;řadu;článků{ odriášejíCích' se k'ře~ 
;', šení.otázeknaukových:-Vznikla·uová'kriižnice ';,Edice ,B1ahoslav'~; 
přibyly riové časopisy, vydány riové' publikace, 'jež řešily otázky' 

.•. nallkdvé. ,Ani 'naukovy'výbor .. n'ézáhaJel. V:ér .. '. 1925, vypraéov<in 
.i ď,a přij afřádzřizovánL duchovních,; jáhnů, ., kně.ží' ábiskupů,' v. roce ' . 
. . "'1927, pořádáno,éněk;oHks'clíůzLvýhorových'" které sice ,nedospěly , 
" ,teh4y·,ještě'k:,positivrÚmu'výsledku.::ale 'uriióžni1y diskusia'tak .' 
pbjasrii1ymnohouzásadriía'důležitoJ.1věc>, '."" '.. . .. ~, .' 
·.<V.r'.i928'<ÍJ929,vzni~lojnálé'sice,dílko,;~le, 'mys1ím .. ·~osti 

.' d\t}(~žité/totiž návrh·'Uče'ní . křEisťanskéh() pro; věřící ,CčS; 'který 
podlé:; 6.Q.kazu 'hr.:dra~K~ Farského ana p\kladě·.veškeré:práé~" 
ideové, dosud 'v CČS '. vyko'nané ,sestaviliď,a rozšíři1L:reférent;'a: 

,br. Fr.', Kalous a vyda1ivlástním' náklidem.N ávrh 'obsahoval J> 
úČlmí()':Bohit, . Křistu" ,~rin;n!m', zákoně: zbóžnostF( L, j>. o :,svátO:,,!.i;, .. 
stech) a' církvi; byl. probrán' ,ve ď :schůzíchchr.naukóvéhpvýboru,: .. ' 

" ,v srpnú) 929: a'. ď pO nepatrných doplňcích. aopravach;, 'ponejvíc,.',' 
" jen'slú<vného,znění; :da.poručeii' br. sněmukeschvále~í:jakoip6d': 
.khlďk:dalšf. formúIa'éi' nauký'CčS~ '.'Zároveň žádáno:aslíhello' 
"jeho·'d.o'Pln~n(~teřé/usk~te.čněno referentem ,r.: '1930;'probránó 

. .ap'řijato.:opěts malýrhLzmě!laminaschůzích naukovéhovýboruď~ 
,'v'ledmia"vúnoru193L[Tak:předkládányní'sněmov~í:výhor ' 
ďteni~.n}íNrh:b~; sněmu ke~schvále~!.~.,:: .. ", ,;':; ':.,' ,ď:;,~"', 

; Obsahriávrhú: je~ bratřím. i"sestráni~ delegátům. sněmu znám 
'z,tištěnépředloh'y,- již.máte .y'.rukoti. Myslím: však, 'že je potřeba 
přece :někoÍikaslQlvy'n~znáčitďstanovisko, ideové, z.něhož :je .návrn .' 
zdělán.·.,ď~: . ,'" .. ' . ..'.... ',' .', ,". .," ," ." \ .. ' ; 

.V :otázcénáboženského poznání'~dmítá\návrh jédriaknázor" 
>:zená:božénství>je ,dílem,' pótiieťchladného'rozúhúlJ'tedy, vrchoL .' 
,:rozumové'.spekulace ·filosofické;jednak'ale ď též. riázor"že nábo-;'" 

'·,J..ženství jéAáno. či :'zjeveno.jako pro: vždy hotovápravda:á:.uzá.:. .. ' 
; ',vfunoibúďv Písmě avÚstnímpodání,'j'akoučí;církev katolická"., 
, nebo' jen,v:,Písmě,;ják iUčilaref6rmace,:.čili(žeje'obsaženo>', " 
. v mrtvéJiteřé. Návrh náŠstav(sena,stanovisko živé~nábožénské· 

zkušenosti, v' níž'je,'čirino'.j .ptisobení,:Boží (totiž;zjevení)\f spolu.:. 
působen{ 'lidské' (tótiž.~íra) ,~čímŽuznáváme; Íláb~žeriství za' moc 
stáleďpříto,mnóu a pU:sohícíy', ,člověku; ,', za 'J' nutnou, složku 'veške:., .' 

'< rého,života • mišehó, rozUmového;'yolníhoi, 'citového, .'. individuál ...... 
. ního·. 'a . sociálního. 'Tak' doufáme,žedán'Q; ,Bohu;, .. což \ je' . Božíhó; '.~ 
. ale 'i člověku, 'což .jeho'jest'pódlé,';ýůleBoží.,;Zdů:razněnYď obá; 
'pryky, obj ektiyn( i. s~bjektivní;': s převaho~ ,ovšEmi' objektivního; 
božskéhó;hei'něhož;oy:'anLsubjektivnípr~ek nic nebyl.,' . -,-<.;, 

\;; , , " , 



.::;'Vdůslé'dk~~oh~;~ziklad~íll~'stanovisk~vlra' naš~' ne~í, něco 
.z~zevněj ška' " něj ilkQu.'éiÚ 'lidskQu' autoritou '., vnucenéhQ;:! llýhrž 
roste: přímo 'zi1itr,a'-našeho :půsohéhím, BQžíma sPQI upůsQbením ,< .' 

'. '. naším;/!'íniQdmítnutá', jesf;víra'slepá,.lidskY zprO'stfedkQvanái,~< 
. jak jiri.alézámeiikatQlíku,.auznánaje~jako:dar a)ni1ost, Boží", 
klíčící 'pod'v livem lásky"BoŽí,".čímž. při jímáme .• evangelické . testi~ 
moniums'pirihis i sancHinternum.,vriitřní: svědeCtví Qucha/ BQ':' 
žíhó'y nás, aniž byéhoiI1ovšem: vázali'víru n'a zevnhilQvo .Písma. 

-;~..: Písmo.neI1ínám~pmtó: SQuhrn 'slova Bo'žího,alesvědecfvL 
.····0' nábQž'enské,zk:ušenQsti,těch"jež'si: Bůl{'vyvolil,áhy',:skrzeilě, 
,·'budil.vnásvíru:vSeBé' av_ dílQ,Své.ZPís.ma; nejvýš.stavíme,,', 

evangelia, jež j SQU; ná'fll měřítkem' nábQženskéhQ a' mravníhO' ,\ž~- ' 
': VQta' našehQ" kriticky ovšem vyklá4aná. ,,' " ,:' " 

T!radičí:nepohrdáinea.' p.eodniitáme ji,. jak' ~iníc!rkve'evan-' 
geW::ké, :a,lé :též,j i~epřeceňuj eine po', zlpůsohúcírkví·· kat,oHckých j: 
'lIčíme' se:z ní, z' té všeobecně křesťánskéLnašídomáci' české ." 

.'a' . dalŠí refcirrn.ační, měřícej i Qvšem:DuchéntBožím\' Kristu. ~ 
, 'ďTak,podřiitij~~eséDúéhtiB.6,žímuvK~ishl,··.j'~nž;\nejí~pe··.· 

.vysvětlitje:náffilsvět;a':všC':v,flěma1dává. ri'ám 'rÍejdokonalej~í" 
'náplň~života,~'t·T.'Bohaj~kopráv'du:a.;'dohrQ<ď .' ',·.:.~.:,,:-',ď, 
·.:,·Ti~je.dáh ďi,níiŠ:·iiázQ1-,ďn:a:'~j;vení:Jaká:'.na:1U~C~nhřni·.,·a: . 

•. 'stálé živou čmpůlsobící,. čímž odmítáme.katQlický pojeiri' zjev'ení<. 
::j ako : čehosi časQvě "a' místně QrluiienéhQ .• ' aonraJ:lÍčenéhQ;.Aléani, . 

;vnHřnízjevenÍnení nánľ.sdělením 'céléh()tQcvé 'pravdy,' nájedn~u ' 
, a provždy dané, 'v určitých s:pisech neho váúmé na určité' osOby, 
,.nýbrž,podnětell1. á 'oplQdňO'váním'ducha lidskéno," a~yumQžněna" 
a usměrněna oyla nejvýšd6konálá činnO'sfvčlověku\avlidstvu., . 

"v,póznáváníiá:klachivší :pravdy ,adQkQnálo'sti,·t· j ;BQhá;'a-'v: do.;": 
sáhQvál1í',té .d?ko~alo~ti, pá~Ie·yuJe'I;3ož~.'ď';: ..... ,.:,.' ~ •. , ' .. ~':i;_::ď: .. :ď":~·",''-ď:':1 ,> 
'·UznávájIcézjevenLB6ží;' lišíme se':od filosQfieavědyj 'u~ná-f 

vajicepak:.zjevení/;vnitřní a:,stálé;:)išítiiese:ód.~ katQHkŮj:;ne~" 
spatřújícé"ve'zjeverií' hQtově,danou pravdů,' aléjen ". z.mQcnění:' 
ducha'našeho"směrem k· praydě:~. :dobrui :Jiší~eďse>i ;,6~',hist6-: ,', 

'" .rických ". církví', evangelických.' Přé'sfdvšák:dotifáme/ 'že . nesto~, : .. " 
. ď: j íme'i:nimO'BóI1a a.j ehozj ev'enívŮoecav ~Kristu! zVláště. Naopak;: 

,,'.zjevením· taktó·vymeze,ným'přesvedčuje'Íneseo. Bohu jakO' ré~'.· 
."~. alitě čili skutečnQsti'a zíSKáváme nekQnečný :,cíl čili 'Qbsah' svému' 

,.žiyótu.::;,:;::::;·:j:'::", . ',.\.,,\\ ", ~>" j,:'<": 

, O'faktu'zj eveníriépfesvědčúj,eme. se ze ,'zevníCh ;.přírodních .. 
. ' zj evu 'jakozáúakůtaleze zá.vaznosti:prav.dy, a'mI:av~íh6 : dohra;:·' 
. j~ž vnitru'p'rá'ŽÍvá!me' jakO' :cC:~~i nejvýš .~oudrého,an~jvY~: d()kQ- < 
naléhQ, čili ,svatého" čímž 'se cítíme nutně 'vázáni :lakjže . chceme 

,pravou' árne;IeŽ'IieDo klam,~;,doh~(),:,rÍezlQ;Nemužeine' jÍIia~;'" 
':Stavíme :se tak'Tedriakproti, všem systémům nahiralistickým,. 
j ežneznaj í: Boha,. j akci : činitele. sebevědQmého:a ďsebeurču j ícíhó 
čili, sVQbodnéIici,.Bohd osobniho,;aleiptQti ďdeismu;':p~dÍe: něhó'ž 
eksistuje,. ,siée~:B:Ů~í.:·ale,:n:e~jevůje:'s·e;:: ",,-'. . ',:'-.-i': :\j ...• Ll';' 



.';, )'~ " , . 

,,;., '.::, , :.~.';! ~,' ~'."' ... ':.: " :')'.'~:.""', <".':'~<.'-:< .. "."" ... /!"~;',:: ,:, . .':."~, :.(";'"-"'.,";'. 
:"!. ·'.Naše . stanovisko': v .·otázé.e·;'Boha·:je·;přísný theis~llis,:,t:"j:i, ná-. 

zor, 'že,e~sistuje. Bůhodí'světa~pódstatně;,odlišIÍýďčilitrariscen,:,< 
.' ,;'dentní;:ále .'záro\zeň: svět a:,ve ď. světě, působící; čilf' iril:maI,1cíitní.,; 

.e Uzriáváme: tÍ"<lnscendenci .. podstáty~Boží,(ale'iinma:rienci ,.jeho. čiIÍ-, 
~'nosti, jehó'půsóhĚmí,ye, is"ětě; .';j"',, ...... ':.y." i ' ... ,:,;: 

,,:,. " N ejsmedmilisíy; :j ako by. svět :byl:priricipem, :samostatnýmj, 
,(absóI u tním' védleBoha,; ale::nej sine' ani ~onistyv>'tom . :smyslu,' ::," 
. jako:; by. Bůh:Tsplýv~d: sesyětein~. byl 's ním ,totožný :a' .. vyvíjel 'se', 
've světě." ......... ', ,.':,:,,;:\)'ď~ ';.;., ", . -',:",; :';~<':";:'I ďé '" 
'" :Ják~theisté;'stáj íÍile;na' shinovisku:stvofeni; •..• n'ebo·: lép~ře:" 
· ČEÚ10: ,'néushiIého)voření" .světa: Bohem,' jeho níyšlenkoů;, a: -:vů1í;~ 
Tvořerirs~ětů 'nemyslíme sinutněj akb' čiÍmo,st 'časnóu,' časem ,a 

'.prostorerri>omezenou/nýbrž . éhápemej'i'jako;:'vě'čÍ1oú;-: I',věčný. 
'světpotřebůje'ke'ďsvému vysvět1ení;tvůrčí .čirhlOsti·'Bóží"ďjež'ne~' 
.působí ze.zevúějšku,.~,riýhiž ,z:'lllitřku;:Svěf 'jev, myšlericeBoží 

, '~'. ;vůlí .·jehó,; jestjin1i; neseri,i.ale (jákodílo1 Boží" nikolijáko' p6d,é 
", stafa~BožL;ď::,<I, (;:~;.'I,'::,:/,:/ i. '" .. ' ' •. ",. 

, '.' Tvůrčí ,činnóst Boží,Yesvětěje';svobodriá./Nutným .. cílem čin;. 
,nosti',.l?ožLnení, 'svět;·.;Í1ýbržBůh' ..• sáffi;"jenž'Denívyčerpán "a 
: omezen· světem,,: alé·· . ži je'" i .. mimo>svěf svýiri:'vlastním .živptem, '. 
s~ou" mou~rótimyšlé~koll', a:~mocnouvůlí;,:ťvoře' tak:sebe;,svóiľ 

'.' pravdu'. á':4o~on~lost. :.Takj e'ri~m Bfih,,'vším:prim' všehp nej~n ' 
,časově;:aléi pojmově 'a, věcně. , •..• " ...•...... ,, . <""" . 

• ,', Na'še'thei:stické ~Ú'no~isk~'v>'~háp'á~í~'ztahh';Bohakesvětu 
. ospravedlňuje; i' miši ,víru'v.rieustálé':'tvoření ", Boží; 'v' udržování 
· ať: říiení světa" a všeho. v' n~m., Bohem,'y, BoŽí: prozretélno'sti.' Tím:. 

, .' ' .. ~ša~ n~zav#iu j~ri,i~ mY,šl,e,nku"aizákon,yývoJ e;::hána~p'a~ ~;zdů~ 
'. • .. ··,\rázt!-lljem,evýv6j,vědou~ej.·~e'yývoj .neyy1učl!jé.Bohajn,ýbržjehp 

"moudrý plán a'yyššíúčel předpokládá.! .. :\. , .. ,',:< ' ",. ::', 
: I,', ,< ,,' ',," ," .... -: '.J. ", .. < .. "',, ", ;" ". " , ;. :') ("."" i":"'" '. ' ,~.~. '. : ,;,; I ;" 

'.',působení' Boží:neruší takéjmÍ'zákcínů, světá,dó, nichž· n:eza~.·' 
::'sa:huie,,~~hfi je txoří ~~ud,~žtije},:~krz~,n.ě.:d?~~huje,·, s~Ýchc!l§;:;,' 

I "a.uradku, ,)sa.ne)envsemohoucl, ale lne)vys. moudrya.vse..: .' 
:vědouéí j' nevyl u'čÍl j é. 'ánispol upůsohení člověka, j etiŽ,' j e; svobod~ 

, nf,. ovšení'niko!C absol titně' svobodný 2.:. j akó' Bůh.,;;nYbiž v rám'..' 
ci svobo.dyavůle.Boží.>;:'.,.~·,;:::/'·<;:'~·:'~···' :,/::,"" ,".·,:ď',.\:'\ 

,';;:, .p,~čátek:i:~~n~~~~š~ho'st~~ře~í\:j~;Btih;V~.:~t~·oř~~i;,projev~f~ď" 
:se,dorkonaloštá:slávaBoží:.,' ď '~,.f ')~ . ":' "." .', : 

· N'evím~{jací"t~or~~vé,jsou, jincl~' v~ ,vesmíru; ~yí~e ,však;' )~e,: 
;na' ,naší,' zemi j e<nej dokona[ej ším "tvorem, 'Božím"čl,ověkj' 'j enž", <, .' 
'maje' smysl, pro>pravaitI ,'j'ako' ipravduáj.ifO:dobrojako'dobro, :. 
"Ináúkól:pravdu,'poinávat,a;dohrok;ónafa~tak~se' s 1?oheníďusje4":é 

, nocovaf,aÍliž,by' s Bohéní'splýval.: Má.si' uvěd6moviltpůsobení 
Boží vsobě.a s Bohem spolupůsobit,'Lj:,svéinyšlení podHzovat 
mY~lenFBóžíinu. a sV-oú, vůli vůli , Bdží., To" jé' náš.; synergismus. ' 

, s"Bóhem;jenž,nezriámenážádnékamarádst~í~ s;Bbhemi'riýbrž;' 
: mravní 'povi~nost,' konat vůli,:Bpží,ďkterá': chcé.člóvěka ,dokoná:'·. 

I ého,· aléne·. bez čl mi'ěka: a . jeho 'spol upůsohení:' 
~:~'!,' ',' \ ,,';":.' ,,~' ,'- . \\~,'> "";~' "; ',''.'i: ,~",~ 
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"',', . 
'/ ,.;~.~_.,:.;_:, ',,;"".-";'; .. , .. ".:<~r·::f>':~:~,.".,,-.;, ":::",-"._'.' '"'·~':--'."'f "',' l.:. I': ..... í><-~,.',:"", c'l 

:··:::'.,'Vůčení();·Bohu,stavíjn~;~se.próti·atl~éisinua'každému;óme~:. " 
'~}··iováníBohasvětemjiale i proti. starocírkevním riáúm"un6 Bohti, \, 
:·;:naj'~ě.o~tř~ch·'ošobách;vBohti>pdriiítajíCe/rro,jicr"vesJ11YSlIl #íC, .. :; 

• různých a odlišnýchod:sebe osob; což ; dle· našého'nái6rll . je':zá,-', • 
... "kuklenýtritheištÍulsf'trojJJožstvíinebo'Snad,'k'němú·snaq.n'o'svádíj': 

.'; sťavime.sej prpti mosofickémti.-pojmu.Boha/'jénž· je:prá'zdný;,' 
'yěřímeí;:že Bůhj e'dokonálý'a.,;plnýživót;'Církey. star;okře~ťanská, 
'vyjadřovala tu plnost a' dokonalost životá v Bohu naukou o třech. ' '. 

,', osobách v ,Bohu, ovšem 'na podkladě filosofie; theologie a' k)11tury " 
'-'prVních s'toleti po Kristu: MYf' uznávajíce tu ,dokonalost 'života' ': 

Božího aj plnost vitahů~ Boha' ke, světu, 'chcéme jL'vyjadřovat, .. 
· zpusobem :naší:'.dobč'STozUmitťdným;protó 'zamítajíce' třLiůihé ' , 
osoby,:nil uvíme 'o i tmj i ědiriém půsohellf .Bbžíín;"e :světě,' jako: 

',\:Tvůrce;'Zjevitele" a: ;Pos:Větitéle;'; 'a·.trojjediném· živ·otě;v··Bohu '. 
· ,,' I jako: pův'odd,či,Otcivšídokonalosti,:. slovu: či. myšlerú:e'á !'obsahu 

· 'a . ditchů,véškeré 'doKonalosti;·· čímž, <chceme ,vyjádřit" že všechna . 
.. ' ~:"dokonaI9st-:jezBoha,.y .Bohu.;'j~ňŽ'jizjeÝuje; .• jL,trvá "a)žije" a. 
" .skr~e ni .k'Soběvede: ..'.,;.' .1/(ď:,~.,ď<"X·<' ;,':' ·'ť>i::.;·· ,.)' 
· '. .',):.' DóMá~? úiksťá.ti . blížé' '~l~vě;pí~~~>' ~ež;' mlrŽ~· ~:: ~:6bě:.t~~dit· 
· . ;/'pozděfší.:církevní: naúka.:ó • třecl1iůzných ,osO'béÍch v Báhú;' nailka;, 
.:, f. je{.jsoúc pro nas' nesro'zúmiiělna,,:jeďíllrtva.'·pm náš;nábo,ženský. '1 

'a m.rav.t1(život.'ť'. . '.., '.. ";"'<: . ":;,,' .... ď' : <,', '::,~\ 
" ..... (, ' .. S'ianovisk~:~aŠe( y 'i1ázbruna . Bóh~:upl~tňuj e,sé t~Žv:.'ř~~i{rá~i·, 

'na osobnost a dílo JežíM Krista: Odmítajíce víru ve tli ,různé. .. 
: 'osoby 'v' Bohu" nemůžeme .přijmout .. víru yJ ežíše'. Krista,j ak6žto ....•• ~ '.' 
'~vtěleného B'ohaf skutečnou ··druhou .bo,žskoú osobu, ,syna'ď'Sožího .... 
ve ,smyslu ~nietafysickém:',J ežíš ,i ést. CČSsynénÍďBožíÍn ~e ;smysl II ., 

f'ethickém:črmravním"člověkem, Bohlimilýrri,~ ano: nejffii1ejšhh 
. 'ie všech::1idí; jélikožprvní· z ,:1idí'pozni:t1'Boha.jako laskavého,' 

.. ;., Otceď:všechJidíi.ledy~, isvého.otcef;asníII?-;se,způ~óbemďnejdoko-, , 
, ",) rialejším',sjednotiF ve, sVém;/smýšleni: a.> jednání a s.taYse"tak, 

ocHotriým. nástroj emBoha" jeho:z j evitelemi' jeho:Slovemk lidem . 
. apodle-ap~;Pa.vla'.iprvarózCnYm:mezFfuriohýmihratřími: (Řím~ , . 
· 8, ;29) ,,vzorem' a. cestou naší k Boliu, .' abychom. ~'rilY: se .stltli 'dítka;:: . 
niif syriy·· a . dcer'a'lrli Božínii . (Mat. 5,A5).Při j ímámeted 'Ii' biblický', 
··nÍizev\.syÍt:Bóž(pro·.·JeŽíše·\KÍ"ista';'ve·,~mýslu,.iaei.riaznačeném{ 

\.'zoveme,··JeŽíšeSp'asitélem,·i··.Vykupitelem,'vůdcemnaším'k,Bohu;J,< 
;',;,stále> živým ,zákonem .náhoi~,nství. a. mrá vnostip:rO';člověká·,ďkře~' 
',;:::·.sť~nského.~Nejlépé:ďnáffivYhovůJe')název,čl.ověk·Boží,.·cť;>Ž'nám· ..•. 1 

;.,' znači··člověka, riábožen~ky'; a':mraviiě,nejvýš dókorialého~·;poně':.; . 
:/v~dž poznáním'Bohal a'; životem:. dle Bohá;s,Bóhemco nejúžejL: '." 
;. sjednoceného;qpět,<mys1íme"··že,,t~~,to· .• lioclnotícé.;~ežišeKrista,.;/ 

'. 'a jeho. dílo jako .. člověka.a:.dílo'BoŽí,:.jsme .• blíže':.evangeliu .• Ježíč .'.~ 
, . šavu,: rieŽy~ky:in~nulé se i svýin:. z,totož'něriíin'Ježíše'Krista' . S Ba:;", 
'~bem~ 'N a'.druhé:'straně prote'stuj eme proti 'snižování J e'žíšéKi:-ista; ': 
. , a jeho . Clíla,jako: člověka:obyčejn~ho,'dokonce'.sna:d" I>ádn6rmál-;'\ 

nÍho, slabocha;: snílka;; ?l<?věka ,'s "utk:vělouďpf~dsta:v6u;' . ";:'. . ' 
. : t: ," .-~,\ ' , 



;; .,,: J" ". 'r <., I, :>" \ '.' I. " .: ... :.' " :. ',: ',,\ ',',': 

· .' Ne;; Jeiíš\~~IlínáIn ~byče j nýzj e,v,lids~Ý ,.~ýhrž nacL' vš~chny . 
"Iidgvynik.ajícíve:sIn~ru:,ná;bož~n:ském á mravním .. DílO' JeŽíŠovo',~: . 
. ,yyv:DI~,ném,,;JeŽí~eml!v,lidstvu,;doikazujevrchóI,.nálJO~enského, . 
,'a 1l1ravního~i"ota.;V,JeŽíŠDiVi vidirg~prvkyvěčné anepomíjejíčí, .' 

; jež~ ned~j/í~e \ nikdy, ; nič.im;. n~hra~it j '?1á jí: ve . své' .podstatě cenú ' . 
. absolutm.:\·,.\/ .c":·.,.,····., . . :,.,"i.:.:· :! ... :-~,;~. . ... 

•. . ď;ZaroÝeiíu~náv~rhe;,:Ž~. 'Ži~~-tJežíŠt1v, ja;k' mi~ďo :ně~ : vyprá::.;: 
•• ·v.ějV~vitngelÍ'l, .j~',prómísen'. legendami ;'.a "póvěistmij. zvláŠtě,'jého.\,: ' 
l{ar~'~~ní, sID:r.ta.;()sl.aye~t ~eÍ'()1:ce. ~egen?ý j akó,zhDyŽtÍá .v)'prá~' 
vovam,. a':Ile) akohlstoncke :,udaIDsb,'chrupeme na;bDzenske '., my~ 
šle~y,::.j~ž\~.e/v.;,n:i<;htají:a ··přip0iníIláme:\je;,.na:,:iJlř; ;tělesné 

, .' _,:,z?J:rtvýc~V'~tánLJéžíšovo:je nám}lrčitDu" doboVě.: podiníněnou' fO'r~; 
:,',~ moll.yíry eV ~ život'věčný.;,N echáva j íce, padn·oufforlnu, .. přij ímáme 

; ••. obsah;.O:životě,záhrolbním.. věříme; ··že.'zemřelí.:.v·.Ilěm. pDkračují.;. 
v:po~návánípr~ydy)30ží •. a.ra,dújÍ, se z,ní.yíc,a,více,podlest,upně'. 

· ,4()kón~~oSt!f.které,s~ld°T-°N!, v: .~i~~těpoz~~skéni~~;.y .. ď· .;:::'. 
'V' ucem· mravmm, zduraznu)emeveishode s, Jezlsem Knstem 
spojení 'lllraypostisnábožénstvima' s,tavíme,>sefak protimravo~ 

";uc;:e.tak:zvané-lilické, bez Boha, na náboženství nezávislé; ač ji 
> "nepodceňujenÚ~,Jizltáva jícé' ji; za 'přípravumrávndstiiiáb~ženské. 

J dénám'(j' to, 'vysvětli(. skutěčnóst.':Vědomí;mravní.>závairíost!;,· . 
pr,oč.považu.jEmie 'něco za mrávně' dohré '. a'něcoi,opět l.zanlra"ně 

cieed~v<;>l~né ..• Qbsa~·' ~ravn~~t~.p'od!~h'á:y,ýyoj ,i éL' em~Í1:ic~é :Z~1l;" 
.senosh,'tale mravmvedoml,' vedoml·mra vm zavaznosh, :dano' ) est i f .. 

,'~člověku;.;jakóďmu ·dána,jest'·.sdiaP!los·t:myslit á:poznávat·pravdu.', 
Mravnostď.bez,,·Boh~'n:em·á.··zdůvodněníj.·:iriemá.;sankcé; . Mravní 

·'úíko:U.nenff.výtvorem naším, lidským,' jako,; pravda:' není • naším 
.'·<vYmYslem .. Obé,,:pravda·:i:nira~ríízáJkůn,j'SounámdáriYijso'ti·: 

;' ~. heterónonulí·, 'alé:nej soti:hic :našf·přiiozenosti 'dzího,~ejsou 'proti 
ní;:·riýbržriaopakjí;.vyh6,vují,ůna"ponichtóužfa nalézá v nich 

své: zdokonalení:Mr,avnízákori nE~ní dán j akoi cosi' 'nepřá tel,skéhó·. 
'/ mtš( pováie,,třébas,i,ě"potřE~ba,úsiIi ďa:nápěH;i~bý člověk jej'! 
{ .usKutečnil a> jerim svou>živočišiiOúpřirozeÍlosť;podrobiLV,:tom 

'.úsilí 'právě :jest jižnaŠe;:iňrávníhodnotá;~,:,;:l>'i:i'./:·i. ď 'I ...ď, : .. '. 
, ,'·Mravní'· zákon)dánjest'člověk'u,jaKó<požadávek;.vriitřnC a:· 

.. jako' všéábecná.ribhnaj iktévou.člověki. musÍ'použitn'a' nlznéokoI-. 
'nosti;a.:. případy, svého :< živohí;:Proto lije ~ .• mravnosti"; i autonomní, ..... '. 
,j elikoŽ člověkmus(j edll'áf podle:sůéh~. přesvědčení:a: ,svéhO' svě.;;':,', . 

···.·.· .• d01#L;Tak,Cspojújeme'()pět:obě>.sťano"iska:·.··subjektivn(ipbjek~·\;:" 
· tivníj,'snadřáděním\ ovšem :stanoviská; obj ektivnfho;:. totiž: ,vůle~::'., 
Bhží.MnivnosL jesfnéÍm.theDltOmní; tod est/.vůlé.Bóží,jest nam< ' 
nej vyŠšínormoti, 'vlllfBoží, ; j élk; náJm:ji z jevit: JežíŠ , Kristus., Oq
triítáme "'!edý ,naprDstý;:mravní ~:;subj eKtivism :.a>relátivisni,i •. dle 
,něhož. jet dO'bré\to,ico kdó: za; dobré .uzntlv·á;'· MravnosfJéžíšov'a: 

•. i es! . nán!'. vrchcilemm.ra vního< hodnocenLs vě'čným' ideálem' lásky' 
'-:k Bonu a;: kbližnímú, nejen' kpřítéli; ale i hnepříteli. ď 

'; ' .••.. '. " 

t,' '.·JetikoŽ se' činívá; výtka 'mravnosti Ježíšově;' že . nehodnotí 
světa vezdejšího; věnujeme I)ózor:Uost,vztahu: evangelia Ježíšova' 

';~;',:':,'''' ", ";\,' ,.:.,I .. ~ - ",' " "',~<'>;"_~,' ,. ,- ,:-:'.,~):":.":' 
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" ' ',,""', ,i, ,,':' ,'i ," \:"',:' 
" ,ke'světu~ a, jeho. Kul fuře a: úkazujem.e, žedó .. království " Bóžího 
""'patřívšeze svět~,co je vsoúladusvů1í Boží'a:směřuje k:Bohil 
".,jé\,ko posledním.u a rie'ivyššímucíliveškerenstva>~ ,':' ::, ď~" .. 
,,!, Póněvadž ,CČS:stanoVila si 'úkol naplniti současné . snažení 
,',' mravní, ',duchem Kristávým,;',jak,'se ,zachova},náiodu ,našemu 

, v hnutí husitském' a českobratrsk'ém., věnována, pozornost 'naŠe 
(, mravnosti 'Ježíšově v naší minulosti od Husa až "po' Komenského. 

,,' , Plyne z toho povinnost pro CčS ó' mravní výši Husově a jiných 
, 'našich reformátorů nejen mlúvit" ale ji též' uskutečňovat. "', " 

; , V eshoděs ~á:z,oi'Yo Bollua o;;'zt~zíCh ď Bolúi-!{' človělú,t ~ 
naopak,snažíme 'se, i proje~y' il' próstředký., zbožnosti,; totiž 'mod-:, 
,litbu. a. ~vá!osti, ,p,oís~aviFna:zá~la~ ;p~ychologié~Ýi 'ito;zn~m'en~, 

"'zbavIt ,]evseho magIckehoa; kouzelneho.,Modhtby, nepotrehUJe,:i 
. Bůh, alečlóvěk,'áby se povznášelna:dsvou " Živočišnost,' jífse, 
" ovšem nezbavuje; ale, kteroupródušev'ňujea,zHdšfuje; á. tím" 
~zušlechťuje~ i 'Modlitba 'je:riutnouďpátřebou,lidského'srdce,:ať'" 
; Boha slavíme .. , nebomu:d.ěkujeinea'jej 'prosíme~ 'PrOsebtíá;mocL: 
Jitba, nenlá~účelem .,Boha:, jpřémluvitjjlpro~it, nýbrž. llvědomit, si 
svou, závislost na Bohu, a, učinit, se. hodným' daru' Božích;' j ež~nárn "i. 
Bůh . udílí. Hlavriě ,odevzdat se~ do 'vůle Boží::Takóvá byla·niod~ •• 
litba''Ježíšova;: " "" ,:ď " .~. /n'\:' > .' 

~. V 'pojmu,.svá.to~tíochnÚání~:kato1ickÝ PO) é~,;~~át~ští;' jakoby 
to hylá i působivá' znamení,'jež'půs6bí'sama sebou, pouhým' vy:.,'" 

" 'konemsvým:Stojíce nastanO'YlskúBóhá,křesfanského/na st~no~ 
" visku theistickém;chápeme,.že.~ musímesmi1o~tíiBoží, spálu:
'působiti. ,Bůh' dává ,království své jako dar, sice; ale,též,,>., jáko 

, náš.úkol. Dává; alei žádá;:Tomusí býtvyjádřenó i' v~pojmu, 
, , . svátosti. " ,ď . . , ",I .,,', '" " <, ,\."" , :" 

. ). ,Svátos'tL'n'ejsou,nátn/p6dstat()ukř~sfanstvinehojasftěji,ř,e';. .• : 
,čenopodstatóu,náboženství Ježíšova;: V budování 'svátostív'cíi-::' "~i 

, , " ";kvi'starokřesfanské .vnikaJy.pt:vkY pohá~skýchmysterií .. jeŽ: pů,:; . 
. . ".' ,sobi1yčistě magič:ky, kultický; ',Člověk,;vykoná'ním.:ževníhÓúí'a:-, 
. ~ .. mení·· přinutil '.božstvo,·' a:by· mu' udělilóurčitoi1~mi1óst.' to'. všák' 
'nemůže,' se shodovat se ,zbožností. JéŽíšovou,.který'pi-o, dosažení 
':mnosti. Boží nežádá 'Ííkonl1 i zevních,: nýbrž změnu.nitra;;.smýšlení·' 

., ".a vůle: :Toj ~{mome,nl Čist( p:sYc46logic:ký. ,.1 svá tosti. ma jí: své': 
'. ··ď.dě'jiny, ~vů j vývoj ... Prvotní .. církev· .•. neměla '-'s:Vátostí : ve: smyslci .,. 

'.,. 'katolickém,<úkonů' tnagickY.půs~bící<:h;· Křest; a 'večeře' Páriěbylý .. 
" ," .. ' sice' nábožénské . úkony. p'ivrií' , církve .,. křesfanské,yale,' dlou4o,' ne:' . 

, <ft1ěly,.nyněj šího, katolického :smyslu;.,V s!ůslédk:it . toho :,j sou nám ... ,. 
" , ,svátosti posvát~é,úko:ny,který,mf:věříeíVď!Ů~Ílýchókolno~tečh( .'. 

životníeh. naznačují aposilují;své,' sjédnocenísBonem .. Vesvá:.~;ď ' .. ' 
tostiipůsohí, Bůh, ale za.' činné' spoluúčasti . těch, kdož'svátosti; .. ' 
'přijímají. \. .... "', ... ;: ",' ';' .-;li; .,.<' .' .', ... . 

. '. ,Pokud paksetýče:iednotlivých~svátóstíi jichž,:'.počelf7ď po- ... . 
:,ďi"žen,"nej ~ětŠí·rozdílmezínámi a' :starými'di-kvemije. ye:: křtu; " , . 
večeřiPáněi,~',svěce?í;kněžstva:; ,',' .. . 



.1 ,',:V e;'křtiľrievěřím~:v:' ~'dp~Štěni/,hfíChl{,dě(iičnéhoii, -Viny' zdě~ '.' 
,děné ,od.wvního.člověka,:rieboť; nechápeme .dobfespravedl~0.stL' 

;~ ,Boží,'v . dědičnéni:přenášení' osobnfviny.'Přij'ímáine 'dědičnost. 
' .. ' ~fvlastiiost~ Aobrých :i,zlých;"jež. přécházejíz rodičů a.;předkt'i' á 

. 'příbuzenstva,' na dítky: j ak() mravní slabost, a:.' zlobu; . j íž se., však 
člověk;;anJ .podle" ka:Íolick~vírynezbav~je ,ve křtu;, nýbrž kterou, 

.. rilusLneRstálým' zápasem mravriím::zapřispění' milosti' Boží 'po. , 
.',:, c;élý život vez'dej ší přemáhat. Dítě 'se:r6dí, i alé 'člověkem se musÍ, 
'.', stát,.' člbvě~ein.dle',v~le. Bo*L: Otázky, .• které.·.zloho·'chápání .křtu'·, 
.' vznikají akteréďnejsou dosudv.našem, ~čenfřešeny, ,týkají se" 

. j~dnélkdpbY1kdY.jel,:vhcdno',~dílétkřest,zda.křtítAítkyhemluv.; ' .... 
ňata neboaz mládež. dospívajíCíapak;.klerých's!ovpřikřlU'uŽí- ..... 
íYcif" Je'ďj isto,·. že',puv'odně,y, do.hě .• apoštolské,. neudílen '.' křest' ve .. " 

. jinénú Otce iSynajDucha'svatého;' nýbrž'vejínéntúl,JéŽíŠe>. 
;"K:rista::'-;i:' ,,:,:,', ,;:"':.:,:-",', < ď '. ~ ,',,,,,:, '.' ••• 

;::'Jaký,;mysl' má..'udHehikřtu~:"e:jmériUtTrojICe,' ·jíŽ. naŠe'učení .. ;· . 
-,nepřijímá ?TCi'uv<ižita:' vyřešit zůstává .. daľšíultl,vývoji. nauky'. ' 

:.cíf~e'llL, ·,,'i··i.;',~, "'><-' .... ,.'" 
.. / Žé:;nelze:námpřijinout a:'ženepřijímáme ". večeře ,Páne ve 
\sniýslU.' katoHck,ém,';,kde.,svátOst . oltářní jejnávétělo' a ,~ravfi; 

krev Ježíše:Kt:ista ,pod ,způsobami chleba a vína a . nekrvavá oběť" : 
! N ového' zákona;~totoži1a~ .. skr.vayó'ú\obětí' na kfíži, i e"při' našem.'; , 
učení jen·.'zcela pochopiteInoá i důsle'dno: Nám jé,večeře;'Páně" 
zpřítomněním. Ježjše:I\:risťaj.l 'to'. j~st.jeho.·. života\a;dHa:; jakož ..•• ,. " 
i;'s j ednocéníni s Kristem, ~.,při j ímárií 'chleba avírúi.::J é nám ',i e'n" ' 
zpřítomně~ímďsmrti Kristovy na kříž.i a niko1ij~j íIU ,opakováním.: 
I večeře··~~IÍě'jesttak.postavenana,základďpsycho16gický,a,st~:. '.' , 
novisko,synergismu. Křesťan CČSnepřijímá .trpně Ježíše.Ktistaj 
nýbrž;musí,býtpři tom., činným;.má.ďproiívat Krista,jľépožívat. 
·.:·:(Dti~ledky.toh~íso'ú'\pak: ·.my' 'netÍiáiné, oběti,.'. tfehas'·konáme .. 
,obřád zpřHomněn~.' N epótřebuj eme,a.riiobětníka. ď O:břad: zpřítom~,' 
nění kohft.1id .zit' ·vedetJ.f duchovriíhó.,Nepotřebujeme : kněze řve' 
smyslu\',ďžidovské~" pohanském'~ • ,katolickém; ,máine, ~šeobe:crié 
kněžství,duchoynL:--:;> ,',;'",' , .,:~';~ ./"'; 

.. ·,:;:Tím.mtisííne se', lišit'též' od kafó1ickéhopoj etísyát6síÍ svěcerlf, 
.' ~kněžsťva~.<'::; :/,.ď::\~~' ' .• ' .' "" • i,ď,;"",: .' .,' ... ' ' .• :,' " . ' 
;;,i;:.: J iik;iÍ1ámo,v:' prvním zase9ánísněmu C,čS" v:srpÍ1U r .. 1924 >': 

. ,~,óds'fniněriokafó1ické svěéerií biskúpůs' posloupností apoštolSKOU, " 
i' závede'no', zřizování , biskupu,jakóúkOTi,prGlvÓmod· čF jurisdikce, ' 
/'" fíinž' se kandidáti zmbcňují kdozorčíčiÍ:mostiv církvia'podržená ." 

'~svatost ;svě:cerit kněžstva" jakoŽto, svěccI1C kněžstva' kriěžlstvém .• za,' ';:, 
·.;1ičastishirš.ovstva' drkve (Zprávit o,sněrriú.'str.; 176(177). Na . ; 
"'J)odkladětoho 'roz!išování i sriěniem>.zir: ·1924' jest zpracována. ' 
.' v:nášem:riávrhuďsvátostsvě'cení'kriěžstva.:·/;,:, .....•.•. , ".' ;,',;.". 

/', '; Ncíš: duchovnt., nenabývá:: .svěceníni .žádnéhónad piá vi.nad 
'osÚitriími ·bratřímLa~sestraíni;.jsa,jako vudce,první . mezi ,riimi'< 

oV právech i povfTl110slécli . . ' '. . .'. . . .'.... ,.' i o 
. , "' "', .. ',\ 'i " .) " ~ 



,." " 

_ ., .' '" '.,1'" :.~ :,.'.:.'.:,:', .'" ,./\'." ,< .',': _.~. ~: >;::'.' , . 
'. ]'Dále,zdezustávajínevyjádřeriy'otázky:'K.do duchov;-' 

1<: nímu moct Bůh, nebo, církev?Bůh':skrzl!cí~kev, t: ',j .. ' skrz-e'· z'á~ 
slúpce církve? Může vůhecčlověk zava'zovaL jhiého.'člověka'/ze,'" " 

.. své,.vlastní' moci. k'posluŠnosH?Podobné',těžké . otáikýtheore-', . 
. Hcké·.a.zásadrií ·.jsou ';iv1naUce>ostátu, i '.de~okratickém.ď~tá~u., 
";Vdrkvl jsou tý.otázkYo toiávažnější;,žejdeověcLnikbli ~evní, 

. časnéí'hniotúé; 'ale 'o'věci vnitřní,: o.přesvědčení;o svědomí;; Kdo 
,smí z Fdí. zavazovatjiriého. ve svědomí?: Smí' vůbec;fak ]~učiniti? . 
. '" Tyto otázky týkají se' již,církve:Y našem' učení'jc;sť:církvi·, 
,věriovánojenněkolik'zá:kladních 'vět:ď:~, jejím vztahuk,e kiálov'::: 
siví. Božíinu,ó :úkolu, církve,: ojej ím vzta.hu' ke. Kristu,o různosti /: . 

"církví a'CČS,kde>označcn její Ííkol a pak iclůrazněIly dvě' for:~ , ' 
rnálni 'Zá'sady, ' totiž svoboda. svědomí a demokracie v církvi~ .. ,ď '<,' : 

",: Referent nemyslí;. ďž'é hynáuká oCírkvi,b'ylavyčerpá'na;, áč .. 
: to/ co řečeno,'považuje ,veshoděs naukóvým výb,orem zaspráv.né ' 

···v.<dtichti 'CČS;I .~, ' .. ' '. ' ' ......, . ,'> JI'i:;;·".::.,>',',;: 
. K návrhu, Učení' přijat naukový'výbo,i- též dvojívyznání,vírý; 

jichžhY.'se póužívalof~kultativnějakokrátké,.t~eoJogické'fo~~lÍ;'"., 
,.lace .základních křesfanskýchzásad:CČS;,Jédno ~i delší,~" je 
pódk návrhu, hr>,bis'kupa dr: Rost, ,Stéjskala,:a:.í jéúrčeno"pro 

,dospěléapři'hohoslužbácl(~ČS~:,';" ,: ,:,,]'; ' ..... , ';":.,:;:;/)" , . 
.. ' cDruhé jeseshlvéri.o l'dleďriávrhurefe'rentovaakrátší,aje~urče:., 

, "Oiio'>prodítky'veškol~.':,;>;";-., ....... ».".,::':'~: .;\.\ď::" ,': 
,.",',.Referent'ná,vr1il.též ilěkolik vět . o vysvětleríí,'iáhady; zla',se .. 

,_ ,;-'stanoviska křesfanské,vír)r\theistické. 'Ta)átka nebyla'všakďve" 
.' : y.ýboru naukovém probíránáa ,nerií, tedy předložena ku >schválerií, { 
! 'ač referent:právě .tento . problém považuje ,za zkušební . kámen-

, " víry křes,fanovy v Boha; . . ., .". ". ' 

. "~, ' . 
, :......',;.:.": / "'. . \ : " I· :..- ,<, " _ " '~' " ,. ':." (, ",' : ' '," . ~ , 

·'Předložený.:ri.ávrh Učení;·o::jehÓž schválení br;'. sněmem na-; 
.' ukový: výbor. ,žádá~j e'sti jen' načitek,j ctÍ; k6;sti-iľ křesťanskériáuky 
cčs,:. a nlábýtivho~ným. podkladem pro; 'další ~udóvání, nauky;, 

i' : Bude 'úkolem ,CčSv; budoucnostij:.' abydoplnila['a~ro'.zšířila tenf 
,ňávrh' eventuelněpřijatý, ahýiaujala::.stallOvisko" k mnohtm .ča:.,; 
sovýmotáikám,\jimiž;sednes,ďiabývají :a"bud.oú' zabývat mysli' 

".".' : křesťanů všech.'~ýznáni,' !edy::'i,CČS/,ik··nimž,vpávthu .. stan.6-" 
/ .. visko nezalij ato .. , Má~li. CCSlllíti vliv. na 'myšlení<věřících, ~ musí, :, .. 

·.odpovídat m()otázky,.,ježzaIněstnlivají· .. mys1i'dnešního,lidsh~a~:í 
';:Zmiňuji zvláště pr~blém',válkYiotáiku'Iníru,. a:pak:trest,'smrti .' " '" ,. -t- ,,'. -" ,.'" " .. ' . ',' "' .. ' .' \ " a )lne"les e. ,', ,"":'" ",:':.1", ,', 
, 'Dále bude úk~lem CČS,'~~by"učé~í' jen"naJhozerié'propracO: ."\ 

'.", .·.vala'dopodrobna;zdůvódnila: a .. obhájila ,'na':všech'riy strany>Na..; 
.... ·prostónutIÍým a brzkym:úkolem\CČS bude' uv~žit;; j.sOu~H,v: sou~. 

',ladu' a' 'shodě:' s: učením naše' ob:řady; amqdlitby při·. bOhosIužbě, 
.. konané, t: j;naše liturgie,' a .ovšem: i správa, a .zřízení církve; ma-li .' 

• ", ." . , '. ....' , ~ \ . ~ )' I 



býtidostiprubój IÍáí. silná a 'uéelená: uvnitÍ'.aby" církev, i ria:. venek 
'. ~.' pusobila'dojmeni'díla \duslednéhóa ď j édnotnélío •.. dojmem' cí~kve . 
. ,'nové. ďmoderníať-':'lépší; .' , ..' '.' ď. .,~\ :') . >,', . ,: 

.. ::;.JaJ~o'.náměty, k' t~ upravě' hudou sloužitivšecl{ynauk'ovérÍlu 
':výborup<?danénáwhylitutgické .. ď:';;.ď' " ,> .' ..... ;: ........ -:: 
,:Při·. tom btide musefcírkev míti stl,ile' na mýslLa na' paměti 

' .. Zákládriía' stěžejnéiásady:formální; ,ježsi. hnedpřiisvémpro~,'· 
r 'hlášení:dala:sama'd~,vínkti: .' totiž Is~obodU: svědomía volný 'výy()j: 

'.,' náboženský. V dusledku,toho • bndé CČS'vždy: náležet' k církvím / .. 
;:svObodriým, i'j ichž .'.učení ,nenabude nikdy' rázu apó'vahyď ?ogriia~ .'~ 

i,.tické,ve smyslu rozhodnutí nesmyslných a 'nezměnitelných.,';, '. 
,:" ď ď .'. ·'N áléitvhodilOÚ střednÍceshi 'mezi svo,J)ódou: a~;právy:c indivi~, 

',<'J dua/áďpoÍřebami:a' autoriťou kolektiva,. budenále~et.knejtěžším ,~. 
"úkqlllm,9(;Sí,;ahv:pmphllarilezi'oběma ,úskalímií(o.něž by, móhl~(/·. '. 

<se rozbít a itráskotat,lodičkacírkve:.·. . .. ,:.'.,.; ...• " .. ',' ,: . 
ďKonče,svůji~ferá,tpřipomínál1i j~n:zriova, že/duŠí :drkvé:niusíď . 

být:: zbožnost··.a··mravnost;Jělem'.t.,j:. kostrou .. a~ 'svalstvem -, ' 
. "rúmká;: iJakočlověk.nerií:ani; pouhý :dúc:h ani "poúhé . tělo! "nýbrž 

nej!;lžší . spoj éni ťobou, , .tak,i v.,dr~vi:,zbožnost 'a:mrávnost! bez, 
.jasné;;důsledriéa jednotnénauky'by:,se rozplynula a vyvanul1;t;, 

':,:,.Žádajejmé~em'yýboru, naUkoyé~o"ďabybr;sněm',přijáľ a.'· •.. 
.. schvá1iIpředloženýnáyrh'učení,' popřípadě·.doplnil~svými ná~ .• 
':}.vrhyadaléIirektivyk:dalšíprácinaukové,k9n~ínipřáním lllilosti\,ď . 

. Boží 'a 'požehná'ní Božího, pro ,'církevní práci y budoucnosti ,'ria ' . 
to~to p'oli., '," ' " '.' .1., 

... '" . ?d~N~~.O~7'Ní.:~~;~.~'~ÁM~Y;~'> ď 
:,'v's: seŠitě·revue';'.Naš~,:doba::'/.k.přehledl1b d;hvnfch:pře-:'· . 

. ,:suneclÍpodlesčítáníďlidu/pfipojil' pišatel:označeriý:šifrou . Ž .. I 
. zniírikuonašemsněmu; .'J est celkem. klidná',. bez' hrotů a. tietakt.,· 
, ,ností,ria:;jakě, jsmé: zvyklí v.poslední:dábč.z projevů'některých' 

" ,evángelických'ďpisatelu.:. není, všaK bez" chybné :orierihice; "'omylu' 
anésprávnych závěrů: ...., .r,.;, ;;, ". 'ď' ';', .. ' 

, .• Ž.nemá'pravdu,kdy,ž poznamenává, :že.í,návrh ústavy~a:práce 
dOgmatické . komise .nebyly· .. dány.:k'.diskusi~~~Když· před dvěnúi 

ďroky,,:pr~ vnÍvý:bor sněmóVní ' tiskem! vydal. svůj . n:áměL _ústavy' ' . 
. " (který nehyldosudďnáv:rlzém pro ~sněm,~ nýbrž pouhýmilámětelll '" 
. k ·,.úvahám a: pozměňovácímďmivrhůmnaší,Církevní. yeřejnosti), '.' 

.·vyslovil ovšem·přárií. ;abýpřfshišní:činitelé 'z'našich<řadzdrželi .... 
ď' .ď;ďse diskusev;tiskua' omezilFse,na',jédnánCv;kompeteritníchsbo-;' 

, .: .' >\rech~ účelem' toh!? opatření hyl o, aby klidné ':prilcovní tempo" oe
j. ';bylo;~bytečně~rúšéno a:~držovário\vlivy.vněj~ími ar pozniěňovací 

:návrhy' ,aby . ,vyplynuly 'co:: nejvíce.; iC;zkušeností,' získaných. ve'. 
vnitřním·. zivotěcírkevním.· Že' usta vnÍ. námět byl 'živě v' cirkv'Ípro~ •. 

. ... ··jednáván.a:.zévrubně. prodiskutoyánúvnitř·· církve., s~ědčí:nej lépe l , 

úct-y~Q.dný· počet pozměňovacích návrhu;, kterých. právní ,yýoor:ké 
J _ -.', I ','. ':' . _ , <. f" , ... -' , '\1" . . , .'. . '" ' . ,'T' • ~ 



:":":";'. - .' ':-, .. ' .... ~". . ... ' .. '.:~.J>~\~,;.,.!í.;:<,!.'\,::,,':': \"''''')''<_<''. _ ,"; <','»-'~:,' , 
'"konečnému',ná vrhu,. tvořícímu: vlastní :snemovnl: předlohu,7.zpra~ 

,·','cov~l}a:700. J?ř~dloha·. pak vyšla·tiske,m.',let<?s ,v, Íínoru, a::)uťne::',' i 

'. ,'\byloinámitek, ani ··proti,.diskusi',y.tiskp;~Byl,<tOtjiž:pévnf·základ, 
ď' :.'naněmž.'v. jednomvostéch' se '.dalo,'leccosiješWziněniti,' ale sotva' 
· :\ co v 'základní' struktuře. Samoz~ej~lě; ,že 'práviií':vybot<do 'po-, 

,slední chyíle ,'. dáva) ~ možriost, ,aby se':uplátnily:i: další' návrhy, . a, ,",.' .' 
;všem, důvod~ým.· změnám,' k < úskutečněníi;dopomohl,: (mládež/uči.! 
telé!,iiáboženství). ProtLdiskusii(na"př;, záhájenév' "ldeji'')ne,;.,:: 

, bylo a 'riemohlobýtFnejmenŠích .. ná1nitek;:Míní~I('Ž/ slovy ""kteří." 
.c;ó" to ,mají. opravdu.zájem'~,.::řady..mimQ:;CČS;'nesmízapomírlitti,::,·, 

ie :ústavusi ,dávala:~ C~S sama.,.za >ájelnže./jest, vždy..ý'děčna',/ . 
,pokud· jeto'zájem ',ainic jinéhó/ leč 'přiústavě,~ebylo ·nu~rio/áby'. 

• ',<.:se upliitnila;co nejvíce ' zkúšenost a vůle "ěřícíchďz'našich řad .. ' " 
,,':"'( ,Stejriěnelie'souhla,siti,žehy "práce 'dogmaHckékomise~:ne.;. 
• ',',býlý;,'dány<,kdiskusLJde ituzajistéhlavně'b;návrh,~kl:"edaďa,'p 

. učénLTy,věci bylydávno:vytištěnYi. byť ne,hned:,jakó'předlohYi 
.':alé:védělo ,se"že's:němovnímipře:dlohaloi lmdou/nehóť:již'v:srpriu 
,.1929', by ly. ipři jaty. sněmovním, :.výhorem'n,!-ukoyým~ ,Jak. možno, 
" tvrditi, že tu nebyla' možnost diskuse?,',My" diskusní 'články:také ' 
če~ali, ~ 'to především se, strany římskok~tolické a evangelické a',',>" " 
byli '. jsme: 'na i1ěpřípra yenLZatím římskokat~lickýti~k • s~'omezil ", ':'., 

. ,se:strany',odbórníkůnapouhé,povréhní,náběhy,:ponecháva:jé;více ·.r ", 
.' •. sláy'o ',' 'demagogii ". s'vé;,podpriiměrnéž,urnalistiky"aJ~ra:Íinskýrri; "",. 
listům. Vtisku, pakevangelickemj sme našli' j enřídké .: recense; , 

, }'rázúj~ksi, povi1.ln~stního,', nepouštějící še :nikdy:dpmérit6rÍ1ílio" . 
,rozboru a skoro' vždyjennazriačující,tak'.atak že' ,se' utvářE:ií., 

· ; .'yěrOučné, zásady' vcírkvičeskosloyenské,'u .evangelíků.žejest:" 
.)náior 'rianirioze'- jiný,j~mže jsoupašezásady, odlehlé. .':' .. 
. ' ,:Ž .. ve: své' zmínce 'se"zabývá L otázkÓu doživotí,biskupů CčS. 

Jest· zřej mě' pro' opak, což ,i est .' sva týniprá vem i eho' :~šobníh(), ná~' 
zoru." Nečiní :všaksprá vných' iá věrů Z danéškútečnosti, z, té: totiž,": . 

,:ŽeCČS:v.nejVY~Ším'Sýém'sbortl 'iákonodárném;.':na';sněmu,č.ro'z-,, ': 
...• hodla pro ,doživotí. Ž;. mluví :sice;,j éti o(i',určitém 'štúpni,hieiaréhie" 

".; a jisté: iníře 'abs()lútišm4~~ ; což, prý~~vždyzna~emi:: 'dO:životriostj:'; 
probere-li však j ásná":tlstápovenLí i o, bis:ku,pecn,i. o ~sborech, 'j e-',(: 
jichž jsou. členy,byť, co·' pře'dsedové, sotva • udrží. i (teoreticky, odů.: :. '" 
vodÍ1ěriost :své obavy. Z.prakse.dákladÓ.také:nezíská. Dákazo." .ď 
vaÚnevhodné ,užitípoj.rnů, ob'óU: ,těchobáva?-ych 'vYstřelkuCmoci" 

,· ... :,riení.tu'lsnad.'ani'Poti'ebí: co.z~:jejiéh·obsa:hubýtu:<>bstálo;,ne'-'Y,~ 
'mizeloby,-aÍ1Cpři sysíéinú'nedoživotí' , ď ď;;: ': .. ,ď,'.:,' .<1'," . 
': N énrdostiď pochopitelné;: j ak'hy' d;ži~oH,hi;k'tlpÓ' byl~/naú í ~uď; ' .. 
" rozvinútí :mladýcli~.talentů;~Není;·':.my.slím,.,·také:,dokládů :áni' ze. 
",zřízení .v, evangelických' de'nóininacích,·.žé~ď bv' ;doživotlÍost~Volby,~ 
'.:iriemoŽňóvaI11 : uplatněnÍ-" mla·dých,·taleritů. ri~})'o"ďdočiísnost;p'ro- '.: 
;dukd' jidl:zvyšovala:Co'ž,~církvi ". déÍtL své',néj lepšf-~', jestďitm:óž~'~' 
, hěrio pou'i~.· těm,; kteří,' se stali, pis~upý?,: N erií (právě;téú'qbtížný. " 

'; ,~f fysický vyčérp~vajicí ,; úřad; značnou ,přítěží?, Talent'sktlÍečriý, 
:ď·:jnt~Jektúální. ať mravní; úplatní' se vždy : iiáležitě i v'C~S j emuto>' 

;,", <'. \ r : c;' , ~ .. , :' < :;,'" 



I, 

r,: L"':"":' 

,:", ,," :;' ,::,:,,(, J .::'> "~, " .'. ' .. ",' '," " ,': '" .. ' 
;: ,':jistě\~d(}~taiekiitI{ožněňó"a bude; hohdá;:, j~ště,více,:r s:,~Ýv~jérh 
'';',;kulturníth/a;státoprávníth, poměru;: A kdyhf poměry:: 'byly;s'ebe~ 

nepříúíivě j ší,; věříme :v'Prózřetelnost; která 'přivedla 'k ':uplatriěnÍ', 
" zapome'nuté: p~Oioky;;:ať:nejinetÍú j i, syna člověka' i: pohrdanéhO': 
"""Nazaretaj: nal~zla,tribunu •. pro' f,rantiška' z:Assissii: objevilá: ge~iei 

,,' ,,/'1 zapomenutých,rodech ',a"chudémuchlapcf,umožnila' nalézti Ina;:;" ' 
"': sarykÓvsk'Ý" program:iL linii' životní;;:V;/Českosloveósk~, církVi'vě,.'.,'., 

, . ,říme ;\7 n:i~ohotyá~nost#vo~a: a; bóžíth(cest al1cradr se.smiřtl i emé::;;,,: 
. ,s:myšlenkou,: že, hychom':niěli /duchú', božÍ1úu,yykazovati 'směrY.L' 
,a, vnuco;vati: mu;šablonu. ;;Qitch :"vane,:,,~de;,c~~e;.,Itúciatiyá ,.jest": 
,všude; kde, jé :proni',talent. . Náš:demokratickýřád" iniciativníCh' 
'talentů' jistě neubíjí. ':·~,;<,ii';',. ';',:;t.:\'.c;:.>:,;: ď,'-:,';~' ')", 
,,;: C()'Ž/,nes~led.ávávstoim)~ent~ím·'s6úladii':s)laÚdemókracir,' .. , " 
b~l?ď~P!ed;rně!e~;,úvali;} ciiskti~í:: hašiI,l~ů:.;Došl.o;,:se·' kc;záYJrů~ ,>,' 

"'lyse; nadhozeIlym~ a: čyysledkem,bylo'snemovI11;' rO'zhodnutI·· pro,', 
")doži,,o,tí/:V zaFpři tom hodl}ě:zřetel>na ~reálný stav soudO'bých.po:', ", 

~(>měrů.z~vnich: . značně .'. ovHvňuj,cíéh(F:organisa,čriě círke,vní: život. 
. , .,': N ebuduse • zdržovati, jich, charakteristikou, a:výpóčtem;Opakoval· . 

:.ďbYclivěd,~;v 'našichř~dách,.dávnóuváŽéhéj ':prodiskutované',a na' 
, určitou. dobuwzřeš~en'é.::::Apró,ol:Jěstrany. ~.:riebq(;i"ti;,ďkleří 

plaidoyitH .. pro.d9časnost .:yolbY;',namrioie;nakonec ~dali' na ···.jevo; 
:', že' dO'životl}o'SV~cidočasnost. bý:.jimbyla.věcívedlejŠí; 'zůstavš~ 

pouze':':při, O'tázce' tUúlů patri,arclía-:~iskup;:Slecl?vaI::'j ~em vehúi, 
přesně ';vývoj'věcfia, riemohu přiinati,pisatelil,Z;,pravdu,' když:" 
cl!leS',p()', sněn,iti,tvidí./j'áko: by: a ? životi,',?y 16' ,.p<?Ci ťO'váno .• co: ne-

,organická.vložka:y, demokratickém zřízení 'církve; Ta věc 'byla i. 

.~abytaa:~itstalo opnlvdu:jen~při.osániócených.námitkách., Sn~m' 
: i' námitku o titulech . O'dsunul dc': oblasti ,slovníchhřiČ~k,~správ-ď 
,,: ně··sepos~aviv.na 'sÚúíóviská;;Ž~, ne'ní ·r.ozhoduj íd: titul/ď slovó;.: .. ' 
'/nýbrž: jehO" C?hsah.;\·:,.;:::; ":~:/"'" :~,'::\ť':ď ,"ď;' :.' ',: 
.":.K·poznámce; že dosud nejsoU: přístupný protokolý'.O' ,sněmO'v:-: 
; ním'jediíání; ;:'páukazujina'několikeréupozorněnÍ v .teském'zá; I 

,pase,.Úi,'pódwoná zpráva,'o:sněmu vyj detiskem.J dé, Q·.značně: 
I 'rozsálíI6ii., knihit'áj est pochopitelné, Žel. technicky,' toď::dosUd'ne .. : 
.'b~lo0~~n.?:,:ď?:<'{; '. .. ··i\:::'~i".,"'," ,I; .. , ..... , ' .. ",'. '>:,fj:'" 

. ',~, 

'Dr;··'J:iR:;SÚj~kcil?". ',,1;, 

"," /č~LXdť~~EV;'A'.JEJr STYKy:'::ZAHRKNIČNi:\ 
....... , ;'. .. ...:'~};1:ďď .•. :: .!;, ;C.;}.'jf ;. ..••. .;t .L,':'. ...•.. ď.... ' ... 

-:";,'" (·Ja~oJ',~Iověkďllón.n<Íll1ě :;založenÝ..;j~stJ~Ot;;spol(!čensky,tak, i 

'X:ui-čitém;smysll1:'j~st.tom!1:}l· náboženskéď,organisace,;:jak()uď jest" 
, ,cír~ev;,: Psychologicky;, j estl to, opodstatněnO~ HDl; .'. že, vlast~ě ; ~aždá 
o.rgal1ísáce,:se ,<sklád,á, z ~ i e4nptliyců,.' u ',. ni~hž~přir9'z(!ně;PQ4s~átll~; 
znaky'individúalidskéhofrvají"':-,a" jeden z ,niCh. jest 'právě LtoU':' 

~"." " .. '; ,:;,.',., ';_~.'., .. ',""::~'.::,"', '''';','l:'/'~'~''',:(:,,, " ,; ... ~.:,.'.,~.,." '. ,.-: '/',. ·i··.·.:-.,,·~\:':·:~"' 
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," ".ha pO sdružovárií;Tatoúha'v~dla;člověka iástinktivně od,pra..: 
"věku ,lidského " vědomí, , usnadňovala' a 'uhájila mu', tak.· 'Život. 
Ostatně'vyskytU!je se ten instinkt sdnlžovácí, ,áž 'na'malé snad 

., výjimky v celé živé přírodě: ,Jest to' ,zákon přirozený, a, tedy 
zákon boží. ",' " , ' '. '. . "ď' -, ",' I " . 

,';;:Zádná cl'rganisace,lani tedýéírkevní,·nevymYká s~zákonům' ~': . 11\ 

'. "přirozenym"rkdyž si :toho nerií.snadvědoma·\-;-:-hanaopak :žije., '"". """ ," 
'jen potud, pokud jestveshodě's přirozenými zákony. 'l' '. \,.' 

" ,: . ,D církevní organisace 'přis'ÍilImjí i. složky jiné, 'ktérézákon 
, d v···· "d 'Iv" ',. " ,'" "'". '."." 
;S ruzovaCl" opnu)1.':., ". "."" ',"", :", '.,.' ",,_'" 
" " "Zádnáorganisace, církevně':'náboženská nevzniká jako, úplné 
."novum",~,nýbrž-připravuje.fl "rodí se:',· vyvíjí a vytváří sepo~ i 

,.znenálllu\,r' útvar, nový" ,ideově i organřsačně,částo závislý, na , ' 
:útvaní,'i něhož vzešla. Jest to lidsky přirozenéj'i církev podléhá " 
v~em zákonům; psychologickým a sociologickým jako kterákoliv' 

, jiná 'spólečnost:, "/', ' I " 

'Tq):<. tomu byloiu naší církye. ,Próto'hnedzezačátku',lid:, 
--,. \i 'předriípracpvnícipoČ1ili'se ohlížet po spoluprácia,podpoře,' 

jiných organismů.církevních, '.jeŽ pOvažovali, dle'svého míriění; , " 
Církvi, ,naší za blíiké' 'a' od, nichž sisli1:iovalF pomoc, a, ·ochranu, 

",," již každá nová: éíi'kevpotřebuje~",,' ,_, ""'" ,\ 
:. Tak zaČalo jednání s církvíprilVoslavnou a jinými. POdstatóu 

',věciJJylo tehdy, miÍnójiné, i svěcení 'biskupů:od Církví s'tzv. 
apoštolskou pósloupnóstíj piistupovaly k tomu ,ovšeínj'složky'" 

, jiné,' jako idea sl ovanskáj, právní'i' snad finanční:pomoceírkví,atd.' ,'" 
, ,Naše církev vesvéín. dětském věku se ďobávala,že' nebůde, 'i 

mo~( bez, pom?cijiných církví existovati,' zyláště, když, má ,tak:- .,' 
:,mocného nepřítele, a ,že se ,bez opory' (také ideové) jiné církve i 

J zhroutí;číniž jí ovšem Í, ,ód upřátel~ahlavně,O'd-' nepřátel I;>ylo ' 
, vyhrožováno. ,Přirozeně, ' ,že' přistupovaly k' tomu ':všernu Íurčité. " 
vlivy anáděje politické (ze zaháiničí). .," ,: :' I ",ď, ď, • 
• :' ", Byl to sám' br. Dr; , Farský;' ktery 'do'poslední'chvíle ,možnosti ' 
,snažilsedasáhriouti.svěceiÚ~ s'apoštolskou, poslouťmGstí, ovšem" ,;' ,'.\ 

I ,nesnad[ zdůvódůsakramentálních;magiekých;,nýbrt, z',důyodŮ" " 
, ,'"historických a: z: pastorální inoudrostLU něhohlavriípódmín- .;. 
, "" kounavázání styků s jakoukoliv' církví bylozachóvání,úplné , 

'vnitřní samostatnosth~frkve (nelensamosÚltÍ1osti organisační). " 
To bylo takéhlávnÍpřícinOll jeho,rozchodú's církví'!srbskou;', 
ByL jsem, tehdy jeho osobním' tajemníkem; a nejen že jsem do 

, :,všech těch jeho plánů byl zasvěéen, ,ale. též-jsem s:ním:spolu.:. .,', 
, ',pra'coval/v'tomtosmyslti, až do jeho',poslědníh() pokusu'scírkví',," 
, svobodněhtolickou ve, Fnindi"která /'Vznikla, z ,CÍrkve ,: staro..:,é • 
!katolické;,' Snad, mibůdě',možÍ1'o, někdy:9, . toín výdati .,korespol1'::', ,: 

,,~,' dericL "', ~.\ /",1" "«.' _',', ,': .~.(~~;' ~ /J' :,' I, .'">':::,',.' ":"( , ',,:,' \~". '." ,\' ",oj 

, ,Jak. všechny ty pokusy skončily, jest známo. Církve.' s, nimÍž" 
se, tehdy, j ednalo,nebylýna ,výši [situace; 'Orthodoksnícírkve (ne.: ,,' 

,:.jeÍ1 římská) hleděly nás dostat do úplné isolace" zvláště když se 
:,;,' " prohlašovalo,ďpo , vydání: známého .katechismu, "že ' 'vůbec . 

. . ,. . - ';-

, , 5: Rev~e "éči " 
J " 
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,'\Švédským arcibisKupelli. S8d~tblomeril;clo;, Stoc~h61mu~z~tí.m::;:~ ." .' 
.. :t zv. pravověrným, nám vyhrožujícícní 'neuznáním ciziny,;' pO"" 

'zvánítohose'nedpstalo. " ď •••• ' '.' '.:" •••• ". ' J .', 

'J. . I Bylo ,to pÓ'prvé,pro.našicirkev·, 'kdy~ oHcielněse, o~itla:n~; 
"faru světovém. 'Jak'známo, největší zásluhu 'o tento ,novodobý 

:.·sněm církvLkřesťánských:iná:,švédský prima s , S6derblóm.Budiž, . 
. ":nám dovolená, říci ó . němněkólik. slov;', N ezapíráme/ .. že naň' hle- ." 

;.' díriikjako na nejxětšího',a :tak,é,nejschoPtlějšího :iepres~ntanta::'" 
soudobého protestantismu, hlavně pokud' se týče schopností cír-

, " kevně oranisačních: Věřím' také pevně, že tO" jest jediný' muž, ~ , 
··'který . byl by mohlzachráníti protestantismus Z jeho:()rganisa,čnr 

a:: 'snad' i 'ideové: nej e,dnoty árO'ztříštěnosti. a·.celkové bezmoc
nostL"On,:'s :';četnými jinými' protestanty,. jistě> trpce nesl, jak" 

", malóú celkem ,úlohu hnijepl"otestantism, jakO'takový, a':'jako .' ' 
. organisace. církevní v Mj inách' přítomného. světa, ;vzhle~ém k jeho 

'hidividtíální, patenci . mravní' i ,hmotné;' Nejsou' to ,myšlenky: .ze 
.. ;vzduchu, ale. všecHny, ty 'snahy: jeho, aďyýz~ačných:prótestantů; . 
. ."v: Evropě a'· hlavně též v 'Americe o, t.; zv: . évangelickou,katólicitu 
" a soustředění' všech ideových a prganisačních akcí, dávají ,nám 
. za pravdu.' " - I, ," , - , ;, , ' , 

~', Ostátněn,ení žádriýmzáúakem :přijíti.k,n~značenému<zá~/ 
věru;: Kdo. jen. trochu, zná, so~éiolO$!iéké a psychologické zákony' . 

i života' a' snad' trochu historie' a vidí, ' jaky.; tomtosmyshl: římská 
. ,církev, .' při' svéni nepatrném .•. fóriduideovéÍn.a 'mravníÍn;;dobýváď 
, "si '.' úspěchu:. nad protestantisinem,:musípři j ítik 'podobnému zá-' 
,věru; 'A jest, zájÚnávo, že. ,iprot~shltltskécírkve americkěfo 
.dobře chápou; zvláště když jim římská církev iižstojí ariteportas. ',' 

Netajím 'se' také názorem .. že"nezvítězí-li,v','protestantismu': 
,duch ,Sodérblomův," duc~:'jednoty, (aspóiÍideóvér'a\. čá,stečně' .. 
. ,organÍsační,'búdOli'.'se. "šecky.:čétné :kladrié:hódnoty;p~otestan.: 
"tismuutápět.vsektářství .. (mimo jiné se ;též navz'ájempotírajíd) 

a: 'bůdoů míti' .velmi těžký!/i nevýhodný b~'i • s • římskou . Církví, 
kteráse>přir'ozeně' :a·. správn~:' (dle ,mého' .mínění1. 'nespokojuje, 
s quietismem~;. nýhržjde,Idóboje',hlavně v krajíchprotestarit:-· 
ských.,···. ',.r,,;),: :','1;"'::, .• : ·····;i. :.ď ...••... :.' 
"Z ~elé akce a/z ro~hovorůse S6derblomem: nahytjsempř~.:;. 
svědčení; že onj estsi toho' všeho velmi dobře:vědom a že stá~ . 

:.,vající poměrY,{ěžcenese.A jesLškoda,'žemuž :toho'formátlt,:, . 
• '. , .. který jistě/by'dosáhl rvelikosti'uejvětších 'papežŮ; '. je~tďodsouzen;; 

.... ;Vinotí~'sektářských·poměiů 'K' poměhié nečinnosti,a. bezmocnostL', ' 
'. .' ,S6derblo'nijěst, si', také vědom,.že i r p'rot~stantism,Potřebu je/ " 

.zvláště'v .některýchsvých' církvích, velmi 'nutně novodobé:re:': 
'formáce; Z celé 'jeho.činÍlOsti .. a osobnostivyzařtije"dojenť, že jest' 
. si ďpřesn,ě. vědom;· že, BůhjesVBohémiednotv,kázněa,řádl1 •. 'a~< 
.že .i ediněty, cirkye ma j Cvěkovitou húdollcnost 'a d~j inné >~oslání" •. 

které žijí a: řídí se.'dle těchto i:ákonů.bóžícha::zároveňpřiiÓ
'zených. Raduji1 sc/ževt1dčíčinitelév 'protestantismutochapout 
proto' konference: ve ,Stockholmu' a:"Faith ! and Ordre'~ (víra a : 

" ~,' , ' " • - " ' , ':~ "J •• ,., \,!, -.' > '" I . 



,.'," 

",. 

,<>:' .' :", '., .. ' :,~ ,'<,> . ;' ". 
..,:,j,;ř*\~ F v I;a:usal1ne.ď To:j est argllmentum 'ad homine~', pro 

, .,ď 'nechtěji, věřit.>.,":·· .' ;:"i ; "i">" " ... ' '.' ;~ •.. ,:.',;,.... : •. : 

· ...... / .,Rozvádíní. toproto;'abychomj . my:'· byli'· si dobře .. vědomi,' své :;, 
,'v lástní' si tuace'á: situace ' církví .• světových~ ... jak' jest: ve . skutečnostL;.· . 
ane ·snaddle'.názorŮnějak,é<néžiVé,,'subjektivní,knihy; ';Tím,' . ;.' 

.. ( 'ovšem'pof?z:umíÚ1e p~kj ~š.~ě,!ep~; ~yětov~~onf;ren~ich-kvípro~: 
:testantskych;vLausanne,; (JImi tohz' aranzovane) o, Ideovou.. .J~d-' 

.... t'" "k"h'k~ ť" k' h '.' ,,' ,:' ď .. ·• "'. ',no uv Clr' VIC . res, (ins yc ,.;Y, ",; '.),,' '.' ... ~.', ,ď .,' , 
, ";Nutno, táH .sezmínitio šyédsképrotestai1tské církVi (luther
i ské)S6derblomóvě;' Kdo jest ',z~yklýďná naše:.protestantskécír
~,kve v historických zemích. (bý\ralé kalvínské) byl by jistě velmi 
'pfekvapen'fóťmoU,' .živ()tem; a :vývoj em,protestimtské, círk've. švéu- ' 

.ské .. Jest to v podstatě reformovaná drkev římsko~ka:tolickátitk,'" 
',jak' se;v,š.estnáctém'stoletíodtrhla od. římské,církve, téměřmu:'~, 

'. seálriě:zachovalá,',takže člověk vidíad,oculos Církev. za ·refor-
· .\.: máe:eLtitherovy,'se·svýniibiskupY·áardbiskupy(dokonce s apŮ'-' ' 

;.št()lsk6ti'.:posloupnóstíl)'" .:s.formou: .lituI:.gic~ehn.i.b1ízkou. mši; 
s'ornáty" s věčným::svět1em-:- ci'svíeích~ obrazech ''a'!zvonechnc:- .. 

. ~luvě~, takže.mnohýortl,I~·dqxní,~alvín byl by:velmi pohoršen,' . 
,nadiěmito "modloshižebnými" formami;, jak' j sóu .zvyklí t někteří· 

. 't"d " ." h' "k .. , .. , .' .;. , , .,. , 
·:o~.o oxm,zl1lc. yyty at;lnam; ...•...... '.','/ '.. . ,',': .~,ď 

,"Zajímavo'jesfiOvšempro nášé.poměry,žéniezi'církvemi pro- ď 
'testantskými. jest ••. řaua.··církví.t:- .. zv:>episkop.álníchí 'ať ·,'již .li.'. apó~; 

'.' }t61skoÚ.posloupností . nebo be,z :nÍ (j ilkó: na příklád' též. kalvínská ' 
.' Cír.kevvUhr*ch), .samózřej mě', v'ď. to póčí ta j C' také' Církv:e "angli-" 

". kánské, .. jež· 's~;všechnyzmín~nýchJkonferéncí:z,účastni1y; . Při' 
.,vzájémné, debatě. otomto probl~mu,;nepofpro :nás věc' byla,. '.' 
'akutnf"byIzajímavý: náior~theólogů·'jeunót1ivých' protestant-.>,'; 
,');kých~írkvíí~někteří,orthodox#í,hle.d.ělina' systémepiskopální .. ' 

více se. stanovisk'a dogmatického,· pokrokovější pak 'dávalipřed-', 
· ,.,í1.ost [systému, \episkopálÍ1ímu,vke ',se. stanoviska. historického .~ . 

. ' ." ' .. hlavně psychologického ... a"pastorálně . 'organisačního, ".nikterak 
<,::ovšemnezdůrazňujícíposloupnosf a:poštolskotl.' ".l <'" .', 

" t,Bylopříznačné, j že, přFdehatě jsm('!byli, upozorn.ěIli, .že SY7, 

, '"stém . episkopální :.nij ak, .n~odporu j €!; tradlcíII?-pr()te.stantismu ·.··.~T~ 
I ... žétaké : naši' historičtí,. původní " Čeští·· bra tří, měli .• ~ystém . episko:-:':;.{ . 

. " pální. (biskup: Jan Ámos .. atd.): VŠichni jsme: se ,ovšem ',shodli . { .. 
v, tom, 'že, podstatu církve a její křesťanskost netvoří tituly ani 

'::'bisk,upa,'ani.'sllperiňféhdenta):leoo'.rÍ1oderatora, či ',se'niora; ,nýbrž" 
.. , .. ' ,ynitřní .'. duch -:-:-.' ~Lfó!níu 'že. třeba volI L. takovou,'j aká· církvi .. á.,.vě~ '. 

':řícímve, svůj čas nejlépevyhovuje;Z.,toho.:.vidíme,.že :systém' 
.•.. , .ep1skopáIIl( ne~mlsí' míti pic spol~ČJ:Íého;;arii~: ,.řínu;kostí, 'ale'ťáké' 

:'.ije se:starOli tradiční ortodoxií, jak i est tomu. nejen u protestan-: 
.'.tů;:.ále' ,též;u: moderníchcírk-Ví kátolických,vzešlýchZ církve, ; 

" . římské;, .. '....... .ď' ", ; ' ............ "<, ..... r.; .' '. '.' , : . 
. ' ..•.. '. ;,Ye~t9ckholnúl:bylá':našeď církev':zastoupená.~r;· pátiiarchou:ď' 

,/Farskýní;.br.ďbiskupem .,Procházkou :apisatelém; . Před 'vlastní 
. k6nfen~ncí. konaIrse'sjczd ,instituce.ď j;AllianC:e 'universelle", kde.'; ' .. '. '.' .. ' ,'.' ....... /, ";': .. <.: '.. . '" . ... . 



I, < .,; ..... '. ,;,' ~,<;;. \,1 "r~ .. ,I:.':",' '~."",: .• , ':',~; ,).~.,/ :~,';/:I ~:~" ,;j". '~ . \,""'1;"" < 

,'též CÍrkev ,čsL bylázastoupena'az4častnilá se všech,:pórad sekéL 
'Jest známo, že: naše:, církev ,se těšilavšeobecnéniU:zájmúa ~dele'.;. 

,'gáti ·podávalio<;:hótně. všém zučastněným',' žádané:informacé>.a, 
. opravovali : chybné ,názory, Bylo. ovšem chyhou, 'že' naše ·círhv, 
nebylá si,tehdyjdeově. úplně jasna avyhraněna",tótiž.' že,ne~< 

, měla, ještě' své nauky a hlavně s'véhovyzná:n(,poněmž set'éměř,,' , 'i. 
v§ichrii :, theologové' tázali, Působilo ',' nám dost', roip,aků, když ,a:rci,-, ,'.. -

'biskup Soderblom'se. táza.1' jednohoz:riašich délegatůďjakémá,~",:, 
, me' vyznání' a ,tá:ianý'odpoyě;~ěl,'Jo:že:idosúd, neUláme" NuhlO' , 

ď říci,žetíiri·sympa:tie k námse',dostochla:dHy, éož,'bylo zre)mo 
,pak'při' tvoTení,pokračovacího;~ýboru konfer~rtce,>neboťhY'l<' 
,~,ďvzbuzen dójeól'iže hejsmesi: ideově jasnia že nevÍ,me, cá chce-:, 
":me;AměLjs,eindojeni; že,iněj<ikýstín ide ~ůstal, i ,když celá" 

'záležitost byla, vysvětlena <lj a:kž takž srovnána,> Neboť. ,v'zahr?-,:" " 
; ničf;:nevytýkál nám nikdy nikdo,· že. jsme" riebď nejsme církví ' 
" episkÓpálilí,' ba naopak, 'Církve,~episkopál:ní"hlávně:s ;apoštolskou 
posloupnos,tí mělý,vysoky kurs, '<lle ,nenLmb'žno"přiííti:,do'ciziriý' 

','mezi ostatní církve' ,bez 'svéhovyznání"číniž: by hy l')rlútriě"vibu:"
<,:lén doj em,že' jsme' CírKVí,' kteráďnezná ,svých, zásad, ,Tó,byt ,,' 
<'také 'důyod"próč lJ.ned;ééstou'ze 'Stockholmu~,jsem'iačal<naše,', 

":, ,základní ,věroučné,ideje: fonÍ1úlova!vťcél'i!k,ve vyznání,iak'by~o,' 
,tóto'l~tos'přijato,'sněmelI1:. ,;" ď:,: '" ,>,' ",,', .1" /,,', 

.. 'Jest přirozené, že, ,všude ve světě' zástupce' cirkve';jest' od"ď 
,;, 'ostatních ,delegátů' dotazován; 'j a:ké/ jeho církev, vyzná vá kredo.' ' , , ' 
Až dosud všude ,jsine" 'mohli " dávalpovětšině inf6rmacevtom '}'" 

,smyslu, Új'~mé':vyvrac~1i, nesprá'vné ' mínění, o nás', . Nyní 'po ,~.~o 'i 
, sněmu hude možno, aspoň,v' hlavních ideá~h,říci,co' i sPle,' á; to 
jest 'pionás" velmi důležité; ,Netřeba" také' podotýkat;': že ',tím , 

ď' jest, takě,posice, našich 'zahraničních delegátů' hodně' usnadněna,!', 
ď' 'Takj akokónferencc,;Lifé and,'Work'~ ve StoCkholmu' byla:, 

;"gi-andiosri~m ,I pokúsemarcibiskupa Soderbloma;" zda:~pů j de,shrq.:., ' 
:mážditi všechny církve,'které si! říkají .křesťanské, na, poli prak:', ( , 
,tickéhó' křesťanstvi-,néhledě'k; věrouce--'-",pokus;" ktérý~se" 

, ď: celkem zdařil,' ,nehať ,mimo'; římské církve, 'úČastnil ylse', kongresrt ',',,' 
.všechny .:.:....,. tak vytkla sisvět~v~ 'konfére,nce Jv;Lau~anne;,i!Faithi , 

"and Order.l',úkol:dalekónesnadnějšÍ, ~pra:covat.k.ideové;yěro~ "',' 
učné: j edncitě všech' éírkvíkřesťanských,',Kdo ,se,.účastnilďkonfe-: ' 

,~fenCe,' viděl,' jak těžký' jest ,to úkol 'a j a'kmalýmFkrůčkv> p,ůjde' 
'se,kupředu,O,všém ,i ',tato .'Svěfovákonferenée', měla velký'význam', 

, .práktický,: poznání' se"yšech "'CÍr}<.~í, 'vnitřně,.i ,formál!l~, a"to,j,est ' 
" jižvelký'krok'vpřed;,',' ."ď .. , 'i ',,: :,,1',,'\: ,,:' 
" \. ,Konference'; stockholmská, vznikla! ,inspiráCí S'odérblomovóu, , 
, 'konfer~nce lausannská z popudů' anglo-,a:meriékého';,Jest,to;~(iz

, "šířená~ snaha' ot:' zv. ' evangelickou, katoliCitu na ',všechny,' drkve;ď~" 
'CírkVéprotestantské,aIlglikánskéď,a'ipra~()'slávnéi(které po pá(lú' 
, ruského,pravoslavíďj,so)l.\ve'zřejmédeprési:a. úpadku) si úV~-"\ď 

'domily, vjaké'<Ísounevýhodě,a,po1riěrnébezmocnostiproti' jed.!'; 
; ÍlOtěa soustřerlěnosti. církve říinské. Stal. se;pókúsr jakovojén-:- ' 

.1, ~f' ".,..1,'" \';' ;I~ ;' ,.,:: , <r,;:'.;~.""· '-(>/:'1 .>',":> ' <O" ;.'.', ) " 
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· };ky, za války;:6jedIl6i~ou. f~o~tu, 'jak:~é 's~~~luorganisačním,< 
takideovém~ ';Nutno 'přiznat, 'že ,·.všechny·, CÍrkve' t<~/ chápouj.vý-·,' 

. jimký. jsouďcelk{!mnepatrné... . •... , .. " .' .. ':, ". '.':" :':" . 
,'. . Je~t'~icepravdaíže církev římská byla ;tak~ pOzvámi..naobě 

kqnferencé,'ale :přirozeně nepřišlá,"a.ve 'smyslu 'svých' zásad 
nemohla přijítj '.·mám·za.··.to,.,· ž·eto: bylo ·.jasno'ka!ždému"kdo',~d." 

.• , "přečetl ',j eIl! nejmenšíkatolickýk'\techism~s., Církev<. řimská,vY7: 
slala jen své zprav6daj e. J en~snad. něKteří' z 'nejorthodoxněj ~ď 

,šíCh ' se 'domnívali, 'že římská. církev"'rYŠle'. své ' delegáty, ,ti,. kteří 
,dávno'.sď: ní:již, neměli. styků"a zapomněli, co .to ť římská:,drkev 
jest: Ale ,ona jim to správně připomnělá a"vyvedla, je z omylu; 

", ,PoznánL':a<zkuš'énosW: i;Lau,sanne ;měly I pro ,nás' 'obrovskou.' •. ; 
, cenu.,Pronásj a:ko 'p'ro ty, 'kt(:!řt6dešli .dohrrovolněz . římské :dr:- '. 
kve;:. abychom,: jednak poznali,' .ne·'doma·,.s .,.úzk~hohlediska .• a]e '.: '. 
niL fo.ru ,světa církevního, i čeho j srrie vyšli 'a kamj déme a kani;· . 

,'při j de)né; •. ' Nezapíráni" 'ie,:určitý' Chaos' .,~ (ideový :1 organisační) . , 
,y'prótestantis,mu mne nikterak nemóhl n'adchriout a nikohó .. z nás, .' 
,"uže 'zdebyla'pr'o nás:'výstraha~P~ozřet~lD:ósti,abychóminiy za' 
nějaký <čas:nerriuseH '. svólávat' svůicLausanne.N(!boť'BŮh <jest 

. Jednota' acojest,bezjednoty, j~stbezsíIy;AbezsíIy ~e:žádné"< 
· díIoa' žádné" předsevzetí neuskuteční/Zde , jest' také, klíč .'. kzdári.; 

.', 'liv(' nioCi .. a,.síle,fímské .,1cíi·kve,.· která'přes tó,že', jest ,vnitřně,'.; 
,mrtva','přecejen lihajuje!si svojipi-estyža ffiusLse s ní., v 'dě~" . 
jinách, ,světa počítat, protožédobřevystihlavnitřnfpsychické' 
zákony,duše člověka a duše světa. ,,',.: , ' . 

V;idím hlavně, 'wýzriamfěéhtó kónferencí;vtom,že byla 
,'naší" církVi' dána' jedinečnii:riiožnosf poznati v pom:Črně; krátKém> ; 

. :.)čásevšechnYCírkve;'(jak'refo'rm~ČÍ1í,.ta:k ,ortlíodoksní,'ve:,svých. ' .. 1 

"systénlééh;.ideách,forrriách,',:' a;'~ci',hlavníhópro nás, ve své,život~,. ' 
, nosti. 'Této' příležitosti, riebyli 'bychoriimohli: získát.nikdY:(Přiro~:: 
,.zeněnezmenšujitím'vý'inamu'propagačního.,.;\, .' .::/; ," :';1 

,:Podobnécírkevníkonferéncém,a:jí velrrii důlež,itý význam. i ve' ., 
,smyslu státním;~ Jest to přirozené: duchovní, hlavně v ze
Íl}íchs~v~'rskýcha' a~glos'askýchi , mají, ria .. s,:új 'líd, vélikýv Hv. ';':. '. 
,vytvářéjí' doma. t;'zv.veřejnémíněnLV e1mi' významní politikové' 
· anglosaští. jsoU, duchovřiímisvécírkve:Jinými . slovy,' církve II riá.:.. , .' 
rodů séyerský~ha anglosa,s~ých; ~ ač. nej~otí poIitiéké,majI; přece' 
politicky'velkývlíva~vý'Znám. To, dobře;' chápciu:riěkteré IstátYi 
hlá vně Miďarsko,;které ! vydtžu j evelkými 'prostřédky celou; '. ře~l 
bychi"církevnídíplómacii",'která nezanedbá sebe menšípříle.,. 
'zitosti.:.Také'všude:v., cizině se 's jejímivýsledky'setká.váníé; 
I .v' takóvémIHoláři.dsk'u:jest církévrií' veřejnost, zpracovánaďproti' 
,nám:'Měl jsem často ,příležitpsťs';liolandskými duchovními ó:ton1 .. 
··líilúvífáse"přesvě.ačít;:Hlavně·všák:padíí'naváhu:AngIíe.,.U~nás, .. 

. . není' vyznám. ;zahtaničÍlí 'Církevní 'činnosti : doceněn vtom smyslů.' 
. ..;jak1by tóllO,bylo:v 'zájmu',státním' a mírových . srillftv.třebac.:..::,., 

"'právě a hlavně V' 'Anglií ':áv Americe:, 'Při zájmu' o naši církev 
v. Cizině; i. oria :zdémá velký.' úkol, a· riicižnosti/, Kdyqy . státní. číni-' 

", I" , " ,~ '. . ' '.. "I' : ~ ",' ': :, ,;.' ':.' "1" (,,: ~ - .:' : ' " .,' , 

_. ~, 
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'telé, měli" pro práci . CÍrkví víCe 'smyslu, usnadnili hy 'si sami práci 
, a posici, a sotva by došlo k urážkám státu a národa .. a ,jehO: zá
"stupců, 'jak,stalo se, nedávno se ~tiany jistého politického: 'či- " 
, nitel~ anglického; veřejně u diplomatického stolu světa .. , To se.' 
Maďarům nestane" po všech nepěkných aférách, které 'měli., 
, Vidíme : tedy, jaký všestranný význam! mají. světové kónle;-;' " , 
rencepro nás, jako církev, ale také jako, národa jeho sa-tnostat- " \, t. 

nost i pro, soužití v koncernunárodů.jiných. I to' jest, dle mého': ,\ 
, . mínění," povinností; církve 'bár'octni:, pracovat· všemi" duchovními 
prostředky,pro svobodu národa; jejíudrženta ,rozmá.~hži'Y0ta 

",národa:. ,I:,', "" .. " " '" " '\ "', :'" .," 
"".,,'. Na konJerencích 've, Stockholmu a v ,Lausarineďjednalose,:,. 

,'0 spolupráci,' jak mlpolipraktickéin,t~k na poli naukoyé~;pod' 
egidou církví 'starých,historickýéh, které .vědomy si' s~ých ne-

',' !, 

. dostatků, projevují upřímnou ,sn1:lhu. '. jeodstranflt,:abyhYly 
.'schopny ,životriíhoboje a,života ve :větším měřítku" ne'ž . dosud, 
" tak, toho. vyžaduje moderní doba, která v'určitém smyslu tra-
" diční církve předběhla, hla'vně 'v' ohledu sociálnÍ1na také,ovšém 

1 \ ',' \, 

ideovéni. Odtud snaha po soustředění, sjednocení, pokud mOŽflo 
po jednotném centru práce, ve,smyslu ideovém j; ()rganisačním " " 
~ po oné katolicitěvpravděevangeIické,t.'· j! .universálúóstL 
vjednotě,p9',níž ,touží přední vůdcové protestantismu.,'." "'" ,','" 

Při této, příležitosti radno, 'si, dobře ujasniti jednu věc; pro,,' 
,i' riás, -:- dík římské církvi' ~ 'dost. těžkou. Slovo katolicita má' 

pro,nás vehni špatný zvuk, poněvadž při tomto slově si každý ", 
,hned představuje církev římskou, která velmi ráda, tohoto slova ,: 

užívá. Pravá. katolicita ovšem, s římskou drkvínemá:\ nic spo- '" 
',>lečného" jest to.: všeobecnost, .universalita a jednota,ducháiKri.,;' 
" &tova oez: hraniczemía,duší --=.: mystické spojení :všech duší 
" v' duchu Kristově. Nehledě . k tomu, že ď neeksisttijejencírkev: 
,římsko~katoIická, ' nýbrž také ,církve stáro-, anglo-, ;,řecko
katolická (vlastně'správny theoL .titul. CÍrkve pravoslavné) .• Bude 

<tedy dobře,když se naučíme titulov~t ~írkev~římskoujménem:, 
. které jípatří ~jestjencírkví římskou, tedy' partikulárnÍ. ' 

. _"' >1', , ,", I· . '.<. '- c':; , ", " 

" 
", :'~,II./"<"" '., 
1,' ",' ""',' ' .. -;:\ f' 1= "l ':/, J ,". ','" . ' 'J' ,J, : 

V duchóvníchdějiúách a!vývojisvěta a CírkVí vyskytují se' 
, ""ovšem 'i proudY,Iiové. DuchboŽI stále' vane atvoří;-'7 a i ty, 

lir, 

.1 nové církv~, které, analogicky:' církvi. naší"buď 'osvoho:zeriím ~ 
z. církve: římské, ,buď .. pokračovánÍIn reformačního,vývqje v cír
kvích evangelic,kých, nebo ,moderními, duchovními proudy v ji,.; ,'-, 
ných~náboženst:vechsvětových;;>toužf'po'viá jemné', spolu,pníci r' 
a po určité jednotě.' .' : ...... ". ' .. ,;.' ...• .. •.... . .... ,.:,....,. " 

" Na konferencích.' Církví starých,. tradičních, . naše, církev,. mimo' . 
, 'jiné úkoly,~ vystupovála ;y{ceďv, úloze 'pozorovatele, rÍakónferen-',;,. 

cích církví nových naskýtá se',.naší .. Církvi příležitost-horlivého: .. 
spolupracovníkaa,.snad, splnínl'e-li naděje. do' nás 'kladené ;~ 
'~poluvůdce!, . . 'H)pkráčování.)· 

,',":,,:":.: 
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" NA VRH URNOVEHOPOHREBISTE, V NA CHODE. 
, ~', '(ŘeŠen~, s~;řeľeIeIl1Il~ siavbU:sb~ru Cčs:) 

. ", ': ,', ,_ . ' :-> ,~'. " , \ ,)~ , .. ' J " ,'" 

'. " 

,I 'Projektpředstavuje 'drobný probléínúpravyměsta na, jeho 
,,;, ,. okraji,,' v" příŠtích ulicích; kde .iná" býti ,zalciženo 'urnovépohře:" 
,/ biště<po·bokusboručeskoslovenské církve,bez příniéhosT)oj.ení " 

'leč v !těsnéin!souseds't~íieho, 'Rovina, )did .a isolace po~'" 1.< 
se dvou strap' vodou' (náhon, k ďměstské; elektrárně), to' :,' ',' 

I " . _, . \\" ."", \,'" ", . '" 

I.:' 

vyznacu)e d~rióu. krajinu. Klidný kout,kan~doléhá'ďien ztld
'mený, odntzměsta.Hledí se odtud: na ostroh, 'města' nadmmz 

. .se 'zvedá,zá.mek. StřE;d po~emku: záujíÍná sbor československé' 
;'" _ -církve, zadIÍí: thikt vysouvá ,infrně', boky:,farní budový;'spojené 

': 'se sborem: Jde oto, 'zvládnouti tenlocelek í dáti 'danému a pří
,štímu stavu ,róvhováhu.' .,' i .. !:,' 

, 'Po stráric~:-reg~laČní r~šíse ,projektcivaná ,ulice 's~ěremod 
I .1 ,',"';"" ! '}" " 
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Š,fefániko~Y:třídy'knÍíhqn~-. Funkci t,éto' ulice, přejímáa~pli1íď" 
,volný< prostor, kolem, 's boru; ,a to'~ d voj náso bně, dvěma ,směry.' "" 
'Vážný parčík ',bez" drobných, příkras ,vy"ažu je' protě j ší'urnové \, ' 
:;póhl'éebiště., Plochá 'prostranství' ',a ·,ďráz'".prŮčeILsboru,ó,stavební' 
dominantystředu,,:určují ,měřítko,věcij: šíře. pózemkilvolápo 

",.:výrazriérÍ1>vylnezení, sepjetL,a'rámo,;,ání 'pr~stranství,p-o:for- ',~ 
: ': máchi,jéž by. bylyďopakem ploché šíře; Vyjadřuje, se to\štíhlýnii' 

pilířivdůstojného,)ehcepateHckéhohlilVníhovstupu' a ,řadou 
"pyramidálních : tópolůna'>obvodu,'které:sv()u',řadou akcentují 
,;"'tak~ 'hloubku ,p'ozemku,: ťedy :celý'útvar'daného prostoru; Tíin ~je 
'. dáno, oráulováníprostórti;, kIidné,vážnéadůstójné;je'ž ~ tvoří 
,záidveň' jakóusistráž sbóru a,lehkou'domi při ,pohléduna státní 
obyt~édpmy.:.Kolumbarium'kon~spondujé;' se zadním traktem'" 

, sboruj !protějškem kohiníbariaje křovinamiuzávřerié. a ve, svém 
.':, půdorysu' J~ tvaru' kUlovitými! javory: zvýrazněné, náměstíčko, 'kdé 
d)ze'ůsed~outLJ~to'jakási čekárna podši~ýin,nébem; Celek je 
:'většírÍ1: náměstím,' :pr~storem ,'V ,'úmělt;ckém,smyslu ,uzavřeným,.; 
v,němžnicnevyznívá. odděleně ,ájednotHvě pro 'sebe;' Navržeriá 

'úprava!;jis,t(zhodnqcujé,tento/kout',:. ',,', ',"" ,," '/,' , 
:fro:stor pro.nové pohřebiště je tak úzký,že,může býti'jen,~ 

,úvodem,' y,stupem,k, něče:mú.;Zdé,k prójektovanémú~taveb'rÍímú',' 
>objéktu, kékolumhariu. Urnov'é : pohřebiště samo nepodobá , se,:, 
kasárnám'rnrtvých,'!:jakými jsou,naš-ehřbiťovy; Je vytvářéno 
půdorysněi.formově.sé'vzfahemk danému "prostoiua jeno'sta-

: ,yebllí; dominantěupr,o'stř,éd. Tvaroyou tend~nci , sloup'ovéhci ,prů~, 
čeH: sbóru je tíhnutí do výše. T ato'tendence j e'~ ve formách leh
,čí~hí, ;subtil~ějších'přej ata

ť 

štfhlými hetoriovýlTIi :pilíři,hlay~ího: ' ' 
'portáluhřbitóvního;,vyvrcnoH',v'řadětopolů .na'okraji pozemk~, .. " 
i opakuje se:riapro~ěj šíshaně .naokraji parčíku. Jistá ťepr'esen:';', 

.,tativnost ,,,:sttipu je yyj ádřemi;trá,vníkelll " skupinou čtyř topolŮ<l; , 
květinovýni' lemeni ,popelnicový,ch rovů, ohráce~ých k ulici.. Rovy 
L,třídy,niajíjednotnoukvětin~vol1vyzdobu z ,nízkých červe:-

'" ,. ných , růží,' (polyantkY,. ,;Erna Teschendorf'ď) "ra,vy lL,mdy.po:'-' . 
"·:strádajf.téfoyýzd6by;''Rovy,!II. třídy shrnujelwlumhariumv ja

kys{ hromadný,' t. j ~', spol~čný, hrob •. J sou, tu:, příbytkové mnozí •• 
. ROclinnéurnyoddě]ují,se,poJpárudovýklénků, 40cm.' širokých, . 
jédIlOtlivé urny dovýklenků:30 cm širokých, ryze užitkově po:-

',~jato"z'dánlivěpřediníerisovlúlýph;,Nutno.počítati,s.tím,žebtidoú 
,sém' ukládány: také"tirnyozdobné, ,tedy ,větší',n~ž,16 cm ,široká, 

. úřední" schrána zpopelněnýc}i ostatků;' Rozměrf tyto jsou ;dikto-: 
'vány'tákézřeteIem, zaéhováti,,;všude :stejně hármonický ,'poměr 

'"mezLotvorya.'iiáplrií,zdiva .. Rovy I:':a,'n.t.~ídy,.jsou 'rodinriými 
',hropkánii, • t.· j .ď,~opelnice/ j sou. vystaveny. j~dnakna 'náhrobku, ' 

," .. jednak.:uI oženy do,.' ,základů 'náhrobků,. do cementové" . schrány;', 
, ukryté pód ZemLPohřebiště 'má~36'popélnicových 'rovů 'I. třídy,,;:: 
!.á40IroVů>IL:třídý.Kcilumharhiinmá.310 :výklénků, rodinných' : 
'~(pr<?'i2urn:y)ď~('190 jedilOduchýéhyýklcl}ků (pro lúrnu),pojme 
',fedyc,,:lken1'810,ure?</I',;:: i .' '", _>, ,':, ď:,~ ,', •. : ; 
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" ,,:, Něk~iikiá~adnich páz~ámek.p .na"ržé~émkohimbariu: 
'. ' ' , ..' ~ • '1-,. '.' '. ) . '_ • <: \ _. ' 

.. Projektant vzdal· se. fádního a protálilého obrazu kolumba,ria'; 
ná ohradnízdij kde. by svým: ochozem~přespřílišz'ténči1o ;,beztak

ď

, 
úzkou plochu pozemku a:nedalose převýšititakovo~ľměrou,aby , 

. zakrylop?hled na. stá,tní' o'bytnédomy."Hřbitóv ,uzavírá' po' této., 
. straně pouze dvoumetrová. betonová zídka, pokrytá divokým .ví~' 

nem, což dává tomuto pohledu měkčí relieLNáhrobky. sem sta-, 
,"'. verÍ.é, maj í vděčněj Ší. pozadÍ; ,Kolillubarium ustoupilo.do, pozadí 
:"~i. pódobě drobné stavby, jež 'dává' pocit' přC?storu.Yýéhodiskem 
;<,disposice. jetuhloubka.pozeinku;z té. vyplývá. stavba podélná, < 
. jež myslí'na jistouintimnosf·průčelí i 'vnitřku, : který i se uúnríra .', 
~ám V'c sebe,sóústřeďúje se .dosvéhónádvoří.Kolumbiu:itim, je 
vytvofeno, p~ostorově; 'vnit,řntprostor je tu ,výzDtlinnějšínež , 

,pručelí,,ježje jakousi výtvarnou předmluvou k vnitřnímu 'obsa:" i 

·huJ;za ním ,se skrývajícímu.VstupriLprůčelLje.zrcádlem ynitř.:"" • 
; 'ního' dělení stavhy na. ochóz a mírně .;Vystouplé. prostory 'nárožní: 

" :Po stranách a vzadu.vystupujéJasáda, jako prostá zeď V ohryr-u 
. i půd0t:ysu lehce' zalo~ená. ' : '.~' . . . ' 

. > ::' 'j' .','. "' ,';; : .<':,'. ,\. " -:';" , '~. "; ':' ,: , 
V .kolumbariu' nutnO 'uložitLvšembEizyýjimky jedrio,pr~:; .' 

vidlo:výklenky~tisí'býti zakryty.;jednotným zpftsobeJIl,. deska;" 
mi 'Z" bělošedého' slezského' mnlmoru.·· (tento riáš \, nej levněj ší mra:.' 

,",;moihanno'Ilujé nejlépe' s Šedavou zdí kolumbari~),nápisy:miis~ 
'.' .se ť)meúti vzhledem·k malé ploše desky: pouze na'jméno a:při.: " 

,ď', ;jinéní zesnuléhó"nejvýše ješt,ě,>naA~tumn~rozenía.úmrtí. .. , 

, "., "Kol~mbariti~.je' tedy uděláno tak; aby nász,ba.viloneivětší 
chyby kolumbarií:dojmu póuhěho 'regálu na popelnice;'stěsna-" ':. ' 
'ného skladištěl, pópelnic,: dojmu tísnivosti a zároveň'nevkusné:, 
výzdoby. otevřených; .t.j .zasklénýdlvýklenků,vyplněÍlYch jistě: 

)':,- /,., ',ddábř~: ~íněnouh; l~le.nk· ePt!~ktnÍ':,yýzdb~ko~':, hfot~g~~kfi,emhií'K' sl~udh~mh'i;. 
,,?vencu a.usc .' yml y IC aml v ll(!pe nyc va:~ac ac .• I neo 

" vzezření ~olumbaria:."ha:rmÓriické' jednot,no'sti'celkového pohle~t1' .' 
, . dosáhneme: jen"tehdy,zavřeme':'li pohledu, vše 'to'". 'co.' rostlo,a::' 
. žilo, myslilo á tvořil.o a 'znenlOŽníme~livšechen 'tenv'ýzdobnY," ' . 
.. . maIic~erně a \ nepietně :výzdobnýdoprov,od .. Za:sklenévýkleriky, ..... '. 

; se' všemi~těmi drobnůstkanii:-rozlaďujLaodpuzují,·; jsóú,na'úkor'" 
:. výra:zu, véÍžnoSti ~".' spÓleČ(!nství' zemřelYch.-:DostateČně'tiás·. otom:" 
"poúču je.· .pohled nakolumbai-iuni pražské nebo král?v~hradecké. i,' 

Kde' je výklenek zakryt; ·tam nás nic.neruší, .tam' není :mezepr.o/ 
, představy. a: vzlety myšlenek, .osobnost .... ~ .ještě-víée' :ten,'kd6 "; 
obsah výklenku opatruje.á.zdobí 2.!usto1jpila:dopo~ádí/;výkle~ . 

/ nek stal', se· harmonickým' článkem. /cel~,l!,'. nk,' ner.uší ,'. výsleqný .". ,,' 
'dojem. Nikoliv jednotlivec, ,nýbrž. celek vyjařuje smysl :a~'pod..: 

.' statu', této pietní stavby: '. společríy~hrob,'vážnéi ;~důstoj Ď.é· spole": ','," 
Č,enství' mrtvých . .vyšší záj~m'ď musí zVítěziti. ' . ,-'. . 

--,," .' 
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ZAPASCÍRKVE 'AďSTÁTU ZA KRÁLE PŘEMYSLA I. ',:" 
" .:~ ,l, ,i\:>:'::; .;' :'" ' " ',j',-,,:' ,'v' " '~:,:'~~ .. ,. j", •...• ~ :~:' 

" ,/. ,A BISKUPA ONDREJE II.' . , ,:' ,,'o 

,," . ,',.'.:,.,'".". .' . 
, (Pokračóvání,), ' 

,.,., .... Jak:svědómitý,'bá aŽ6;,kostliv;b;{bi~kitP ve vět~ch církev-: 
níkázně,patrnoz toho"že se dotazoval V Římě,zda ti, kdož ne,..' 
í souvázá.tii slibem 'a 'díscipHnou řeholní;'sniějí.' o svátkuN árDzení ~,' : 

, Páně, připadne,-li:na;pátek, ~ požívati masa. Papež ',míi,oqpověděl, ",' 
';že,takovídle,všeobecnéhozvyku/prh, veliký ~svátek směj{ v':,t~ ... '. '" 
,'kový,den>inaso:, jísti,al~ 'že'nelzečiniti'výtky těm, kdož by se ' 

'r, postiH z ,'náb'ožnósti.T· Se1:,tedy biskup ,ve, 'vykonávání reformy 
, disciplinárníaž"ria' sallléhra:nic~rigorisnlli. :.~ •. ,.,' . " ,",' 
" 'BrZo::vš~ko~rátirOndřej q;/svOji(pozor.nost také na 'vezdejší :/ 

: .. iále~i~ošti,~~rkvé a ':především,svého. ylfl:striíhO' biskupství. "Ne~: 
; Iibě':tiesl,že někteří' jehO' předchůdcFazvlaště. DanielILda:ro
',valí některým osohámil! klášterům ,desátky, které:z ~vesnic jini·. ' 

<'poddaných, měly' býti odvá~.ěny biskůpstvLNásledek.ďtákoÝého:" 
. darovánf,byl> že i jiné,kláŠterý'předstíraly darováriCd.esátků a é

/, 

,'pa~'že to, působilo: škodlivě i na' jirÍé>p()vinníky'desátkti, ta~že 
, ""odpfraliplaceníjich.8

). Ondřej umínil se pokusiti se o to,caby ,de- . 
, " sátKY, ony,dléjehoďmínění.,ne·práv~m:zadanéa potoinvůbéc;o{ľ~" 

, ' ': .pírané, ' opět \ hylyďcidváděl}y .. biskůpství.. Rozumí . s~,' že ti,kterým 
Aesátkyďměly~ býti :ódňaty,se'biránili, 6dvOlávajícJ' se:, nadaro~. 
vání ,Ondřej O'vých 'předchůdců .. Biskup" nechtěje .snad býti· roz~· 

.;, 

\',/ 

\.h6dčím' .ve I ylastnL 'při své a: clítějesp'olu' aůtoritou'papežskou 
'sekrý'ti,·;vYžádalíii. rozhodnutí papežova .. T eoto mú'dne. 29 .. ří j na 
ď·1216.odpověděl taktó::jestliže biskup" sezná,že.darování ,taková. '. 
sestala proti.církevníÍn,kanoriůin'a n~'šJ{odti církve,žez'moci" 
.je,žm.u'přislušL' jakO'zt~přédsfaveriémi.t,n'ejen,může,- 'ale musí" . '.' k' ď • d' I . 9) ,. '. - .' . ,,' Je' pózáonu,o vo ab.. '.' .... : :, ':~/ ", " .,: ,'" 
, .. ' Při vymáhání désátků'zpětnemohl :se ovšemOndřejvyhrióuti 
sporům ,někdy-dosti houževnatým., ':', .'.' '\, '" ,J. " 

".' Hned asi nedlouho.po návnltu Z Říin'aqaLse dosporu,s:opa,--", 
tem' mnevskýmJadochem'ajeh()klášterein; přičemž se objevuje ,,' .. 

" .' '. 'u~ědólllělým,zastáncem i ,hmotných, práv s~ého ·kostela.'Ondřej~ .. _ 
',\" ." dohadoval. se ci náhradu s opatem . inilevskýin.· za'některé vsidfuh- ' 

.', dy his~ůpské, jež za, jeho ipředchůdéů.'by'ly,slllěněnyzajinévs~ 

1-

.', \ 

~ , 

'.' :' ~ < 

, ,\ téhož kláštera,i o, náhradu',za .. Stráň/,příliš ..lacino. prý: opatOVi' 
. prodanou:biskupemď 'Dariieľem, :bézsouhlastikapitólníhO~ . Op'at 

zavá'ial. se, riáhraditi biskupovi ,šk6du, utrpěnouP) . . ' .. 
, ''. '",~' n ' •. '! '" ," '" > " / ' " '",' '.', , _ .1 , 

, 7)Erben~ č.569. 
8) Srv. 'Fdnd.:l: c;. 14. , , 
9)'~Erben.'č.569.,'. , ' ' ........., :: .'-
~O)Erben.č, 567 .. '--:. Srv. Novotný. české dějiny ~'3, str. 453, 'poznám

:ka 2: V. listině ,o ukončení,'sporu"datované d~e20. č~rvna,1216, (Friedrié:/z;:d 
.eDB II, č. 126, str.,116) praví,. že opat. ustoupjl,'longa::deliberacioné, habita,' ,: 
trval tedy spor' déle. '. , . (\ -' . . 
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" \ ,I, :.'.,1 .~\ ~ ,'"",,' ~, I;.: i O', :>-/':\.y, ,~>';.':, .:., .-:, ",.,' ,',;" .~' ',..":~:":.;,: 
, :, Zdá se však, :.žehned nynJj ižv háj enípráv svých ,pro'z~'azoval .. 

,ii.jis'tou ziskuchtivost. Hned potom: asi '~.patrně.již vprvníéh: 
.', ,: .'·.Ihěsídch: r.,:··1216· -;-,' aa:l i,se' do' sporu.·s· klášterem,tépelským. Na,.: 

." ~proshú zakladatele a' pr~boŠJa. kláštéra't~pelského HroQ;mity od:" I 

,,'.pu,s'tiltotiž biskúp'D~llliel ~"jakt,:rdHopat,tepelSký.~premon- .. 
, < strátům tepelským ;desátKy,:které Z jéjich:zboŽí se,mělyodvá~. 
·".'děti '. bisKUpóvi. .. ·. Staló. s~ prý: tak· .. i' za .• sotihlasu,ka.pitoly~praŽ:' 

ské, jakožto' spolusp'rávkyněinen'sY,biskupské,. b~:.prýď.i světská'." 
.,' móc '(primates) přálatomú;: Biskup Ondřej 'poža.doval všakde,- .. :, 

sátků r těchtózpět.Ale ópaffepelskf :žádostij ehonéyyhověl;'Tu' 
, '. . 'na, zakr9čení biskupo~o I póvěfi1, 'papež', biskupa" řeierské~o ; a' ve':'· 

dle něho, ještě jiné osoby;, abY.'rozhodli/ spor jménem 'papežovým; .. '" 
.' Opat však na ,jednání r' nepřišel; a tu'byI,a papežskými' plnoin.óc:: .. '.' 

níky naň ,1,lvalena církevní klatba: Opat předvída je, :c'ó., a~i jej: 
; stihne' , za,jeho ne'přítQmnosti"óavolál se již' předeni k papeži;' ,'o 

·přišddoďŘíma, a ,zde . byl za. souhlasu ,biskupa. 'právě'přítomného,' .,.. " 
'od' kla.tby·ďrozh~e·šen.ZároV'eňbyL je~en z' prelátů,p~pežskéhóď . 
dvora póvěřen úkolem" aby skoncov~l spór;Op,at proti biskupoyi, 
se 'dovolávat daro;.ráníDanielóva~a.pře41oži~,kópii listiny daro::" .,. 
vací .. Ale soudce. nemohlnabýtLp~esvědčení,na<čLstrariě' jest 

,.právo,a proto.<nařídil. ~pápežHonorius:III.(23: -,května' 1217L, 
.' opatovi yelehradskému,prohóšfovi a~děk.anoviolomouckému, .aby· ., 

" ~/'vyslechli důkazy:ohou stran .a'odgiriállistinyTIánielovy poslali: 
'. i nejdéle za rok,dóŘílT\a.y), Spor,tento,piotáhl::se,vetmidlouh():~:l· . 
, .. "Jaký byl další průběh tohotO' sIlOtu',nevírrie> Biskup Ondřej asi:' , .. ' 

: nemohl, pro vYpuklý spQr skrá:lem'jak náleží 'se zastávati svých:: 'i 

nároků, nebO. . snad podařnoseopatovi:Hókazati,' ž.emu'spórné'" . 
" " ,desátky 'skufečněbiskupem jDanieleni.,byly'ďdárovány.l~)'Po;ríě-:", . 

,' .. '>.kolika leh,ch ··(5.únor'á 1219) p'apež Honorius; III. :dósvé ochrany:", 
'vzal klášter .'tepelskýa'potvrdn mu. drženLvšechstatků; jakoŽ.',' 
. ~ 'I?~i~*gi!;' pO~,kyt~utý.ch .králem Přéinyslem)"a:t nimi i,i,]iný" ':. 
JeJ1chmaJetek; (aha·hon~~estrap~), ~/' " . 

, 
'. 

~' I I ,,;: , , " '{ 

. p~Č 'átk Y .s'p o ru" sk rálcrIiPře riry's'le;rt •.. ~!. S 
, ',' " '. i I~·.' . ".,,' ',::.,' ,... .. ' . ~~ \ 

........ ' .. Biskůpovu.netibost'v~·ak\";zbuio~a.lY, je'ště jiné'věéÚ ktefése i 
nesrovnávaly'sj eho' představami opostavenL církv'e. : Král, totiž, 

.... jak ie' sHžnostLbiskupó,vých;později.v',Říiilě. předtÍésenych15), 
..sledovníky. J akze současné zprávý hiskúp'ovy,:poslarÍé.do Říma, '. 

patrno, neodváděl ze svý·ch státků, biskup ovL desátků a ·měl. prý' 
.. ". v.toni·.~eln\ože.· česk~ a:tá:k~ chudši',ohyvat!,!le,králóvství:z,~;ná-' 

I I ,; I '! '., ' ~: \': , . ' , : 



", 

" 

patrrio, ;~4vá~,ěl1 ; včechá~h .. někteří' "ěřící,'iodvolávajíce', se, 'nl~' '" 
;j akÝ,si prý starý ne~ovo.,Ienýzvyk;, místo ,desátku, 24 denáry, ,jiní " ~ 

12"neho'jeti6, neboi jen 3;1~)Osobáni :řéholním, aduchóvním 
s\rětskýmukládarprý nepravé daně' ósoboval si investituruinově':, , 

,us~anovenÝchhodnostá'řůa správců duchovních; příslušející'prt,· ' '" 
:jediněbis~tipovi. Také těžce nesl,;že;d~chovníbývali~voláriipřed', , , 
: soudysyětské'a. že, tu bývali', OdSuz9'váni, 'ba i 'popravování. .Není' ď ",', 

'pochy~y,že'biskup' ktěmto, stížnostem ,se ,dtil 'oprávněným př,c-',' 
, ; devším'se zřetelem ,na normy, kanonického práva, j~ž,ďžáda:ly plné" '" 

imunity reální iOsohriLpro duchovenstvo, á.le jež si'však do~u~., '" "i celém 'rozsahu uznání. U nás ještě.nedobyly. ;Biskupzastával :, ' ' 
'poža:da vek, ~e soudcům světským,nepřísl úší, vůbecj uris~ikce ,mld 
'osobamiďstavg, duc~ovp.íh6,'ba;ani nad:jejich',poddanýmL, ,Měl 

, za 'n,aprOsto nedovolený .i akýkolLdruh 'investitury skrze 'laiky. 
'Odpíra:lodváděti· daně Ze statku 'Církevních a konání robot zém:': ' 

~' ských ,od'Jloddanýchcírkevních,' ah{zatO, 4esátku', církevního' 
':požadoval od.celé země.17):Sóuhlasíme' mÍ'le'rádi s Palackým/S) 
,ze ,ohinotné;:výhody, se,',n,ejednáloJbiskupovi:ze,zániěiů:s.obec- : " 
,kých, ježto'svýnivlastním patriínonÍem. rozmnožil'" jmění biskup~ 
ské/9

) ,tvrdíme, však ,přece, že biskup, uchvácený" teorie'mi" dr-, 
ke'vního práva,ztratíl :příliš,smysl pro,dosavadní vývoj církevně' 

,'; politických, poměrů eV ' Čechách. ,Přiznáváme,' také, 'j ák' jsme': po
znamena:lijižvÍívodě, 'žE! ise'stanoviskajJrávního nazírá'rií 'na 
,postaVení' církvev:Čech~chse' církvijai{:Pře'níysIem tal{ f úřed-: 

, . ::níkyv,)ecčem,křivdi1ó,:ále:přeslo,máme-li správně vyjádřiti: 
jádro' sporu: brzo'mezi :Oríd~ej errt ,á 'Přémyslemvypuklého, třeba 
říéi,",že' s'e,-tii' střeHy'dv,ě :protichůdné .tendence:, jedna' (refonna 

, ,'," .",,' ;círk~vní)',. jeŽc~ těla: církvi' dohýti ' postavení, "j akého : vyžadovaly· 
:\~ <ná.zórY,přesriěcírkevní, a druhá (kterou'~astával"králi vůdčí 

,l" 

. ,'", 

."", 

. o.soby',V' zenii), 'j ež se bránila' novotám~" ' ',' ",/ , " .' ' , !'. ., ~, . , ' ,',' .? .' ,'.'" ': ',," > 1. . > " "': '.' ) ,. 

; Ondřej:, ašidostibrzo: po, své~návťatt1z Řín:la,obráHl, se' na", 
, ", krále se žádostí o nápálVUj a máme 'za:to, že se'jistě 'nespok~jil , 

'·š'přáním,'i!byvůči církvi,dejím 'osobám á:majetku bylo jednáno 
dle iúizorů, v zemi za' platné uznávaných: a' dle;~ toho '.aqy· vyva:' '.' '.

'\'rovánoby,lokřivdcírkvi činěných'Cale(ž~a:si 'ihned: hledělupla~- '., " 
niti ideje církevně ,reformního,programu:,y.plném"rozsahui:což' ',: 

,"příčilo se,veškerédósavadriÍ,zvyklóstL ' ,: , ~',", .. " . 

"d~16)~ oJ'~t~~,'Č~;kéaěji~/I;,~,str; '455: ~~,~45~:ď~~ní;n~sn~d~0 ,poznati, 
,žé jdei o'; známé čtyrtiny; někteří odváděIibiskupu drkevn('desátek' <:elý; , 

jiní toliko ,polovici, jiní jen: čtvrtinu biskupu příslušriou, ,Novota požadavku 
.Ondřejova spočívala nejspíš v tom,' že chtěl, aby 'mu byl ,~dváděn'llesátek 
',celý,/netoliko jen 'vlastní desátek biskupský, rovný: čtvrtině desátkú celého; 
Podnětem bylo mu, asi vědomí,.že ostatní čtvrtiny, 'mimo biskupskóu; ,ďpe~ " 
hYvajísvému,účdu;odváděny;. a to éhtěl nepochybně 'zameziti; )'0 se však 

'. 'příčiloveškeré dosavadn(zvyklosti,' a nepřekvapí tudíž, žePřemys! 'némínil, 
,"souhlasiti., ' , ',,' ',' ' , '," ", ' .. 

, ,17) Pálaéký, Dějin'y I, 
, ~sJ:P I k < 1 ,'t 287.' ' , "', a ac y,' .. ,c.· s r;, ,,' I 

'.' 'YJ ,Srv,: stranu> 20,:poznámka 
\' (-: .,' .. , .", 



," . . - , . 
, ,.,.... . ",' :': .. , ' , . ~ ) '" ", ',t ... , ...... , ,,' .: " ,', El,'" " , ' - ,. , 

· .' Třeba·žalobOndřejových· neznáine.:přímo,. nýbrž' toliko'pro-', 
,;'siřednictvím listin ·papežských, tolik z pramenů' nás došlýchcmů:: 
,'žéme přece' souditi, že ·stíž.nosti • biskupovy, i,hYť: i·, s·; jeho . stano-, 
viska v. podstatě správně; • byly. hódně< teridenční' ~nadsazené; 'Že.' 

' .. všakšl6 (o kanonické zásadyj inde. již, próvedenéa díleni'nedá \T- ,. 
• 'no~konci1em Lateránským:. přijaté' á'ovšemďtaké óprospěchy." 

,límcítn:é, nalezL Oridřeju kurie'ochotnějŠí sluch a,:jistě také tím 
urychlil ~ provedení 'svých dotazů starších. Již dneď.15; ří j na 1~16,~ .. 
.,,:-tédy' o . 14 dní dříve,' nežili : odpověď na' starší, dotaz. Ondřejův, '. 
~ :p~stech·.atd; " . ...:...<datován.'jestélist,papéže' HonOrra:: IlL;"'jím'žď 
zmocňuje hiskupa;abysiřádné Odváděnídesátků.,vynutili tresty.' 
církevnímPO) f • ,ďl ,.. ,,'. ,<.ď' ". . '. '.. . ., .... 
, ,·Jak'se ďdaló'~čekávati,n~r~~i1 Oiidřej naodpo~neién ~krále" 

:'ale i dvorajeho, a~ůbec' ,vedóudch ,kruhů.' Nepáchyhriě svoje. 
ď póžadavkyopětovalčastěji..: ., .. ', '. . .. ' .,' ..... ,' I':,. ' .. " 
, ď • 'Král n·cchtěje. ovšem také,jaksám sevyjadfuje,2~) abýža-ď ... '" 
ď lbbník byl mu 'so'udcem, proti Qndřejovu'zdůrazňovánÍ'kanonic-:;. 
kého práva odhodlal se rozhodnutí vznésti na papeže: Než tu ho . 
Ondřej předešel. J Tváře se, jako' by schvaloval' krok králův 
nabízejezdánlivě, aby oba o vyslali svě, posly do Ř.íma/2 )' ve, sliu-

• }éčnósti "učin:ilta~;sám'a:ninohem dřív~/'Sotva si)or\propu~l, 
'/·stěžovalsiú'kurie,.žemu ,desátky nejsou .řádně ódváděnya;že .• 
' .. ··•· .• jé.to. 'sám; král,'který"v 'tom brání.. 'Bylo "', to; , ovšem' vJ podstatě," 

pravdá,alé',jistě'nebyló řádněvylíčerio . pozadr: celé věci,. jistě , 
: biskup Opominul Uvésti, že. král,' bráně se, háj (tolikb' dósavadní ... • .' 
';: zvyklosti; .kdežto požadavky biskupovy ; opřené"o" platné právo 
'. ,kanonické,':jsou vlastně. v Zemi novotoU.2n'i, . . ...... ,'.. .. " 
• .ď í . Král vypravil k papeži zvláštnLposelstyí,' v, jehož čele stál 
" probošt 'HtoměřÍcký,.Benedikt,.důvěrník . králův, vjehož,.kan~ 
: "celáři b'yl !zaniěstnán.2~) fA. snad hned h~nkrátékrál, táké

ď 

navrhó;. 
· hovltl způsob, jímžbymohlo .. býtidocílenoshody.2.'\);' ,/:<' 

.· ... ,.Nelze. Clnesbeipěčn'ěz,jistiti, cO,n'avrhoval:skrzé'svého:ď,dů-, 
.. ,věi.níka', král' 'Přemysl; ··ópřen'.o···, sotihlas'veškeré;šl~chty;Jeinů,: 

.' 'jistě, šl()předéin o-to'jaby:r<?zhodnutí:;uj alďs~papežjspoléhal, ná,' '.' . 

. ' .. 2~)Novotný,Česk~~ěj~Y\3" str,·;4~6~a457. "'--"fXedr!c;~,CDB; II,' 
'Č.,ť29'·T'str~,,120. ',' '",., .',"': )'!,'''' '>.', . ,_Er, ",.' ".,' ,}~J 

,', 21) Novotl1ý, l;'c. sti', 456; .poznámka;l:,nolens .. ; eundenihabere)udi-
','.ceht et .adversarium (Friedrich, CDB II,č.p9, 'str. ;12'9).'.: ;" ., 

" .. :'22(Novotný, ,Čéskéději~y 1',3, ~tr. 456,:pozná~k;;'2:Ták ~sp~ňtvrdí 
',později: Přemysl·: (v: Friedrich" CDB 'II, č; 139,:stť.! 129),' a jeho; :slovům, • 

ď, třeba jeho ; zpráva byla jinak .téndenční, lú'tu :věřiti; . když, .je ;p,<?tvrzuje::' 
i:,i ,datunl zakróčení'Ondřejova (zjištěné' odpovědíiít:papežovými) " ad.alší·' . 

• ': > zprávy listinné o kn:icíchPřemys!ových';' ';," '; • 
" . 23) Novotný I c str .456 ': ' .\ " ........ ". ". 
" ·.i4) : Tamtéž, "st;, ~57;~oin~mka 4:.Připo~i~á se jako nótariu~' ~egi~'již 

v' listině z let 1202 až, 12Q7 .ačastěji, užívaje i titulu' protonotarius; snad;J 
.. . již. nyní; zastával : místo, Ondřeje úřad kancléře,' ač se', v něm,.výsl(jv!lě"uvádL: i, 

. '. teprve'od r. 1220 .. ,......'., ,,; "J. :."'. ,\ .. < .. L:," ... '.,::' ..... ,:: '.''.c 0 

......... ;-:' 

. 25)' Tamtéž sh:. 458,. poznámka 2: V 'pozdějším' listě (Friedrich,CDBII,', .;, 
:ď.· č .. 139, str.BO) pravíkrál:si'forma;ďut prius pecíí'; nonplaceat.., " .:', .. J . 

" ",'",' ,", ' ",- ,- - '. . 



i 

• ",' j' ',',;1 ,ľ .. ' "" ',",":- 'e ',' "':, ' , " " " ' '. 

'dobrou 'shoduď. s'; ním., Ale .• Oď tom sotva lze pochybovati, .. že;pa-: 
pežii, a~ ovšem' zatím'již bisk'upake,krajním krokům' zplrib-, 
lnoc.nil(JS, říj~a 1216htakénadobré:shodě'S Přemyslem. mn

,:silo zále.žetU A:: tento zřetelurčovál- tón j ého od povědi;" drie:' i 
; ... 18; Jedna. 1217'datované:26r:Papéž Jpřijímaje s 'povděkemujištění" 
· '. Přemyslovo, že,míriísetrvatLve .své dosavadní oddanosti 'k'církvi" 
· 'oznamuje; .. že. vyslecHl 'prosby" které .mu tjménenlkrálóvýni· .. ·před~: .. ':; 

·.· .• \nesl·~ probošt' Benedikf;,aŽe~á" V úmyslu,! pokud. spravedlnost. :-
· a'c,Iůstojnost dovolí,opatřiti,.cosměřuje' kiidLkrálověa jeho 
· prospěchú;;Žádá' tedy, aby; v· . dosavadní,oddanó~ti:k. církvi ; se:: \. 
trv.alA . také' V; ,odpovědi šlechtě české Z .téhož dne,. s I uspól{oje- '.' 

· .ním kVituje ujištěni o,:pl'íchylnósÍijcjí, 'slibuje'pódobnými"slovy: 
. opatřiti:s,vým píístem' a ,čas'em, . co by'hledělok jej ieh prospěchu, 
pokud,blľde;spravedlivéasl~šrié ... ' ", 'i, ' . ,'. ,~/, 
.· .. T řéba'< zde . nic . 'určitého : řečeno . 'heby ló" .' není" to' přece roz'"' 

hodnut(odmítavé'ji;píše příziliÝé~:A.le :v.ýsledekbyl· jiný.27) .. '. .... .' 
'.'Br~o\rŠakmtú;iÍ.:s~O~dÚ(přesvědčiti,Žé:~vójíat1toritou ne~ .: 

< vymůžé'na. 'králi' realisování všech svých! hižeb 'ani .přárií.· Ale ~ 
· "jehopova.ha,' jlstě :cholerioká,~'a 'jeho'midšenf 'přiríesen'é'z,'Říma, 
",' Odkud. 'navrátil' se j ako zce~la,:J iný člověk," nedóvplóvalymu;'.abY 
.. ustoupil/:Viděl slávticírkve,< jež:s'e takoslftUjícíni.:z.půsóbem za.; 
stkvěla;v' tateráně.'Nůže\nepovolí, ne,tistoupL,··,:.,' , .', '. ", 

.: •.... :.' PočítÁ; na koho 'ritůže:spolé.háti..'Na· národ ' ~ikóli;' ten'. se' ;st~ ví :' 

.'p(oti'jeho:požada~kům.:.·Na.clúchovenstúo? Není .. však··.ohrorimá. 
\ část 'spíše , na!doněná k.ráli a .•. zaujataproH.,němu,·"biskupovi? Je 
>, takpřísriý" nal éhá'ná přísné. zachování: disCipliny, církevní, , a, ono~.·' 
vnejyětšÍ' části'od:,dób'Danielovýéh' i dřívějších; ,tolik:uvyklo" 

·volnosH.c PřiťužiI . jeho' 'káZeň; 'mi.stupuje· riá • zachování; celibátu, 
:-':" n'ép~;nil-Fž\jeďná mís,fě , :nejchoul()stivějšhh?, Mohl; bý:spolé':' N ;' . 

hati)en< ~a7:nep'afrtÍoU\jeho, ~á~,t.,. na.tY',kd()ž.;~.n~byli~pokojel1i;L f 
laxmm'l~ 'Damelem;Ostatm . lel, opustI, .postavlsena . stranu 

.krále;'i6ho krále, ienž daróváním. různych, privilegií' si'zavázaL 
a'zayazÚje~osudzvláště:tolik kláŠterů!":, ..... ..,':,':,' ď' . " .... 

" .:.,< ':Tak ,asi·· ~ďsnad ··.i ~me. nepřekročili '. hranice,'·~p;á.vn'ěného. dú:': ,'" 
· hadování' '~'hyažoyal ~ biskup; •.. Perspektiv~ďdo . btid011cncisti ď ne- '; . 
vyhntiterliiě' s~ mu, ievila stále',zasmušiIejší,snádd~fkoÍlceizóu- ~ 

··fala,:',:',.:,. ' .' ." 'i";>, .. ' . ,.: , ",'~, .":. 
" f;i Zna) dobře krále Přemysla. Nemohl si'neuvědomiti,. že, k· ta';, ' 

. "kovémupřevratu,'nesvolídóbrovolně; 'pfekážky" v~cné,jeyily ,se., 
l: .·::ď : králi . j áko n~přel{cjnatelné. ,Mohl-li '.' snadněj i 'naléhati, . aby' • se' nic .'" 
:.>:'riedálopróH imtiniťá'm. 'duchove.n.stvu. poskytntitýri1, 'bylo'tím 'ne-': ' 

snadněj ší,' zavésti ;. poměry Y·mn.ohém 'ohledu' noÝé,dle "žádostí 
é biskupových;,Tak j as~ .také'ps~zov~li:IÍejyy§í~ředhťcizemští~',' .'. 

'····Snad 'záhy"pó ďvypukhutí .sporu bylobisktipovi'iasno,že·.v bojií, 
~.; ',' -"'" ,: r, ,. ,': ::',< } ~:',~," ,I, i.:,": /: .. / /;~ :', ,,:, -.:: :,<':>: ::,,/,~--",: /}., ~ ';'" ','. ,:.; :':~'" "'<~~'" ,::' ;'~ -. ,!,.: "0"" • \": 

, • .26 ) Friedrich"CDB ,'II, :č . .'135 a 136 ... ...:..:. Srv.'Erben'č: 573;574. :.::... Srv. 
Bcich~cinn,!Geschichte'.Bohmens I: str. 457. ..' '.' I ' 

',' 27), Noúotňý,česk~ dějiny!, 3," str:459; 
, ' .,1' ", ' , . " 



" ) " ~ " '", .; > " -: I " \ 

, '.' . Přiostří .. )i~e,rieb~d~;pr~ . něho v,Z'eD.1iriústá;: a ~ připravo'~al' se • 
k tomu.Předstíraje~pobo:žnou pout k sv. AritoníiltiV St. Didier. . 
de;'Ja : Móthe'i( v .Deauphiné li' ',uložil za.'tíin úče!emkněžstvu .. 
zvláštnídaň.2S) ,'čekal. patnlě.jenom" áž.ho'kúrie zplnomocní" 
ke krajriíni krokům.. : >,',;" .'~' .:~ é '; ,,',,/:,; 

.. ;,' Qndřej ovi' bylo j a~nO,ď že' se" ,,~a svobodu,církve~ďmtisí, posta: ' 
Niti na odpor králi i .vdmožůril!: ataké ti tom ,sotva. asi pochybo:;', 

'. val; 'že >potom' nebudé pro něho v zemi,mistá. V óliltedy, .. raději . 
. ' dobrovolné . vyhnanství. Sebrav mi.mo daň na svoji pout také\ho,:' 

tové .peníze kostela pražskéhó, .opustil Čechy m!pochybně dpe 
:.':í,26.řijna1216.2,D)ď •• ';. ".::' ,(I.': ',' , . ,. ':'" ''.'':. 

~:,., ' ..•. ; V jeho průvodúbýl· asi' také,' ji~ nyní. Vincencius,'kanovník 
. sv. Aritonínav St. Didier'delaMothe, domnělém cíli jeho. poutL . 

. , .. ,'. A,to.asizpůsobilo,.že ,jeho o,dchodu'neučillil nikgopřekážek; Ž·e 
'.'( "odešel na okove shodě s králem.3°r .'. '):.: . ". '., 

ď ',' )",p'oslyšme; co 'k roku: 12J6 vyprav!J.je -starý ,letopisec, ipo~ra.;.>. 
'.' čovatel Kosmův:31 ) Tohoto iokú'0Il:dřl~j,' biskup~ pražský,' postavil 

., ·se . proti , Otakarovi; králiče.skému"ajeho·velniožůmza svobodu 
kostela'pražského· a' o,debral se do .vyhnánství;dne,25~ 'října;" .' 

:.' 'Věru; jest, až nápadná arialogie·'méii Vojtěchem aOndřejéht. ;, 
.. ~Oba;neinohouééz.jednati' lťplatněri.ísvýni. ideániiopouštějí' svoji: 

vlast;,':" ...... "; ,t.'·:. 'i' .. '."'; ''', ',". .... .. . ·1., .' 

i Dmi 21. . března 1217y; průvodu, jednoho mnicha~h~aŠského: 
kanoyníka Vincence přišel' do', Řínia.a2 J ' (Pokračóvánípříště:j; 

, ;'" 

c • 

',' 

. 'ROZHLED~'PO ŽIVOTĚ 'A DÍLE. ' 

.ééskoslollensi{~':, '.' ; '.' 

., .... '.>oi:~skosl~v'eniki y MCAv",člri~'" (II./32jčl~n iedak~e zderiěkS~e~ . 
. táček' 'otiskl pozóruhodnoUÚvahti.Vadí' v ní sice některá', silná a;hyper~ , 
,bolíckáslova, alé,obsahuje: bystré:a překvapující ,postřehy': Jest . to snad;'. 
první věcná a informovaná 'úvaha, co jich bylo za 'deset roku o čsl. YMCA, 

~ riapsáno~Upřínmě; řečeno, . nemá'me radost ze' stavu tam' konstatovaného, . 
•... považujeme však za 'povinnost, . seznámiti své' čtenáře se, Smetáčkovou< dia~ 
·.gnosou.Vcítovariém,čfsle:"Činu~~,čteme:'·,· . ".,.; '." " ",;.: .... 

. '0 č.eskoslovenská .. YMCA vzpomímlla' . nedávno desátého výročí' své ':exi~ 
, ~: .1 'st~énce ~ kl,,:~la: si účet .ze· svý~h' úspěchů'.' ~ nezdar~ol. D~váté:, čísl~ ~ Křesťa~ské' , 

, revue je. ,tomuto účtování věnová!Í0" Pročte~e .. lí bedlivě tento sešít, vidíte, že . 
vudcové. YMCA jsou si ~ítuace . sdružení celkem dobře'vědomi.·· Sdruženi' 
dosáhlo: pěkných' úspěchU. organisačních; ale nad úspěchy' náboženskými •.. - ,,' . 

.i' '," .'-" 'co'. :-': 1,'_ ~", " '.: ,,' ',<;. ',;.~:.~'~','"Y"" .. ",': '>: .\ .... ;: ~':": 'i, ", :\'<":,, ~". ~:> ';,., ,~>: ~"~ ,;'; :::' , 
'.' ... ,: < ~8) Novolný,.České dějiny I, 3, ,:str., 457 .. Poznámka·,3: . Dosvědčuje . to' 

'. král'Přemyslve. SUžÍlOsti k papeži' (Friedrich; CDB II,č:'139,:' str; '129) . 
. :'29) Novolný České. dějiny. I 3 'strana 458 .'" . '.. . .... 

. . 30), Novolný:L c.sti-.459. 'Po'známká • ľ: 'a 
"·díPřemysl '(Friedrich, CDB. II,str.129).' '. ' ., " 

31) Fonlesrer:bóh.'II, pag.380.· ,'. ...... ......., ". ... .. . 
\. .'. 32) Fon.tes rer. boh;'II, pag .. 380;·-Srv.Tomek,-'Dějepis.města Prahy' 

.. : .. : ,str; ,153. " ..... .':" ···:c·' ", ':'; : '; .... , .'"."" "':'''';';.;, '.) '.' 
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.' . nebOť' . YMCA chce: bÝt~~gať1isací 
k přílišnému jásotu. c';: l,' :'; .... . ,i;,., ". ,.., '; '. 

, .... ," : Právě'o . této 'základní otázce:-' 'křesťanství ":-'je' ve sdružení nelvíce' , .' 
ď názorového zmatku. Vzdálenému. pozorovateli z ;něho' bijí doočídři činitelé, ' ,( 

1· ,\ 

,.' 

~.'. 

" 

/ i i i~, z nichž každ ý.' táhne troclúi, jiným. směrem : profesor, : Rádl,který, vyrostl, 
·ď. i českého' p()krokářství a. 'protiklerikalismu;, ,dnes, tolik' perhoreskovaného,-.: 

ď 'a který ,vede sdružení 'ý, duchu" jakého'si neéírkevníhó,nedógmittiékého, pi-ak~, ' 
c.'. ticko~moralistního kře'sfanství, 'profesor! Hromádka, integrální' křesťan, boho?' 

" • slovecký zal}j atec, který nedůvěřivě kroutí, hlavou nad 'světskostí' mohutnéhO' 
',e . ; spolkového., aparátu, ,a konečně Akademická YMCA; sdružení:jntelektuální 

.'mládeže, která' bujně ,škube křesfanskýmrotěž~nii a usilovně hledá spojení 

," , 

,,", 
> •• ' 

'.' 

, s' dnešnínekřesťanskóu', společenskou realitou,'nechtíc'; zdstatiJmimo "nej:.' , 
· aktuálnější' prameny: soudobého. života/.'ale, toužíc" jako:.každá mládež;:píti 
.znichplnýmidoušky ... · '., ,', ... ' ,'.~" ... ,,. ': ,', i',; .' 

.. MládežLJako provšeckeÍl'dnešnÍ,společenský a, kulturní .,život,c pro 
.'politiku, pro'literaturu, pro vědu, jest i pro. khisfanství : Křesťanského s'dru.' 

, žCní'mladých mužů otazníkem~ Tropí:si posměšky ze sentimentálního llio~ ; 
'" ralismu;.: patriotismu; . z krátkozrakých .. oČí : a'. vysedlých :.lopatek" svých 'cti~ , 
- ,hodných otců;' j~;plnokreÝně :světská a bé~božn~;' jebézohledněpraktická, 
"a'věcná; je dokonale. nepatetická; roste bez, církevního vedenL.Co od této' 
niládeže můžE; očekávát křesťanství? Dókorice,,_ křesťimství; ,ktl!ré1si samo' 

'není' dobře ,vědomo, c~~ vlastně :do()pra~dYJ očekává.:': ď .;!:: J!. ď. :"":, 
" i. Tcinení 'nadsázk.iL Vezměte si 'vzpomenuté:číslo Křesťanské',révue a 

', .. srovnejte si.. projevy,.tří dnešních " vůdců. Československé, YMCA: profesor 
Rádi 'mluví, o křesťanství" ,;které' staví' stranou' církevniét~í a. vůbec:,hádký 

, o: vyznání':; Ci j tomi že' jenom "laické .náboženstvímá '. dn'es vyhlídky"; j o. tom,' 
že YMCA. podává "novou formu 'náboženstÝí";naproti lt()mu.profesor.Hro:: 
'má~ka tvrdí, že YMCA' "by' popřela ;smysl,svéhopů"odního'poslání/ kdyby 

" .přesvědčovala.mládé lidi,že,to,éoona jim nábožensky:podáváí jé lepší" 
,,'móderriějšía'.vhodnějšíprÓ mladého člověka než to, co církve, ve, svém kon-' 
. : se'rvaÍismu a ve: své: skutečné nebo' domnělé zaOstalosti,: mládeži nabízejí":" 
i . konečně AmeričanC,' T. Tidball'očeká"á, že, YMCA bude ;riaskrz křesťanská" 

že. bude mít' ;,křE:'sfanského ducha", že každý" její' člen. bude ."soustavně " 
reagovat na ' všecko křesfansky".~ď.:; , , : · .. ···.ď, .'ď ;.', " . ",' ,

','. Kdykoli 'přijdete" do, styku s toútoo'r'ganisací,. 'uslyšíte~'slo'vó;,křdfan-', 
ství", skloňované ,ve všech .pádech: .. Alé 'co. to ,slovo' znamená ?'Spolková, 
humánní,. sportovní 'praxe prý ',je pro toto křesfanstvFpotřebná, , ale nikoli 
.pádstatná·; toto křesťanství prý' ;;:.ávisí na náboženském díle a ; myšlení .kře~ 
'sťanskýchéíi-kví", ale' při tom ; ovšem'. ,staví drkevnictví' stranou"., Rozuměj,.,' 
"kdo'můžeš! '.Nejspíše to, je jakýsi křesťanský behaviorisÍnús, 'jejž naznačují 
· citovaná slova Tidballóv<l;.. .'; )~,' . ď,',... .' .', '. " .: ;. 'ď: " 

, . Pro vůdcesdr~žéní, kteří jsou o~šem již' staršími muži, ~ajislova kÚ~, ' 
, '.,sťanství,'.Bůh,"JeŽíŠ, bible jistěještě< jakýsi význam;Alé: tito mužové si;" 
. .:snad ani' dost neuvědomují" jÍik'drieš.ním ,mladým lidem, jsou,tó, už póuhá 

slova bez obsahu. YMCA soustředila určitý okníh 'mládých mužů: 'Ale byli 
býtamtito mladí 'mužové přišli,.'nebýt těch' amerických organisačních' metod, 
sportu, zábavy; tělócvikii?'PřišlL ,mladí'mužL, za křesťanstvím? či přišli 
prostě za dobře' organisovaným sportem,; málo ,se 'stara jíce, zdali' se _ pěstovaL:. 
pod firÍno:u křesťanskoučLjinou?<: <',' .' ,'I.,' '<·.ď 

'," - . "",,' '" '. . • '<. ',\' 1· 1 I,' :' ;' ".' ~ . " ," ", ,,". " , .,' : 

,Zdá' .se mi,že nejživěji si uvědomuje tuto bytostnou problematiku 
sdruŽen( profesor' Hromádka. Ale. zdá' seini,také, ž'e kromě něho Ínají stou- " 
pendrYMCA příliš ,snadnouriáklonnost. odbývati : námitky , a, pochybnosti 

· tohoto· drůhu (poukaiem ,na neschopnost ·'našeho.'prostředí ': porozuměti ame- . 
ríckýnimetcidáín' a' křesfanství jiného druhu' než, kateéhismového.. :ď ", 
" ,Většinu 'tohá, co až pos~dYMCA'~~yk~~ala" bylo by bý~~lomoŽno'vy~ ď 
konati i bez křesfanstvLJ sou' to ď organisace, které' trpí' přemírou zásad á ' 

",nedostátkem' metod. O YMCA: by bylo lieřícé'opak:. I ten;.kdoby s' tímto ': , 
'; . sůudem'nÉú;oúhlasi!, .musil by, přiznat, že československé sdružení'měloďdříve -, 
,'metody než 'iásady a .žek vnějškově přejatým cizím metodám' teprve doda-' · ,., " . '.; . ,,' 



"O •• ', ..... 

. t~čněhledá' doinácího'du~ha. Už,tenio:obrác~nÝ'vývojovf p~ch~d~k~idjÉ< .' 

. že' YMCA ',nerií hnuti živelné a: že nemůže počítati. S, velkými 'duchovními 
. výboji. Jésfa budé,ušlechtilým,spolkem, ,který bude jlOd heslem. křesťanstyí . 
'vyúžívati myšleňeka,hesel původu namnoze mimokřesťanského;'ale " který , 

:,. právě tímto."způsobemsvé čin,nosti; nepřispěje k,niyšlenkoyému 'vYFíbení/, ; 
Vychová nám. způsobné občany,.,kteřísvé.'nitro;,zcivilisované; technickým " 

, duchem dvacátého století, pokryji drochou papírového křesťanského radika-, 
, lismu, chtěného a' vynuceného, jak ,už se některé jeho známky' ukazují, jimik 

se v ,ničem nelišíce od .'svého nekřesťanského' okolí. . ď " ' 

:, "Sám křesťanský' základ jest křésfanskému sdruž'eni. 
'n.ejvětŠím: problématickým' otazníkem.', .... , ': 
c, ," . '. . , ' .. ~ ',' ~ ':: ~' .' -. . . . . ! , 

,'j", 

- ~ ',",. :. '.' ' .. I, ' , , " •. ' '.', ., . " ' \, . " 

", ' V High Leigh koná ,'se' letos I v srpnu pracovní konferencé pokráčovacíh() 
výboru (Continuation Cominittee) . světové církevní konferencepro,:ideó'vou 

'jednotu a 'sJedríocení církví křesfanských (Faith and Ordre), Církev česko
('slovenská" jíž se <dostalo, vyznainenání", žeje~t:čleriem",',pokračovacího' vý

" : ,boru':. této' konference, 'zúčastní se pracovriíkonferéncesvýinL', délegáty, 
: ' v High : Leigh:Naši < delégáti budou míti nyní po sněmu, t:. jl po :.přijetí ria- . 
'. tiky a vyznání, usnadněnupráéi. Netřeba : podotýkati ,též,že. účasť\na, této' " 

.konférenci, jako na: všech ostatních, jest. důléžHá i' s. hlediskalstáttiího,né;;. 
bóf. na všech \ těchto koríferencích bérou účast .i . nepřátelé'našeho' státu: a, mí- .. 

; rovýcli smluv;. kteří . obratně dovedou šířiti. 'své myšlenky mezi zástupci svě~ 
"tových,cíÍ'kví (Anglie,Amérlka), ktéří:majíi 'politicky,',velký vliv ... Zdá-se, '.' 
~však,: že. u nás 'se .význam ,této obrany:,státu nechápe' ták;; ják\jest tomu' 
třeba .v'Polsku, Německu a hlavně Iv Maďarsku .. :,.:: ".; ... ď':: '.' "Drs.'~ 

Šp~ně~;~o: ", . ., !' '·J."I 

I " : " ,~il11šti.k~tolici.ve špan~lik"u pálí řimsko';kaioÚcké ,\ kl~§iery. 
. ,,',' I, .' I ,", ,.' • , .' . , '-'. ", :_ ... , ':'", ':-'" 

.Nikomu,' kdo" sléduk veřejný 'život, ,'není. neznámó, že\ církev' římská a". 
její tisk stálé 'tvrdí, že ona:jédiná dovedc'vychovátčlověkaa lidstvovůb~c . 

. k pravé mravnostL A zatím' názorný případ opaku: Stačí. jen změna politi~, 
'ckého I režimu 'aniámevýstižnýďpřfkhtd, jak římská'církév dovede' VyChovati 
lid tám," kde nimi' žádné nábož.enské svobody a kde jedině ona vládla nad .', 
švědómím ,'celého' nál-6da i jednotlivcůbk, jak tomu bylo po staletí veŠpa

, ..•. nělsku. Španělsko bylo známo, jákozemě náboženské reakce, země středo-
. věku. Církev římská . zde měla; absolutní 'vliv;ato nejen ~politický, alelaké 

kulttirnL-škola' a ,výcnová ; mládeže , byla tiplně ::v.:jejich í:ukóu,A . přece Jid . 
šp'anělský, .. vychovaný církví ,římskou a jejími" klášterníky;' hlavně, jesuity," 
obrací se instin~tivně proti' svým učitelům a ,pálí ieiichklášterÝ~I·'. .;., •...•.. \ 
, " Chápeme plně údiv IHma~ Římská církev, kdyby' skutečně, byla 'v praksi 
církví . křesťanskou, '. měla~ by, zde krásnou příležitost,' přidržet ,si zrcadlo' u 

, vlastní tváře a zpytovatsvědoÍní. nad 'svouvýcpovnou činností: náródů,'jak" 
" měly odvahu to' učinit,křesfanské; církveve,Stockh'olmu ...• ,.. .' \ ' ...• ,: ,"', .... 
• ,:ď;; Přirozeně; že římská. církev toho :neuči~í, 1L.: bude hlédat, příčinu, byť . 
'i sebe naivnější, 'jinde. Její tisk tuší ;v, tom prý "práci':,marronů,: t. j: židů,.;: 
kteří sice povrclině stali se z .. donucenířímskýmikatolí,ky,' ale' vnitřriě :zůstali, 
židy,: zachovávajíce ,tajně" všecky náboženské ., předpisyžidoyské.'Dokonce " 

" , 

prý i mezi' člényvládyjsoÚmarronL " .' "';<"; c,· '~: ď,'v" 
"'< . Jest známo 2;' dějin,·.ž~ .královria Isabellaúkazem'z, r .• 1492' zakázala: ,ži- 'ď 

důníjiobyt ve 'Španělsku pod trestem smrti. a, .jest jisto; že mnoho, židŮ pod,. 
,tínito.nátlákem 'vstoupilo' do římské 'církve,jaktomu ostatně. bylo' i 'u: nás;' 
"Neřímské církve prožily ve Španělsku' svou, inkvisici a své' pronásledování,: 
:právě jako u ,nás.U,nás nastáhisvobodanáboženská' v' pravém smyslu .až 

... po·,:přévra tě 'a i ednímz jejích pro i evůby 10 též: založeni naší církve, • jakožto 
obnovenía pokračování české reformace: , ',ď ,; ,,' ,.' ',:" 

VeŠpánělskuďnastala':'svoboda náboženská změnou vládního ,systému a 
,'pt'ojevilase ovšem póněkudjinak,' než Španělský lid ve svém přiro-

, -I ';: , .1" . 



i.zené~instinldu ,obracise proti pravé:pncmě vši: ;~akcekult~~ní!'nábožen~ 
ské i politicJ{é,-totiž římské církvi" a:ježt6 nemáié,všeobecné, vzdělanosti' 
jako j~st tomu ti nás, nehleděnašpanělskýdempenunent, boří a, pálí, kláštery 

,~vých duc;hovních ,vůdců a: vypuzujé' jeze země,~Zdé, jest '.zajisté:~emento; 
" : prO všec~ny :,c~rkve >a :n,echci ,~íCi, že ú'plllá" ,ale podobn~ .amllogH~ : ~yla ,i', " 

;,Rusku, kde cukev orthodo,ksm:nese.velkou~vmu,na pomerech;, které se,vy';: .. 
'. vinuly, i riasvém vlast~ím'utrperii: Pro týlpak,. kteří u nás sympatisují. dosud 
: s' římskou církví ,(i snad někteří z protestantů) a vidí, v.římské CÍrkvi;dti .. 
ch'ovní' a náboženské hodnoty, : kterých .tato praktický nerná,jestprávěŠpa~ 

, fiělsko' názornýmpříkladeln jejich, teoretické, neživotnéj • filosofické <,fikce; " 
kam'říniská církev dovede,nábožensky lid a národ, kdyŽiento ovládá ábso~< 
lutistickya'bez 'konkurence~' : ' . ".' .• ' "., - :'.;~<' .,; " "',, "; 

, ",0 U'nás;~a hlavně" ,Německu a,Spojenýchstáiech; je~f'ovšém církevřím~ 
;ská' poněkúd jinou;' ale ne, 'svou· v-Iastní . podstatou. avů!í, nýbrž tlakem' 'okol. 

" nostíď a hlavně okolí a korikuÍ"ence, , ale p r av á ř í ln s kÍi církev' středověká 
'cksistoVillá' jedině,:e.Špiľnělsku~ ve své pravé, nefalšova,né: podstatě a po .. , 
době, bezpřetv,ářkY,-neboť ve; Španělsku jí. nebylo" třeba,"," . '....'. . :', 
. " :':Pr.o .. římskou . církev, jsou' ovšem~:poměry.ve .~ Španělsku. 'poučéním, '. že .. 
Ducha' božího'v člověku.nelze zničit ani inkvisicemi; dragonádamiivyhllan ••• ' 
:~tvím, ba . ani ,ne smrtí . ~ěla;ineboť • právě ,pův~dcivšech těchto násilných ' , 
metod měli by věděti lépe,.nežkdojiný, že lze' sice zabíti tělo;,a:le, že duši ' 

, " zabítinélz'e:V duchovní říši 'mstí'seriásilí,těla právě t<ik, jako násilí ducha 
po: staletích, a. ta.ioduchoVnÍ; pravda měla by. býti výstrahou. do budoucna 

·-1' 

jak: ná~ilnié:kÝIIl cíÍ"kvílIl , . tak 'i násilnickýni' národům; .. ,.... .... . 1" ď" .' 
, -ď ,Pro' nás: a ředitele: osudů. našeho: státu, niohlo ,by' býti, Španělsko pouče;; '. 
níni,že 'rozlukwstátu,a: církve '·,prpvésti. šlo .. a jde,',jén když jest k:. tomu'. 

, 'dobrá vůle a. schopnost Nevím,'. jaké' mísiozaujme.naše ,republika v kultur.' . 
'Ilíé:h.'dějinách států, républika( v jejímž čele ~ stojLMasaryk a která si k'dysi 
,říkala:"husitská:~. (nyní již s óstychemneb ironií) ,'když po silném,ale prázd. 
'ném'volání, po rozluce, zůstime . poiadu za ,'Tureckém "a nyní' dokonce: snad 

za': Španělskem;' ".',!.,,"~. . '. .', . .'" ď ~'" ' , '. 

;Cl '" Našedrkév 'nemůžeschvalovatLnásilhostí, i . když' tyto jsou po soudu 
C,: lidskémspravedIivou,dějin'nou. restituCí,\nehledě 'k. tomú,.Žé; takový' způsob 

, ktrvalé:mu překonání 'Řínia:nevedé;'Řím lze překonati . skutečným .odřímště~:, 
Í1hunátoda" to jest na poli náboženského: působení církVí národních; neřím· 
'ských;ď Provésti rozluku, tak :/j ak j i provedla 'na př" F nlnci~;' a nechat národ 
": římské mentalitě i moci, jest, nej en :provedenf: povrchní,. odpovída jicí ..du. 

, chu' románskému, ,ale taková .rozluka:' jesť:vlastp,ě ,vnitřníni:posílením Říma,,' 
jak se,to ukawje nyní, právě ve Francii.', : :,' / ',' ,i' ... ' .. , ' ",", 
,",~ Nemůžeme předpovídati, jákse:-poniěryve Španělsku .vyvinou, ále jest" 

;,velmi pravděpodobné,' že, rozluka:providenabpde a že' Španělsko' půjde ,ve' , 
šlépějích' Francie, . Neyíme; 'budoú.~li • proudy duchovní a 'náboženské , svobody 
ve Špllllělsku,; tak'"'silny, aby :zorganisovaly:se :v'e svotivlastnícírkev. Pre., ,l • Co 

cedensby:id,ebyl.Jest:tošpanělská národní církev" na Filipinách,' s mz ;nli." 
· vázala styky také .naše,církev;Zárodkynárodníclrkve ve'\Španělsktiiprá.,vě, 
,t<ik,jako y Portugalsku" by,byly;,. Jen o, to': jde; n.ašel.li, by, se organisátor, . 

!:což jest u každého mladého hnutí velmi důležité, a,právědobrá organisace' 
a {)1:opagáce, jest v tomto smyslu slahou stránkou národů. románskýéh,:, 

.' ...1 v.Mexikú stal:se pokus o národní Církev španělskou, která ovšem trpí 
· ~aké' špátnou prganisacL Jistě ale otevírá seždeperspektiva. činriosti, refor~' . 
. mačn!; Přiroieně,' že : i. církve' protestaritské.: budou' zde. iníti ,nyní 's,:ob!.!du, ll.' '.' 
otevřené .pole" činnosti, . ač ',povaha' protestantismu neodpovídá ,·dobře·, povaze, 
národa:: španělského,'Přcsto' misi jní/ činnost by se. Španělsku ive ' Francii '. ' 
prospěla, více,ncž\v.~,riárodech primitivriích;,~Pražský 'orgán římské církve :, 
(Lidové;Iisty č, 124)"píše:·ď" '::.'/, .' " ,,':,: .':.' ..... ,:, : "', 

· ~("Špallělský katolicismus jest vď lethargii; I V duchovní 'spi-ávě;.ve školství,' 
,,:tisku a organisáčně mnoho bylo zanedb'áno:,'Větší část kléru nemá i hlubšího 
!Vzdělání; vědecky znamenají něco toliká 'některé řády, Vnější. projevy byly. 
důležitěj Ší,.· než' vnitřní uvědomení. Kl qus.jésf ~ duchovně. na / nízkém'. niveau 

." ,:fP;; i,) ~ "Katolick!i' akc,e nel1alezla'u'něhov{!likého ,:po~hopení. ': Proto .bylo ". '. 
, .'" 1-' .... - .. ,.; •. , . ~,) ,', !.\ ... ",'!": '.' '. '. - " '". '. '" ", ., .. ,,' r";. • 
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~ ,:}~ště jsme, an'i ned~psa~i zpravy oSpanělskua Jlzldóu 'rio\ié z '.Itálie; 
- které neJsou pro Vatikánmc.lepší" ne-lL horší; než' ze Španělska.; Na' Římu. 

C' ,mstí, se 'právě ,ona stálá· touha po politické, moci'a ovládání, světa. Bylo ,stále ď 
',tvrzeno," že. t. . zv: ,,,A-zzione catholica~~. (která.jést·u nás bez ,význitmu)~neni .'. 

· politickou/nýbrž čistěnáboženskou;<ale :právě.z Ihtlie jdou' zprávy, 'že 'n'á- ' 
boženstvítéto ákci. mělo býti jen pláštíkem, pomoci.něhož 'ritěl papež zvítěziti 

iiad . M,~s$glinÍIp;, Jak vidět, MussolinL ale lest dobře prohlédl. a začíná: se 
.' zaseutrpení~ a', pronásledování "církve. Kristovy", jak. hlásají do světa řím

,.ské Jisty; Jest ovšem tak zajímavo, že římská církev mávětširiu ze svýéh 
: ;mučedníků mučedníků. politických., I .' • .' .' . " 

'. .": '. Jest to 'zajisté ,zvláštní. zjev r~ studenti v, Římě, jistě' náboženství I. řim;~ 
••••• ď katólického,.vyéhovaní římskými kněžími, ,'pálí obrai papeže, svatých atd. 
· . ,Co' křiku bylp,' když .·sfalose něco' . podobného- ll' nás popřevratě .. (z' rieroz~, 
.um~a planéhoradíkalismu)~ anyníto;má sv, Otec pod:okny.' '.:,. ,;~ 

" " .. Pólitické. poučení. ovšem z .toho. mitjínaše' politické ustrašené. bytosti, že 
· . ten vliv, Ř§ma přece .. jetÍ nebude takhro'zný,: kdyžv' saméní'Římě,tak)nálo 

si.váž( papéžskéautority' jak .ve' sínyslu politickémÓ:tak.ve 'smyslunábóžen~ 
, ském. Jsou to jaKo předzvěsti soumraku moci. (ovšem moci.fiktivní a 'sela-
;ďtiVrií)iVittikánu., . :':""" '.<: .; ............. ,c':" . .'.>.,'" 

. Situace \ j estvÚná j'svědčí: o, tom, svolán/ta jné konsistoř~;kardiná!ti;' 
· i, nichž' někteří" j sou. prý'. horlivými' stoupenci MusSQIiÍliho·· (většina .' kardinálů' 
jsou' Italově);,.:.' . .' ....... ~, .. ,;' ';. :.<'e- Drs:,;" 

c , ;,. 

. • KOl1flikí ďVatikánh sltalií. špariělskáď~onarchi~> zrající 
'k pádu,nehledě, k odkvetu absolutistické\ nálitdy ·v. jÍIlýéh 'říších, vnutila, 

, '. Vatikánu nezbytnost, ·naZnačiti .. světu' změnu' své' Orientace sociálněpolitické. 
, Situace'byla ;poněkud·.žtížena 'velmipřátelským ; poměrem k moparchii,ital
.:ské'a· k vládnímu režimu Mussoliniho, který umožnil:Vatikánu, znovunabytí 

papežského' státu, (Cittft ď del, Vaticano).:. se zřéjmým''cíIem, prostřednictvím' 
autority ,papežské posíliti doma, i za.hranicemi diktátórskýrežimfaŠistický • 

. 'V\tomto přátelství od:, nějak'édoby bylo -'vatikánské kurii dost nevolno' a 
"hledaly : se' .. záminky .. ,j \ cestý,'zbaviti se nepříjemné značky 'souručenstvI. 
,s. politiCKým směrem italským, s I diktaturou protisocialistickou. Projevy . 
. :papeže' Pia XL při . Každé ,.příležitosti· naznačovaly ,'odklon. od. režimu :Musso~ 
:liniho:' Poněvadž se' tušilo," že:ochladnutí'.'zá jepllýcihvztahů .. ' povedé.· nutně' 
k zevnímu k'onfliktu, poktisilise/ Vatik\án'v~'organisacíi:h ,katolické akce a 
niládeže 'zabezpečiti si ria: púdě italskéhostáhi:politickyoddaný kádr kato.
líků;pomocí nichž" byeventuelní,úder .. l\1ussoliniho oslabil; . resp. vládu" 

'udržovaLv šachu. Za . těéh okolností; se cítil Vatikán ,dosti, silen" aby.uspo~ 
:, '>řádal, člYřkeWeté. jiIbileum.é encykliky ,'papeže . Lva: XIII., C,Rerum, .nova~ 

· , ! rum'~), . vydané. 15. května' 'i 891.' Encyklíka , j es! považclVana za.oficiální při-
· pojení katolické' círKve k hnutí 'socialistickému a její jubileum má osvědčiti 
socialistickou ;orienhicikatolicismu' v.době, o' které'. Vatikári' 'postřehl; . že:se 

· orientuje ·,do.leva. Mússoliriího, tisk' nazvaL· jubilejní' popnik .provokací'. a 
'správně; poukázal na'nezvyklé. uspíš~ní '.(z padesátiletí na čtyřicetiletí): Do-... 

. ,·'šlo k silné přestřelce v.tisku ',ohoustran" italská.vláda 'nařídila :rozpuštění 1 
. '~katóliékých organisací' se 'skrytým' cílem politicKým"fašistické 'studentstvo' 
,', ,;Z'neuctilo na několika' místech' papežův obraz,' demolovány, spolkové' míst.":, 

ÍlOsti církevní., lIÍcid~nty' na., přání' ob oú 's~ran: ustaly,tiSkový hoj . zastaven 
.a přenesl se . n.a pole diplornatické;:PapeŽnavenek udržuje si 'P,ósu daleko, 
'sebevědomějšL'a, útočnější"než' jehó~ odpůrce~ který.v:. papežově. projevu byL 
· nepřímo . óznačen '., výrazy" m~lo ' Iichotiyými. '.' Vládní' tisk, • proti:. tómu ". dós,ud '. 

,. . - " 
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!nepřine~l prot~shi;, kdežÍotisk~aiikánský '(~ficiósní ~,Oss~rva tore Roman~':l 
proti . zneuctění papežová . obrazu od :italských :studentů plaIIÍEmriě,prote~ 

"stóvaI.Papež, Útkázalletos. C zViďbóžítělovéprůvodyv .Ihilii, což :vtisku, 
,'bylo :ozriačovárió' jako ústupek, vládním' požadavkům. ,Takto ódůvodňoiral ' 
'i tisk vatikánský; Zdá: se: Ýšák;)eŠlo ' o ohratné.'opatřeni kurie;. ~by lid hýl 
popuzen proti .vládě; neboť božítěloiré průvod y a průvody vůbec, u' .itálSkéhó 
.lidu. '.' j sou,' nepostradatelnou . ·so1.1částí, . pobožnóstí .. Očekávaný vysledek se 
dClstaviI.' Lidhromádně' se domáh~l 'průvodů' á'.faráři na některých 'místech 
povolili,; aby' se' průvody' konaly,;aspoň, 13.' června ,při :oslavách,sv;'Anťo
nína, z, Pí;tduy. Biskupové, pod: 'zániinkou, ž,e chráni.:p'řánivlády a' ovšem 

.'respektují papežské' nařízení,: dotyčné ,faráře. vyloučili 'I z církve a. farnosti 
,. potrE;stali 'zastavením' křtů,éirkevn( asisterice ,. p~i .' svatbách,'a 'pohřhe<,:h;. P07 • 

· ,sledního pomazání,,, zpovědi, i při jímání. Demqnstrovánó. tu; praktické I poúžití 
· :známého,interdi~tu,který ,v'; jinýchzemich sice 'by'seminul bez,účiriku, ,ále~ 
"u' lidu italsKého jest 'dosud pocHován co 'citelný trest. ,',,:, ,": :, ,fj. ' 

',,' '~;~'-:', .. :.' "~;;:"',""':~'I' ~,':-i'<!"':" .~,,,,'.>~',,:' ":,,:,-,:,,.,' :'\' ,<~< ,"<,::. :':',:: ",,-',"',,: 
. Oencyklice",Rérum novurum"piše. Fr. Linhart v',Naší,dóbě (8, 1931): ' 

"Encyklika ',Reruin: Novarl.]lÍl" slúna 'o. soOě; svým '. vlastním' obsahem"nemá 
.·toho, významu, jaký'; se' jí se : strany katolické'. přisuzuje; {a nezasluhuje si 

· :té'pozornosti,. jaké sejídostává;\význam jídodává'jédině,dneŠrii. naléhavost' 
.!: otázky,sociální; ",kterou,: tak důrazným, způsobem , učinila:, předmětem ď, kato~', , 
f Jického: ďmyšlení.,'! Nepřinesla žádných 'riovÝ9h' hledisek na' ď řešeni otázky" 
:soeiální. Po 'tétó stránce nelze ji' vůbecsrovnávÍtti; s tvůrčí činností sócia~' .. 
,lismu' a název ,dělnického papežé", jehož se Lvu·xnI..'za ni' dóstalo, není' 
. nikterak odůvodněn.', Její stanovisko jestvpódstat~konservativrií,' chce za~ 
',. chovat dosavadní řád společenský ~ '. hospodářský .. :.: Papež,' Lev ,XIII.: se 
· ,. domníval,. že,k, řešení;' sociální" otázky' stáčí' užíti všeobecně plabiých 'zásad' 
.1 mravních 'n'a, moderní; pOIÍlěry~ sp'olečenské, a 'soudil,že ,tak ve své encyklice, 

; 'činí. Ale ve' skutečnosti'přenášel'namoderni' kapitalistickou' soustavUC,také' 
" ,·základní ,sociální. představy středověkého 'zřízení •. 'feúdálního . . ,i To ,je, 'zá-
, kladníomyl:; .. p~o svoji dobíí,(znaniená encyklika) velik~ pokrok, to'nutno 
. uznat: Ale':nějaké~ážné návrhy na ,skutečné řešení Ínoderniptázky. ,sociální' 
'nepodává>:. ly: boji mezikapitalismem.!a ,socialismem staví se tedy ency-', 
kliká ni stranu kapitalismu la její,výsledék hýl,', Že se.pokr~čovalo se,strány 

, katolické v boji'p~oti sócialismu;'~ ť' ~ 0, J ' ' 'ď .. ~,. "< " . " . 

',':, "."., ":"'., ",,',;,':."<\ ,', < Č ">1 -;', '- -:' ,'\ "."',~'~J':":' .< """",; ",,: 
, 'NěTizeckýprotestuhtismus V soudobýéhpoměrech politických .těžce·labo~ 

,ruje: v proudu, směrŮ 'aje předm'ětein uvah, většinou ,zaostřených podle stra~ . 
. nických názorů' pozorovatelů.Přípád .. mannheimského, faráře,E é: ke rt a; .. 

. ~ vůdce :'náboženských \ socialistů, dosud nepře'stalbýti předll1ětem 'živého 
ď' 'zájmu:' Eckert.pró činnost církevněpolitickou 'ostře'se íitkal. s .konservativ- i 

" ~ , ním vedením. s'vécírkVe,'jemuž vytkl,neochotu 'účastnit ,se' praktického'žiirota 
.. "ď'náboženskéllo'za 'daných' poměrů; ,'Byl ,'prozatímsusp'endován' i\; ~věriu je. se 
, :.: \ tímusilovněj i prá.ci ve i,Svazu' náboženských ,socialistů;'; který' po'pularisúje," 

.. ··tytá sy-é:snab.y. týdeníkem,' "Dei-. religii.ise Soziálisf~, asóústavně .pracuje. yě- .', 
. decKou revuí· ;,\,Zeitschrift', fiír Religionund Sozialismus ... · Církevní, . správa 
,'omlouvá ·před.veřejností své ostré: kroky proti Eckertovi"pobouřeníni' širo-~ . 
,kýchvrstev evangelického.lid1.1", které' tíhnou, k hakeÍ1kreuzlerstvÍ, OdpůrCi, 
:německéhodašismu ostře tepajLve'světovém. tiskuhákenkreuzlerské 'ducho-,' " 
;'vénstvO profestantské, které .pry 'udrŽúje věříéí.ve, 'staré iÍnperiá.listickéa:,ď 

, ' 'mili taristické,iďeologii" která přivedla'. j iž N ěmeckona: I poha j' zkázy., ' Přes' : .. 
Ji veliký odpor l1.1terskéholidi.t nalezli Ecked;mezi německými protestanty' dost 

. .' ':sympátií;, takŽe. se tu' ocihl j í\proti sobě dva táhory." věřících, početnou silou 
: sice . dosud, nerovnricenné, alephi'c len Ý, stilV\i' držeti p!,"oti , sobě pevriou !' 

válečnóu . linii. ';' V..důsledkú,·. toho ·'.veškerá činnost. náboženská, je .'. ochrnuta:. , I,. 

,'a jak se,:~tav věcí ,v Německú íitváří;'.zdá.:se/ že německý.'protestantismus· 
.)neokřeji hned zésvé ,těžké, letargie. " '.. " , .. .:fj. 
", '," '/' .' '" ,,: , ' ,. 
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če~koslovenskávla~tiVěda. Díl Y. ,'Stát. Vychází pod' prO'tektO'rátemMa-, 
".sarykO'vy akademie 'práce, za vrchní redakce univ; prof. Dra Václava Dědiny' ',; 
1/' TentO' V. svazek' (Stát) vyšel za odb?rné ,redakce prO'tDra '. Jana Kaprasa, 
"zasoučinnO'sti universitních i ,jiných O'dbO'rnýchpracO'vníků, náklademSfínx;, "e 

BO'I1Úmila' Jandy ,v' Praze;-':' V tO'mto. díle, českO'sIO'venské vlastivědYPO'dává " 
, se 'nám obraz ,našehO' státu ,v dO'bě minulé i ;Přítomné, st'át českO'sI?venský' 
:viniklO'bnO'vou histO'rickéhO' ,státu českého. a,připo.jením SIO'venska : a, PO'd.: 
,karpatské RusL, Státní' živO't O'bO'u' těi:htO'zákládních slO'žék,našehO' státu byl' 
;před tím O'd'sebe naprO'sto ',O'dlišný,' Históric~ý stát český, (Čechy, Morava a 
SlezskO') žil po. staletí, svým samO'statnýma svérázriým živO'tem státním; Byly 

,dO'by" kdy jehO' StátIlí.živO't býltak'rO'zvinútý,že' tvóřil'střed' PO'litjckéh9 
'živO'ta' 'středO'evrO'PskéhO'" (za, Karla' IV',) ; ',anO' v dO'bách husitských' chvěla' se', 
před ním celá Evropa; vývojem' nabsburskéhO' 'centralismu • přišel všák ,stát " 

I český O' většinu,' sVých práv, jakO' stát' ,samostátnýá:z jehO' státníhó práva 
'zůstaly 'jenpO'uhé: trO'sky;SIO'venskO' ,aPO'dkarpatská Rus, nežily:vlastním 

'živO'tem; MírO'vé smlO'uvy pařížskéutvO'řily z těchtO' dvO'U slO'žekstát [českO': ' 
, ,slo.venský,avšaK- jeho., ,právní SO'uvislO'st se, starým' státem' českým 'není' 

",',vnich vyslovena, ;': ,,;' ':." ,,'" -; " ,e'"", "I", I' ',; , 

,ť' ,V, ,díl ,ČeskO'slo.venské vlá.stivědy vykládá všecky tyto., O'sudý' a pře-' 
: měny našeho. státu,' ,nejnO'vější minulO'st, i,' příto.mnO'st, ' dějiny'našehO'nO'vé-
" ,hO' státu od dO'by světO'vé' války,~dnešní 'O'tázky ",pO'litické"nárO'dnO'stní; 

"círk,évní,O'tázky'~ našehO' ,sO'udnictví/'jednak,' O'becné',zásady' vůbec"jédnak , 
zvláštnQsti ,sO'udnictví,' civilníhO' ,'a trestníhO' " a' O' rO'zvO'j i kriminolO'gie" který, 

':ivnašemstátěv,pO'slednich,letechnastaL ':' ',-" " ',' "';:':,,'. 
',', :,Také správě česko.slQv. armády věnu je Vi díl Česko~lo.vénské; vlasti~ědy 
"zvýšenO'u"PO'zO'rnO'st. Organisace naší' armády:bylázbudO'vána po., převrátu,' 
,'za'zvláště, svízelných ,po.měrů,a ,přes to ,všechno. PO'dařilO' ,sé našemu státu 

ze zbytků staré O'rganisace, a 'ze, slO'žek, legionářskýchvytvO'řiti armádu' 
, kterávzbuzujé úctu a: důvěru . ....c., Dálezmiňujé se 'tentO' díl, českO'sIO'venské : 
vlastivědy, O' zahraničních btázkáchnašehO', státu,' kdenebylO',tra'dice a kde, ' 

-\zvláštěťtěžkO'bylQ budO'vati, dáléO' nO'vých prO'udech' mezinárO'dní pO'litiky.', 
a,našem PO'stavenLv,tétO' mezinárO'dní PO'litice, " ',' ," ,'", ' ,ci ' ,,' 

, : Celé,dilO',opalřenO"jesChO'jnými a ,cennými vyO'brazeními, ať to. 'v: převe: 
liké,míře půvódnímÍ;Návrh natypografíckO'u úpravu,O'bálku, va~bu učinil 

'.,1 ,:'.'Jar,oslav:. Ben'da, ,~prof~sor·,:\uin~leck.o,~průniyslové" ~koly, ,v, ·Praze. . ;:. '~>',I ~~; " " 

.' ď:Ye}stati: :PO'měr státu k církvím v čSR" zmiňuje.' se,Dr;: Vrat. Bušek;" , 
;,. p~ofesor ,Kóňlenského~ úniversity" tak~, o' naši církv,i' českosloven~Ké-, (str.; 359). "\ " '~,' 
V části. zvláštní:."JednO'tlívé. církve.:a nábóženskésPO'lečnO'sti"" Inluvise ' ( 

':v prvnHadě Q. církvi' katO'lické na 9 stránkách,pak O' církvích evangélických 
i na.4 stránkách> o. vyznání' pravoslavnéín .na' 5 stránkách; 0', islamu, 0'.' Církvi: 
českO'sIO'venské 'na,' půlstráncei pakO" církvistarO'katO'lléké; o. baptistech. a 
,'unitářích; , """,," .:",ď', i,.;"., ,,:,.' "',' ,."', ,','," :, ',:. :ď;.' , 
"Po. stránce fO'rmální ,jest'PO'jednání cl· církvičeskóslO'venské vykázánO' 

.. ' místo, nesprávné, i kdyby .bylO'PO'užitó chrO'nO'lógického 'měřítka,> Táto část, .: 
'o církvi českO'sIO'venskéjednajíi::i jest až :nápádně'zkrácena;. takže. IHlprosto ď , 

není zde vyčerpána ani dánádevisa "PO'měr státu k i církvi", PO' stránce . " 
věcné O'bsahuje tátO', stať nédostipřesnO'ú charakteristiku, ba> i nepravdy,' ':, 
např, že, lIna věcné. potřeby dO'stává (zvláště ná, stavbu kO'stelů)' značné ď, 
subvence státní','". .' ,\." . ,'" ., '.' " '.'.. , :,.' - ..... 
.; Zajisté zasluhO''Iala, si, riaše' církev ceskO'sIO'veiľská,:ktéÍ-á o jest pO' ; CírkVi ,. ',' 
římskO'~katO'lické v naší. republice 'nejpO'četněj šL a'. která svým: vznikem,: PO'si~, 
,tívn(:prácínábO'ženskoÚ' a O'světO'VO'U . ú~asťnrse' zdravého. .výv'O'jev O'SVO'~ . 

n bozeném státě; aby jí ve Ýědeckém':díle. byla'lěnO'vánádelší stáť.aaby: .. ' 
, pečlivěji a pravdivěji byla tato stať z~racO'vána. ' , " zm,':,/, 

:LacÚslav' V ~len', z 'Z~~~tína,Nap~.t1 F~an:tišěk' Hiůbý,~yšl()'::nákl~d~~;', 
hi~tO'rickéhO' klubu v Praze, Cená 40 Kč, prO' členy Klu~ú 30 Kč, Kniha líčí ;, 

I' ,,' -,. ~ " ,,' • , . . (, ~ , 

. ~." .. : 



\., .•• ,' , ", ,.' ~'i ",', \ '. ,,' 'c • , ,~~. I .:. 

'V pohnutých' osudech', člena jedné, z' nejslavnějších moravských rOdin 
; bělohorských;, : historií českéhó' poystání 'na Moravě,' pOlitické;' usilí 
,I emigrace pobělohorské' ii , tragédií její' v 'ciziÍlěC-. ,.vše na, záldadě nového 
,'materiálu historickélÍo. Krátký obsah, celé knihy; jakóži, příčinu, vydání této 

1 \:"knihy, podává spisovatel' v úvodu:. Doba pobělohorská ,bude ,znova 'a znova", 
,', vábiti k sobě, zrak" českého, historika.' Vedle husitství' a: světové válkyj eO: 
, ': iednou z ,těch dób,v nichž událqsti,na území "českého" státu p~ekročují.ď ob~, 

, ,','vyklýrámeca,kdý se'ČechovédostávajLopěipřed, Ú"akyEvropy, ale tím 
,,' '" také: před soud ,dějin ,světových. Je, to proto samozřejmé,· že ,české: historio

" grafii je pro'toto ,období dán, významný úkol" ježto je ,předevšímria ní,aby , 
,ukázála,pokud to, jen lze, jaký byl' onen tehdejšL stát, jaké" jeho obyva;{ 

: telstvo, a' jacívůdcové"jéjíchž skutkem byl :zaníceri, dlouholetý požár v celé 
,Evropě. Neboť, ,jen tak bude možno. zachránitip'amátkuoné ídobY"aorié 
. ,generace, iÚlšého 'národa,' pakli ji vůbec' zachránitrlze.' Historické práéi ,české, 

, ',zbývá tu však ještě stále ,úkol obsáhlý. Jakkoli!;e rozsáhlé dílo Ant.,Gin-
.,' ':, delyho pokusilo o vylíčení, oné' doby ve' velikém měřHku; ':bylo přece· spíše" 

",' jen 'vyzváním, k. další" práci,' :nežli,skutečnýnl jejím; vykreslením:ďZejména", 
o 'č~ských vedoucích; kruzích, t j.O české nekatolické šlechtě, mámé, obraz': 

, "' I', 

• stále mlhavý; o' jejím životě a zejména 'o jejím, duševním světě .víme v'pOd
státě stále i tak málo, žejetó pro hlúbší ,chápání oné doby. zcela nedosta

.' tečné. Situace ,:hi'storikova je tu' Ovš,em ne~nadná. OhrOmné převraty,' jež 
,české povstání,mělo 'vzápětí,' zničily největší část' písemných stop:po oněch, 
generacích a proto se historik namnoze,jensvelkOu.- námaliou' a :jen takořka 
na,' úlomcích a troskách' zpráýinůže pokoušeti: ovělší. obraz .. Než nesmí! se 
lekati ani takové práce. .,' ' , " , ' o " , " ,', • .-, 

'Kriihat~io' zabývá se jednou'~ oněch osóbriostí, s ~íž jsme se v posl~d~í' , 
době v histOrické literatuře IÍěkolikráté setkali. V 27.' ročhíku,' Českého' časo-": 

,pisUhistorického bylo ukázáno na: vojenskou'účasf Velena· Žerotína, na cl 
povstání, zejména, v , pOslédních' měsících před Bílou:horou; kay onjako 

. :',. 
\ zemský hejtman moravský nejvíce, podporoval :naMoravě plán, aby ,králi, a ,,' 

; . čechůmv'ytrhla ná pomoc: MOrava, 1: j. veškerá' zemská pohotovost, když, 
čechové tísriěni' spojeným', vojskem císařsko-bavorským' ustupovali, z jižních 'I 

',o 

J .1. 

',.'čech 'kuPraze'I" , ,', "" ' ': ,"', ,', '.' ,,' 
I ,V,ročníku' 29.(923),bylaiza~e vylíčena jeho čin:no~LnaM6ráýě.'po 
bitvě' na Bílé; hoře; kdy opěr-on, do poslední chviIe usiloval.o. postavení 
nové,fronty;proti gen. Buquoyovi ve spojen( s Betlenem Gaborem a se.Slé-: 

. záky, a kdy po nezdařených těchto plánech' prchaL zaihranice vlasti;snáže' 
,': se marně navázati styky se stranou protivnóu; y,3L ročníku ~tohoto'časopisu 
. (1924) 'byla' pak otištěn.Jist',.'který psal mOravským, stavům dóBrna.dne 

'>: ,'f', " 

31. prosince .1620 ,a který ukazoval: jak y hněvu' a' nepřátelství se rozcházel 
poopanov'ání. Moravy,:hr. Buquoyem se' svými krajany. 'a' spolubojovníky a 
jak. jemu především bylo' od nié:hklade,no' za.vin~neště,stí;Zeriiě;do l}ě~?ž 
byla 'upadla ",' ",<" " ,''''''';'', 
, .'. Konečně v 33.rotnílm Ceského. časopisu historického' (1927) byl podá~'.' 

" 

/m'álý.pOhled do' jeho života, na zámku" Moravské Třebové,.,životá tošlech-' 
, ' . "tice, bohatstvím a i.tměleáými· zálibami ,jednoho 'z 'prvních, v, celé zemi. 

,:Všechnyďtyt~' úpíriky ukaz'óvaly, že,muž ~tento' měl 'v' zemi v době' povstání 
:veliký význam;,riedávno :pak přinesený doklad,:ukazujíéí, že: jedině tímto 

" . ·bratrancem-Karla Žerótíriabýla stržena také Morava,.do' povstátlí,ukázal jej' 
\ ,:vúlozeqJřímóhistOrickéhodcísahu: neboť, jen" tímtoskutkeln sjednotila se, 
, .' teprve celá česká koruna ',v odporu proti ,Habsbu'rkům a české pOvstání s~alo' 

-se něčím daleko závažnějším,'.nežli bylo' hnutí 'r .. 1547;: třic~tiletá válka byla., 
, .vyvolána teprve tehdy;' " i"""",, ď.: .:,' :' ",.' <" ' 

. "Yš~chnoto, pfíino'volaló' ,po bližším: obja;nění.život';: tohoto 'muže, o 
němžjsmeďv podstatě stále ,nevěděli 'nic více,'nežli,' co, o '. jeho' účasti 'při i· 
povstání .jen' takořka ,několika slovy' podal ve 'svém díle : Antonín .' Gindely.' ,~ 
Práce arcifnebyla ani, tu snadna; nepřízeň, osudú zahladila doma~hlkořkáď 

':' o ",všechny 'stopy po 'něm ~a,bylo. třeba značného' úSllí;'aby mohl býti vykreslen, 
.. ' alespoň,poněkud jasný jeho obraz. 'A tak práce tato má býti ,jedlJ-ou' z těéh,',' 

" 

, .,. :'.... .,' ,~_' ,,'" ,; o ·0 ,. • ", ,. ., 

.. 



,)~~on6g'r~fií,:" ji~hŽ. i 1itid~: třéh~ 'n~p;<lH.:vi~é.; ké; kqneč~éIňťt··. výkladu Č~~kéJi;;'\; 
. (j)oy.stání. ak:jeh~'pIIlémll:~pr?~tlm~ni;,L '. ..~<i,.rt':,,::·.:: ':~. , •. :.:~\. 
>. ~.. 'LadIslav Velen·z·Žerohna.:Jevsakosobnost zvlastelraglcka. Na,zadnem. 

jiném představitéli České emigrace nen·aplnilásecelá. hlouhka krutého osudu 
.takovou. měrou jako ná' tomto :,příslušníku staré bnitrské ~ r?diny moravské íľ,'. 
ť·přiteliKoínenského.'Muži,' j~nž téměř dvě 'desítileti stál s celou svou rodi~ . 
:nouvj:iředóích řadách' české einigrace v· jejím úSilí.o restituci 'a návrat. do' 
:vlasti,' aby . v'riíchhik~ . za '. okolností\vskutku .; tragický~h .zašel:. a~, beznadějně 

. .• obětoval;i sní, všechny síly a'; život pro myšlenku .a ideu: která teprve po 
.~~řech' století~h měla. doZráti. k;životu~ 'Je_. přímo' zosobněním. bídy)!. ;strasti

ď

, 
.;oněch tisíců a jeho, p'apír'y, a ; papíry 'nešťastné jeho rodiny ; roztroušené po : 
archivech, německých,švédských,a. dánskýélí"nelZe. brá~ido.rukou,.bez', sku.: 

.... :: tečnéhó ' pohnutí, ,': To' je' druhá~ o~ólriost,.abychom. I\1U ',věnovali .'. yzpomínku;' 
';vzpomenuli utrpenT 'o,něch'generací,: které šly.: do;'boje;';·jak., dnes, ž<\.'dný.. j:ž 

',',.nebude poch'ybovati,přédevším: pro: státky ideální:,>", '. ". "~i ':' ." 

" ! ~ '.Knihá,má 381. stran, obsahuje 'mnoho obrázků, týkajících se ; rodu, pánu 
'.:z ,:,Žerotína, . jest'vydána::V pěkné' Íípravě, obálku. navrhl' BřeHslav:Storm:" , 

, Kniha tato ďpro.s"ůj' cenný . obsah neměla by' chyběti v žádné knihovně našich . 
· česk.oslqvenských,duchovních.· ," ,', '. zm: 
"( / :. ~"':/!":I ....... ,"":; .,',:, "'. ' , '. ~: \ ""/':', ':;:.'. ,;:-,.,:",.~< .. ~.:~".:";":'.< . .",:':., "~ .. ':j ,'."'.:~- <>_~"r 

" .....: Demokracie., a. otáz koť národnostní .. 'Napsal; Z. ,'Fierlinger.: ~ V ýdal ;. Svaz 
'Národního. osvobození v.Praie' 1931.. Cena brož. vytisku '30 Kč; váz .. 40 Kč .. ·~. 
· Kniha zabývá se hlavně otázkou národnostní' a' pokouší se smířiti'myšlenku 
.' národní· se sociální. ·Hned· na počátku. se'praví,žé :příčiny;světoy-é: války .. 
nutno,hledati !'hlouběj(v. samých' :základech ·.·naší<předválečné a.' politické .• 

;soust,avy, ,a že ·,v,dějiriách'.nacqázímé pouze jeden'. příklad podobného ,kon~: ... 
fliktu. j ako'byla světová :. válka. ;Byla', to: válká . třicetilétá;. která ,znamenala c; 

krisi, myšlenKy nábožénské/V álku. světovou' možno, označiti. naproti: :tomu .~ , 
jako krisi .IÍacio'nalismti. Popisuje pak nácionalismusv širším: slova:' smyslu, ' . 

. podává: přehled všech hlávních' světových proudt1 národnostních ~ a d0'\i'0zuj e, 
'že . národnostní diferenciace. by .nemóhla>škoditi,'náopak .. f>yla.vždy: boha-, 
· tým zř(dlem . kulturních a: ,uměleckých. zážitků- a .inspirii:L: MnozL'národcivé 
: však se . příliš do . sebe úzavřelf, takže vyvinuli zvláštní psychologií, která 

'hránila:vzájemnén'lU dorozumění a ·sblíženL ,Právě tak .vznikla,uvnitřurči-: 
'. : tých: společenských' vrstev' zvláštní ideologie, . bránlcf:sociálnímu . vyrovnánL 

'Moderní pro~tředki:. společenskéhO· životá. nedovedly. přéklenoúti ~vzrůstájíi:i 
.:. antagonismus, .' naopak byly 'spíše 'využívány ,k '. éílůmnacionalisti6ké propa~ 
.. gandy' a. kroidmyi:hovánÍ:národnostní nesnášelivóstL M()derní demokraCie 

· stvořilá: otázkíi . národnostní, nebof,'dalaíiárodům ,.i.všeml j eho.vrstvám . vě~ 
· domínárodn{:'individuality:Dále jedná kniha :0 menšinách .. Kdykoliv. vyslo~ 
.veno slovo'. menšina, .' téměř. v i každém· vyvstane. okamžitě '. přédsta vá.'.neÍ'ov~ . '. 
ného bóje 'malé,' slábémenŠiny. proti hrubým, násilným 'odnáiodňov.ácím:po~ 
kuslÍmse strany y-ětšinovéhoďobyVáté1štva, za 'iIímž: stojí stát s . <::elým sj>ráy~ 
ním aparátem; V podobné ' situaci. byli Čéchové a . Slováci před válkou; dnes 
jsou ,v ní; Lužičtí Srbov,é.iVíme,' jak pocit <isolace jest hrozný. '7 .. J)chrana . 

.. /menšin,':ktérá: jest zajisté • důležitým:. úkolem Společnosti: národů,.'. pozbude" 
. 'významuv, každém. státě,' kde dojde k:ilepšínlli . sociálním~ vyrovnánL Idea 
· riárodnostníje' pro' uvědoměléhO'; Čecha podle,Másaryka celý :'programkul~ 
· turn!.. Třeba ovšem' doložiti,. že: j ene~áncipáéC hospodářskou by se dal 
'kulturní program'uskutečniti.' .... '.' ':'<,; ............... ' "'1. •• ',\ •. "'.' ... 

. Rasový a . ná~odríóstnLiápas :Y'Evr6pě .. I:ÍYI<ď,v~dend~s~d ,ruznyml pro
střédky .. Západní' rasy pronikal yna vfch~d. kulturnímivyiÍlOženostmi, kdežto. 
expanse ras.' ~ýchodních na západ • bylaspíšezaloželúi'na fY,siólogické: pře~: 

.. ', vaze 'národů'; nedotčených' zápádní<kulturou. Prindpkulturni )lřevahy zá"ď 
padu. nadvýchodem'nelze 'formulovatijáko boj západní 'civilisace proti bar
'barskému Východu. Vždyfexpanse Pruski . proti. Slovanům nedála se:vždy , 
prostředky' kulturními, /ale' ohněm -a. :inečem.' 'Jakmilevšák:.národnostní boj" 
b'ylpřenesennapole' sociální a.hospodářské, :.jakrnileněmecký im~eHalismus. 

, počal" se 'zabývati . plány, celníini ',a ď .hospodářskými, '. jakl11ile ; chtěl ..• prol,o~iti 
'líěrneckému.Vlívua 'obchodu'bránY. óriéntu,ínttsé!a expanse. vyvolati 'odpor.: 

~ ). " " . .'" "., I" \, ,., ,/ " , 



í', 

'!, 

~;~ _,(' C.' ,. " ,~~-''';',J ... ~(" .,,: ~!.»,'-:, '"F":"'",- \ .' '" ",>; ,", '\ ''j_'' ' ' .. .' ;~,'J" ,,', 

'.' ,Vznešená.,úlohá· socialismu je: překleno'utir<lsóvéa, národnóstÍlí. rozdíly. 'Lepší, . 
,sociální' cítěnLbude' podporovati' kulturní -a národnostnÍvyrovIiání.Chceme-li .. ' 
ymrčitý<;hpřípadeéhllsimilaci, nésm(soCialismus nikdy: jipodporovaH uměle .', ./ 

· ··a, ,prostředky:' riásilnými. 'Socialismusmu'sí' býti·, demokratický 'a 'nesmí' přehIí~ ' .• 
. ietiprávanár'ódůnajejich::kuHuru~', :.' >, 'I. .'1' ,'.' ".> . './., . 
, '. Dále' se mluví v kriize:ovinikiia vývoji/nacionalismu. Přehlédneme-Ii; 

~. situaci v obor~náródriostním;jak I se jé"ila těsně před. světovou' válkou,' mů-' 
",: ~žeme;.říci, '. že'., za','rozpínáVým :.německým,' nacionalismém,'proti ď 'němuž' oyli, 

v.defimJ>ivě středóevropšt~" hárod~vé, 'skrývala': se;mýšlenka' něni'ecké ,středrií·.' 
. ':ď Evropy; kde~ němec~ým, třídám, občanským mělo býti trvale zajištěno pri~'; 

yilegované . postaverií., Teprve' na' Ba1káně '. ňěmecká: politika narazil~ na ď od~. 
por a . střetnutí, dálo' j iskrti, :která:zapáliIa:všeobecnt, požár .. Hořlavé látky 

.. nakupil mriožství ,iédnostrilOněúsměrněný v'ývoj' .kapitalistického hospo
dářství, Světová: válka, vznikla. 'z' celého,.souhrriu·příčin. A.nikdo nehišil teÍl.~" 

: krá te; ~ že, blížíéí se'zápas bude 'Úva ti tak: dloúho; celé ~ : roky, 'že budé.veden . 
, do ' úplného (vyčerpán(všech. evropských; států> a ' že ' bude· znamenatr, pád 
ruského. absolutismu á: pád, mocných dynastií středoevropských a 'že'. natěch~ 
to troskách:vzkveteďnový:/život;· y. němž politický, hospodářský a (sociální 
řád Evropy'. dozná>podstatné; změny. Kdo :podobný vývoj túšil, byl ,Masaryk •. 

. Jda: :zaideály český~h. bratří,zavrhov'al materialistické pojetí· dějin a,hlá-. 
:.sal;že demokracie' nlusíbýti.sóé:iální':Masarykova·filosofié . dala směr poli~\ ' 
,tice,úUačenych·hárodů;,'jéjiéhŽ:revohice'. nebyla pouze národnostní a politi~ď" 
:"ckou>nýbrŽ~na,j)fVéni:místě sociálnC, " .: •...•. ': ,,' .... ",. '.' '.'. !~" . 

'.,' .. ' ·.Předpokladypro' sociálrií 'revoluci, nebyly 'a~cive všech ,zemích stejné; '.' 
, Národnostní'. boje, které po válce ď se rozpoutaly,:' jsou I krisí .' organismu~.který.; . 

reaguje na lék, tirYchlujíéíozdraVný. proces. HospodářsKé vyrovnání, které" 
učinilo 'již'; určité pokroky, bude znamenati též vyrovnání národnostní. •.. , ... " 
" . Aútorzmiňu je>seo tom, že meziriárodní ochraml' menšin' může proká. 
zati cenné služby národnostnímu smíru avysvětIuje základní. pojmy, na'·,·. 
nichŽ lepší'poměrmezi státema::,menšinami můž~ býtLvybudován,avšilk i,' 
mezinárodní, orgány,'pověřené ochranou. menšin,; nemohou podporovati'men-, 
šiny" jejich'boji pálitickém:proti.vlastnímú· státu:. ,:: '.., : •.. 
. ','<-. Každý' 'stát. 'je.' šyntesounejrůznějších:etic~ýcIi, ". kulturních,. nábožeu-
, skýéh) il:histodckýéh<prvků;'spojených'vespolek vůlí; ke;spálečné' existenci"i' 

';NeIi'e ,o tonl, pochybov~ti, že' v. Československu j soti dány veškeré předpokla~ 
, 'cly':: k: národnostnímu smíru, ' neboť, tuži jí vedle' sebe národnosti, ~tojící při-':. 
, bližně' na,'stejné kulturní' výšÍ;' Československý:národ: překonal' šfastně' vlast. • 

, 'nL'siloti 'překážkYístavíCí se v ,'cestU," a' pro budoucnost 'musí se yyvarovatL; / 
• chyby,.' musí: tůstati/věrenZasadám .' národnostní snášelivostL ." '. '. ; ••. :., :.; ',' 
ď., .'Kniha pojednává téŽ(). fašismU;ktery je ,do . značné míry : symptomém 
· 'krise' . liberalismu.',: Fašismus' ,postavil se 'do '.' služeb, slepého, riacionalismu a'" 
chce 'zastáviti . nezadržiteIný vývoj Evropy k 'demokratické' hranici: Je hrází, 
z písku,' která' 'chce. vzdorovati příboji. moře" Jedna z příčin, které vedly 

, Italii' k' fašismu,' byl :též hluboký odp'or' pn?ti'všemu, 'co' přichází z', Fraricie. 
Francie vždy zdůrazňovala' zásady demokratické a metody" parlametní, . 

" ItÍllie'naprotr::tomu :. stavěla .antidemokríttismus.a ~prohlašovala ,systém, 
?JJ~li'latnentnl za ,.ůdbYtý;',ldéál .',' demokracie, ,· .... ktefý '. zůstává' '.vedoucím· čini.: 

, :telem ' politickým,' tnusí:' se státimaj etkeni~všech národů, které budou tak 
· ~pojeny. vespolek·. y'. jedno':velké, společenstv'f' národů,: v ,němž, nikdo: nebud~ 
prvnL': .. ',":'" ""<ď),":':>':"."":?i.,',;ď ,;",:, .. ~ .• ,:,

,.L .i O anglickém· labourismu. praví.' kniha,'že osvědčil' svou. životnost, dokázal .. 
. ' . "I: pochybovačlim,že má ,veškeré' mldějena: dal~í.ďvzestúj:" .neboť odpovídá . 

.', potřebám' a, vnitřnímu' př.esvědčéní.veliké.· části 'anglié:kéholidu.,Ntak v dneš:" 
.... , nÍln: myšlenKOVém:.' chaosu,:' v' němž •. veškeré.'" dřívější, te6de ". byly. pohřbeny,·.· 
• zdánlivě ~bezprogramovf labourismusďúkázal .. se,positiynim : programem .. ' ... 

, .Přes' hluboké. rozpory,'jitniž je báhat: život .lidí, a národů, lze tvrditi, že ' , t 
otázka' národnostní ·.spěje:k :svému ,řešení. ,A tak ,jednota. světa se přece' jim '.' 
uskutečňuje.',,:'·:, . , .. ď;:'\"',;:,::'\.'\ ';';',<'.,:1'; ." i:ď ..... ! 

,'.'Hodnotá ,knihy'jesťveliká, Snáší, mnoho matedáhi cenného'yiótázkách' 
národnostriích;,:náboženskýchj :sociálnÚ:h". kulturních" politických,. hospodář~' 

,J ",'" ,'.' :',"_1, "">~ .... ' .,f,.'" i .. ':,.~.~ .. ,::,s','\";"'.,;!,:.:\,',~,.;"-';<:' '. , 
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, , ských a bude zajisté vydatnoupomůckou. všem těni;kteříďse!chtějí,otázkami 
/ těmi zabývati;' Kniha. jest psána slohem lehce 'srozumitelným a'možno. ji'do~' 
po.ručiti. . / '.' . >ď.' .' " "'. ", '''.; '" .Zni. 

, , ,M;·á.:Bohnel:,Nem;avhí. R6má.n ~e stř~došk()lsk'ého~i~sti'~dt.Nákla-' 
dem ,;Sfitíx" (B., Janda);" Bohnelovy spisy, které, čerpa jí , látku ze středo
školského prostředí, ,mají tu vlashlOst, , že: dovedouotevřit oči. Seznámí 
čtenáře. 'nejen 's. mravním' a ,otravným ovzduším 'střední' šJí:oly"ale také 

,5: různými svéráznými, výchoynými typy "kantorskými"; ,I toho, ,kdo nemá 
,:Ldorůstajíci mládeží ca do' činěni:,blldé 'zajímati, jakými prostředky dovede, 

.' střední škola trestat. mravní přestllpky'svých svěřenců,anižby, je přédem:~ -
poučila ziebo aspoň' \ varoval<i;Zdáse, že tam;takéneznalos~ . zákona před, 
trestem neóspravedlňuje. Čtenář 'se dále' doví; do jakých mravních propasti 
:přivádí;nejedzioho,' studenta, otá:i:kachleba a t střechy'nad, hlavou.' jakými '.' 
,stěžejními .'zásadamibY 'se, měl říditi, učitel v tak zvané., nové škole,' a.potká \ ď 
'se dále s oprávněným ;nářkemťnad' nezájmem"fi11ančních ' magnátti, o'zvele-
, bováníškolství a vědeckých ,ústavů., V tomto ohledu Dyvěru riéškodiloučiti·' 
'se, od Američanů~:' Ale'jádrem knihy ,zůstává' mravní otázka středoškolské 

::mládeže. Spisavatel:vidí výcho:disko z dnešních neutěšenýéhpoměrů v rous- " 
'. seímovskémideálu: y návratu k přírodě. Města; která ,údajně nejvíce otročí ,'. 

zvrácEmostem . doby,'. nehodí se: za sídla 'vy-chovy,k mravnosti a svobodě; Ná~' 
pravy se • dosáhne '·třizováním školních '. osad. v přírodě,'"pryč'ód města", 

" dobřeivšakvybavených; Tento' názoÍ",ovychovné,oemohoucnosti,města"je, 
poněkud přehnariý''7 přesto; že nechcen:le zavírati očí před, skutečnými stíny 
velkoměst. Nezapomínejme, že' ity \ stinyposlouží . dobrému. ,Zkušený peClagog: • 
jich! použij~.'aby jimi zaútočil' 'na pud, sebezáchovy mladých; nezkušených 

"lidi. , Jinak· ale kniha.; dobřé uvede do naléhavých a,těžkých otátek středo-
, školského 'niikrokosmu.' "',ď:' ,. '. I,ď ;,.,,' " , " li, A: V .. ~ " 

"," ....,. ,j" . ,,'.' - '"I ' ' , " , 

t .' 'Salvidor' de MaQ.~haga: •. Á~gličané,;Francou~i,špan~lé. ' Rozbor' mírod~\ 
. oích, povah., Orbis •. Práha,J931. Stran. 246, cena Kč: '35;-.. Kniha zdánlivě, 

'odlehlá našemu zájmu; avšak' proberemé-li se .její systematičností a' psychci-
'logií, najdeme tolik cimných a.všeobecně platných poznatků, 'že·rádiúznámé'· 

její nejširší .u.ičeni.Nejde o 'vědeckédHo v přesném slova smyslu,nýbrž, I" 
o' pokus. jak využíti' metodYí,,,živého,svědka~·. kťúčelůmpoznánL. "Živý' 
svědek. jest tu' vlastně :živě reagujícim'. člověkem" který se ponořil postupně ' 

" " do několika'národních prostředí azaznamenaLzde'svévlastníreákce" (18)' •. 
Spedálně o náboženském 'směru národů soudi'spisovat~I:.,~Někter~ z těchto 

: tak, zvaných . příčin nej sou: než.:. výsledky národní povahy.'· Tak .'. ná 'příklad 
, Réforma,ce. ákatolická cirkevuvádějí; sečasto,j~ko příčiny 'některých ,ná': . 

.rodních zvláštností •. spíše' však nutno je pokládati za výsledkyďtěchtozvlášt~ 
····nosU.Důvody, proč různínáródoyé evropšU., zvoliV' sLtu 'neb' onu' formu ., 

křesťánskéhonáboženství, vyplývají. právě tak.'n'ebo spíše z. narodnípovahy 
'než z historické Události:' Kniha má 2č?,stCV pryni. po ,Úvodu autor probírá 
schematicky' činn,ost. myšlénku, ,vášeň élověka: činu (jím, ksl mu Angličan) , 

",.'tytéž móhutnosti 'člověka myšlenky (Francouz) a opět tytéž člověka' vášně. 
'(Španěl). Po úvodu v ',2. části skutečně živě rozbírá své tři schematické 
modely' v 'kapitolách: Společenské složení;Vý~věť,národa, Péílitic~é slo~ 
,žerií,'Dějinný vývoj,: Jazyk, ,Umění a' literatura, Láska . .:....; .vlastenectví .'.:-

";i,náboženství..' V rozčleněném závěru konstatuje existenci' t. 'zv, národní po
...... vahy"a dotýká se. póvahovýchJórem ·celéEvropy . .'á.ovšém/iAmeriky, neboť 

'" 'prý"Allglie, Francie a, Španělsko 'stvořily.Ameriku". Náročný nacionalismus, ' . 
. 'jest mu zlem" proti němuž' má' nalézti· léku. Společnost ··.ná~odů.' ;,Lidé 'jako 

"', • jédnomvcizapomněH 'skoro : uždo'cel<l,nače~n,é ' dnilidožroutství, .. avša~' 
.. , lidská. kolektiva, jež se' zovou národy. požírají se navzájem:': :'. '. ;' ,; f; j.' , 

... ' ......, . , í, . ' .' ..•. . . ,: < _ ,:/,. , , " 
'.' .'. VnaKladatelstvi Ottově v' Praze'IL.Karlóvo' nám.;vyšet II. .. díl' Ji':, . 

:~;~" ,Vř,askova románu "F., L~··Věk·., XIV.-'výd.,·,stran·':,474, .. vázaný·výťisk·za"~46:Kč .. '·<' 
~,Jest to': jímavý, román z dob' našeho národního próbuzení. Začíná Clobou, 
.I~dyď zemřel císař J!lsef.' II. Uměleckým: způsobem" MiStru. Jiráskovi .vlástÍlírn~.e 

, ", " " ./' 
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ď;:vylíČ,my • jsou: :Z'de: postavy: Vrbá'va, Heldova, Krameriovaj Vavákóva,.' Tha,; ; 
./mo~a,Hněvkovského:··;·:··~ 'ď:>ď:' ' . ", "', ,(:" .. ', " 

,.' ',': u: příležitosu' 50; výročí smrti '. F. M. 'Í:>'Qst6jev~kého'\Vyš~(r~cÍakcí. A:L .. 
: Béma .apéčí společnosti .Dostójevského "Sborník statí· k padesátému'Výročí . " 
:1Jóstojevského smrli. (1881~1931), nákládiún MélaÍltriChavPraze. Stran .' 

.; .244. Cena ',broŽ:. výtisku, 35,Kč.-'-:Tato publik<lée jest .'zajímavá tím,> ž~' 
~obsahuje příspěvky českých 'a " slovanských ď spisovatelů:, NěkoHkď statí .. jest, 

. ďi:od. spisovatelů' německých áholandskýclí. Kniha :hito jest velmi' cennou. 
,~:. 'pomůckou k hlubšímu pochopení 'osobností Dostoj evského, neboť pojednává 

'": o . Dostójevského ,poměru k: přírodě, .' ke ;Kristu/.k .. názorům. hlásaným, po~ . 
· zdějiTolstým'a j. Kniha zaslunuje pozorností a dop'oručenLc '. ·~m. 

. . ~tát~i 'na~Iadat~íst~ť' ~ Pr~~e začali\\ýdá~~tí zvi~š~riL'kiiihov~íč ku pr~ 
'nejmenší :,čtenáře .. ,Obsahem" knížeček, ý'. této'. knihóvničce/vydávan,ýéh; jsou 

.' povídky prostím;eďa,dětsky .. vypravované. Povídky' :tyto'jsoú doprovázeny 
obrázky, .vhodnými :pró.dítky': Zvláště' pěkné z vydaných ;.těéhto . kilÍžeček 
jsou: Křičkové ',i,Našikam~rádi",Příhodové; "Danešovy~; děti". 'a ' ,;Milé.;, 
chvilky:'" SólarQvé ;.: "Ilustrované ponádky:';.;Tožičkiivy, "Malé ··pohádky pro , 
malé čtenáře". a Salcmanovypovídkýi ,;PrvnL kroky': .. , ',. • ". , 
,-::"," '. ,~>,,", ,~.':'.",~'.,:,:>,'>~" ~';"':"::"',",~<~',~,;\>~I:'{,'\ ;,:;,·,~.i,,';'~! .. >:.'.' : . 

"~.": .. ' ,;.,;.Bí~~; světlo~'~i román'o'~~ Bohúq\~la.;: Broď,ského;. Vyd~~y Hsk0.Y~,podni~y ',' 
· ;,Novma 'v·PrazeIL;:Havhckovo.nam.,10 .. Cena20 -Kc, .. -:'-7:Řecenyroman' 

oblíbeného' . spisovatele 'Bohumila Bródského . líčí život . kněžstva;. katolického, 
., ..•. 'jejich svízele a.' trtidy,. jejich. zápas o; lidská práva~' jejich 'řevnivost, ' jeŽ:se' 

.v kněžstvu katolickém vyskýtuje tak jaI{~' v každéÍn jiném stavuďžlvota. , 
.' . ;·občanského .. Děj probíhá změtenýril, a šerým. prostředím' světové'. války; 'Spiso~ .. :., '. 
,·yatelvyličtije. tu pěkriým,způsob,em všechnYcnaděje, ' je:~, duchovenstvo~sklá- :', 

, '.,dalo .do dokončení', války 'a :do: živótapo v'álce,. že' snad j pro' ně, nastitne 
p<?vý"šťashiější asvobodriějšiživot.,,· ' 'I, 

" ,'"\ .1. fl' ,I '::, ,I , . . ,/',' ~ . 
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" _ .. '. a politika. Ke 'skutečností, že, pn . církevních volbách: v Nassau 
· .objevila se kandidátka národně sociální strany s děkan~m; Lehremv čele,: 
'poiname'nává správně'. časopis. "Reformierte Kirchenzeítung": ,',MůŽe' býti' 

\' < ;horší p'ro!anace Církve,. než když církevní den se řídípolitickýmiÓhledy?;' 
;,.' Zde byl spáchán' zlo,čin' na církvi: Snad: bý_ se mohlo protUakovému ď jednání 
,':Zakročiti zákonnými prostředky' církevními, ale jak 'jemožnó, aby. existovali • 
duchovní,: " kte.ří. '.' by nepocíťóvali' odpovědností 'pře~ ,'. veřéjnosti, .'; Ku' . které" 
p'olitíckést1'aně duchovnípřiÍ:iáléžíi,za t6jest . odpověden 'sám sobě, ~le', že : 

'jako příslušník politíckéstranypolitiku> své! shany'do církevního ,jednání' 
',::iánáší, 'jelskáridál. A to'· se májmenovatí éírkevní den ?",~. Naš.e :církev 
':československá' hned od· počátku ;svého . trvánízdůraznúje" aby.' nebylo naší. 

'drkve zneužíváno k, politíckýrri, účehlm .. Toho, musejí býtí:si:vědoinyn'ábó~ 
ženské obce , azvláštějéjich vedolÍcí -činitélé. . .. ' .'. '>., 'zrn." '. 

, .," ,ďBů~<a bible.: časoPi~'''~ngirisc'h~~~~;esta~t:Pr~~sedie~~t'~, Přines~ zprá
'vu:;,P,' Bangha,generál.jesuítů, sloužil mši. prořímsko~katolické'žurnalisty 
Iv, jednom budapešťském kostele: Při tom měl' kázáníiv 'němž' zdůráznil;že 
Bůhpos'Ýětil povolání,' žurnalistické: a' spisovatélskévůbecUm,' že. sám dal 
HdstvlÍspis":"'. hibli.'A.tak jako Kristus posvětil povolání .lékařské, že sám 

,euidravoval,'riebo jako posvětiFpovolání řemeslriiéké, že sám v tesařské' dílně 
'pracoval,podobně jest ,to' 'spoyoláním spisovatelským, neboť spisovatelem, 
Písma sv.'jest Bůh." ':':",jJest p'rávda;".poznamenavá' k.této oríginelní.logice 
'onenprotestaritský' Církevní list,.' ;,Kristus. byl" lékařem' riemocných, ,pracoval 

, '.. '. \:. < • " ~. ,- " '1 ' , I f '. '. " " , ' " 

.' '~ 



'dílně ',a;tak~byÍcsn~d:i .jiným p~~oláňitri:~zorein, '~~~ ~~á~ě~ 
,;spisovatel ·.·mu·sí.sí býti: vědolll,že ,Kristus.' dle: vypravování;evangeliC.' jeIl . 
')edenkrátepsaL a to jen prstem v písku; ,On~.V'němž se Bůhdokonalezjevilj 

.·pebyl spisovatelem' Nepůsobil písemně, . nýbrž přímožívym: slovem. a:osoo~ . 
. ' .. ,ním vlivem. Dal světu,' co 'zasluhuje, 'aby, o 'tom bylo psáno,' a jest:. to' ne~' <, 
.. vyčerpatelné" bohatství myšlenkové,alé' sám.nenapsalanU'ádky.Pí~mo·· sv: \ 

. ď Oj es! něčím posvátír~m"":'" .' to jest. pra vdá;. Bůh da I světu. skutečně písmo' sy;;; . 
'. I , .ale·Jo'je~tjasné,' že psaní. má při \tomvýznamsekunderní:~',':" ' :·.zm,:· . 

,"'., ,.>""..',~" .J' ." :.: ~:":."",.","::': \,{~,',<I \".~: .. "_':'"".'~":~',J:,'.,>.~': : \,~,"_ 
, • ,:. V el~í mnoho zabýval se', v poslédní době církevní tisk distouaréibisllúpá 
.: 'z CanferburYďDr. Langa .doJerusalema.Arcibiskup. z CaJ1terbtiry,Dr. Lang 
., dlel na lodi amerického. Píerpont<l; Morgana~e Střed?zemní!Il ~oři.~avštívit 
, Atheny, ale I při' tom nemyslel 'na Akiopolis, nýbrŽ,navázal i ednáIlí. s řeckým 
'!orlhodoxním' patriarchou. Z. Atll~n vráti1;sé.arcibiskup. do Říma"což 'mělo 
'za následeJi různé nepříjemnosti. :Jížvysílal papežský .Řím vítězné 'zprávy 

.' do ;světa; alearcíbískup šel. přece do Jerusaléma a tak' došlo. k přátelským 
': :, proj evům ,mezi cír kyí východní' a anglikánskou, třebaže " arcibi~kup, ; j ak pů-.. 

,·vodně. bylo stanoveno, na posvátných. místech. bohoslužeb nekonal.' :- K'to~ : 
'mu:podává "Protestantenblatt" . vysvětlení: ď Již~ před 2roký chtělaí-ci-:" 
, biskup ,Dr; Lang' cestovati .do,J erusalema,ď aby> se zúčastnil velikonočních' 

, '. bohoslúžeb. Do'raziJ již do Athen, vrátil se' však ~pět.Římské časopisy ozna
.. movaly, že upuštění od cesty stalo se na podnět a up,ozorněníVatik:ánu: To 

jest s anglické strany: popíráno. :- ,y .•. tomto' roce. pojal arCibiskull opět 
,úmysl' cestu do Jerusalema uskutečniti; I. téntokráte. vzbúdiló' Jo odpor .. Arci~ :, 
biskup Dr.' Lang ,chtěl o velikonočóích .'.sVátéíéh ve' slávnostním průvodu· ' •. ' 

. vkročiti na svatámísta/rroto právo však'mají domněle ,dle určeného:. kdysi : ...•.. 
; statutu jén patriarcha: látinský, :řecký a arménský;' kustos .zřádu ď františkán~" 
skéhó,katolická .kníŽata, a členové .. mské a: řecképimovnické'rodiny, (tedy" 

:-ani ne'členové'rumunského a jugoslávského/panujícího. rodu,kteří jsou " 
. orthodoxní 'a mají'vláduvrukou).Odpor .proti ,tomu.byl tentokrát podpo~ ,', 

rovanprý se strány katolických: mocností. Které jsou tyto katolické' moc~·· 
. nosti? Rakousko padlo, Španělsko, též,. Francie by se dnes jako "katolická;~ 
:mocnosť! divně vyjímala; chce 'však v. blízkém 'východě za ni býti pokládána •. , , ' 

Zbývá . Italié ... Anglická .vláda byla papežem na odpor. upozorněna; Upo~ď . 
"zornění papežo"o bylo·i,mglickou! vládou' arcibiskupu sdělimo.V tomto' upo~ " 

.. i. zornění byl oosaženpokyn,' aby arcibiskup respektoval'upozornění papežovo;: 
',Jak. se i dobrého. pramene. sděluje, neshoditje'~se ,to s . pravdou.; Rozhodnutí ' 

bylo 'úplně v: rukou arcibiskupových a 'ten sel z důvodů', čistě osobních tak 
, . rozhodl,.což.'.se' zdá:nejpřirozenější. Dodatečně, ·t. j. po velikonočních svát;:,. " 

,cích, zavítalarcibiskup Dr,.Lan~ přece' do JerusalemaabyLpřítomén ,zvlášt-' ".' 
nLbohoslužbě řeckého patriarchy v chrámu božího. hrobu. Byli'.tu· přítomní ..... 

'. ,Arméni, Koptové a j. Římský pátriarcha byl pózv·án,. ale nedostavil se. Hlav~ '_ . , 
'ním' účelem této návštěvy bylo; aby.svazky.mezi'anglikanismem á'ortho;'-' 
doxní. .církví byly" ještě více' ufuženy:.Tyto . pokusy zaslouže sL jistě., vše~. 
obecné pozornosti: V. posledních letech,ano '.možnoříci'v poslédních' měsí-: 

\ cích, docílilo se. mnohého úspěchu. ,Musí. to . však naproti .tornti ptlsobiti 
chladně na orthodoxnícírkve, které jsou.v církevně politických . věcechstříz;., 

.. livými' činiteli, ,mají-li dojem, že anglikánský,primas,. poslouchá" bez odporu· 
" rozkazů' nebozákazů.z· Říma .. A celé' hnutí oekumenické: tím trpí;' že . vlivná' 

; . církev. jest v odvislosti· od Řím~"kterážto odvislost jest· 'protestantismu, >. r ,.cizí~':!· ,.1, ' .. ','o c 'I,. I _j'''-'- ',.. " 'zrn:" " 
fi·' ,r:;', .. ' .. ;" '-,'.,.!I, ,: .... ". :/""."~;_' ":"::'_<':."~ f" .1 :Y·, . . ' .,;, ;'~,';:"'.' ~. "}":":,.,',, 
, ~; Britská· biblická' společnost ):aslalá, v :poslední 'době ·mnoho. biblí' v.rus:'· 
kém' , jazyku do. Ruska .. Sovětské. úřady; zasílání za pověděly a' nařídily, : aby' 
bible byly zničeny, ;a.,toz. obavy,' aby. se nemohla 'potají 'šířitipropagandá 
'pr~ti so~ětům;' • :':-, , . " .. '\:'~iď,' '.;:.';:' ':, .,,-:,:,:,'!' 
, ,.;V, Anglii . byl' podái}: návrh, aby se upustilo, odpřísně:i>uritánského, ne~ 

,dělního'obyčeje, 3:: abYlhostinskéIrlÍsti;lOstibyly y neděli otevřeny, 'ale :návrh 
'. ,; vyvola~,živý odpor; \:--' .. , " , , 



"'1 

, . 

, ' 

", ,.,', " ~ ", ': i ' , : .;. .', > ~. " , " • ",' • , ,.! ,-,~ 
Spor' litevské vlády s katoliCkou/církví 'se opět přiOstřil.: Papeiský 

·.:nuncius·Ricardo: BartolorÍi byl vypovězen z Litvy. 'Byl'vyzván, aby do24 ,hO,:. 
, din Opustil zemi. ! Odjel .už ,také,. ,se 'dvěma členy, křesťanské demokratiéké 

strany z Kovna .. JakodŮvod k -Jeho. vypóvězení udává ,se spolupráce' se. 
stranami vládě nepřátelskými.' Vláda. sdělila Vatikánu, lže nepokládá' Barto~' 
loniho za zástupce: Vatikánu, ',nýbrž, za "persona', ingráta";' Bartoloni: ž~stu~ 
pioval' Vatikán.u litevské vlády,' tři roky.': V' neděli se měl komití ve ,městě 

,,' Vilkaviškis, eucharistický, kongres.,Bartolóni 'tam měl:sloužitimši 'a, prOiiésti 
řeč; Úřady prohlásily, že může tak učiniti jen' jako 'každákoli jiná' soukromá, 

~~oba; .. ,;' ~:ď ',. .<' >':, , :,:. ,'.' "ď ď;,> , ..... ď,; :,',~~:n.ď, 
, ,: ,'. O výchově rodičůpředriáŠeLdne 4.· června, t.r.známý' belgický' odborník 

, P au) de ,Vuy st ~a'příťomno;íi' belgickéh~ vy'sla~6e deRa ymondá; ',zá-, ' 
" ~tupců' našichškoinich " tHa'dů:' a "četriých ",hostí. ,v~lxhi . pronikafědb'~ódil .', 
deVuyst"potř~bu,výchóvy :dětí,~: ~odině"kteř~J\ pokládá, zapr~~tní' buňku 

','. ,. :",. i 'I,.l ' , , , . , ' '". ,- <',' ••••• ' ••• 

,. společenskoiL .• Pramenem' dnešní ' hospodářské'.' krise' . je mu 'i . velké,' částC, . 
, ki-ise: núavní:Jejím :prame:n'em : je ! pak;,inaterialís~;;s a poruŠená ' rovnováha:' 

" ,? ' , .",: ' ~ ". - 1'.,' : . ' t ' , r . I <I. ~' , I r _,,' "-',,, " , i:,. > I . ' ' , ' • '. < " .. < ' •• 

. meži pokrokem, hm'otnýma ~ mrá Vitím. :' Obnovitr, tuto, rovnov'áhu, je '. nejpřed~ 
, , ., . ,\' ~ .-" ,"" " ", . ' .. . " • • ,. ~'. - f \ • " '. . . , "'" \, ,,', : '" • • J" '." '. 1 ,. . . ,', 

.' ,.,' něj ším.:. úkolem 'dň.ešní ,i špolečnósti.ď'Nechýbí ~" dobré;. zásad Yi al~'chýbí: i ej idi 
aplik~ce., Aby,sé, dosáhloďzvýš~nImravniú;ovll:ě,;ie p~třebh~ýšiH vých~~nýď 

, vlivrodiny,oebof vždy ,je, třeba začíti od 'poČátku.'Ško'Iy všech;stupňů mají 
" . :vychov'ávati pro.btid~Úcí' ~koly rodičů; DřÍ~ějšÍ v'ý~hova,:v ~~dí~ěď se, dála 

',emplríCk'y, ale' v nor~álních podmtrikách/ N yníse' musí ďprohioubiti'metocÍy , 
, ; " .rodin~é výchovy a'· připr~vitiria' ni, budo~cí:" rodiče., Rodina 'mi'~~íc~pro
,\ ~středk,ů výchovných '!lež šk?la, 'i jde',o to, užíti,jich,individ~tálně provh;· 

I.chovupóvahý ,dětí. Vývody' de' Vuystovy: býly ,:plny pod~ětiiá za'slouží. si 
, 'z~lášÍě, u' násbedlivé'p~zorit~sti. "--!; ď. '." ' "ť, '.,,' . zrn; . 

",ď"S;~l~hiivé:' ~;iit~~i.vzi~hd' ~sp~rů m~zi"církvÍi ~':státní'mocí,~Ruskú : .' 
přinesly,,, Theologische BI1itter č. 4., ' kde jest otištěna; úvodní. řeč, soukro-" 

~ , mého, docenta F rice Lieba t' "p osta vení ď r'uské: orthodoxnF církve ',a ráol uční 
'~Istátní; j?c.", ,ď '.,ď .,.,'); '.ď. ' ."" .',1 ", :", ,ď,;, : 

,,'. ' '., ,.:V :p'ruské' sněmQvně navrhl poslanec' Hess, I aby nebyILustanovováni': za' 
stáhÍí ! .úředníky , občané" evangeliáého vyznán! do,' té ': ~ciby, dokud počeť 
'úředníků'.,evangelickéhó vyznání nebude: niíti-" parity' s, počtem úředníků, 
'římsko-katolickéhóvyznání.:Kdyby Íněl býti: tento 'návrh. uskutečněn, ohro- . 

I " ,žov:a1by zajisté náboženský mír ,v('zemi a' byl. by. opomíjením" nebo 'ne. 
" respektováním říšské' ústávy. :E;vangelíci jistě' učiní patřičný,'zákřókť proti 

'tě~to .choutkám·katolického centra. ",'" , ., . , 

'". ,>ďG~ridÍzi~národriiho;: st~nóviskaýy~lo~i1'se'próti.~isií~: "Každénábo
ženství: národní' j ~st dobré. Náš' národ '. nepotřebuj e . proto' duchovní přeměny:: ,'. 

: ,I', .,"r".!1 :1,1 '··:"':·',\f:.:~::';I. ~--_'r~'(s~ ;<'~il , .. '~' .. ', ' . , 

, 

·'1 

\ ~~ 

'~'.,."Č~sopis ,čéskobratiské 'e~ángelické, cí;k~e,. "český,bratr'~: č:.5přines~ 
pěknou zmínku' o MUDr.;; Osefu 'Jeriovi, profesoru lékařské :fakulty, vPiaze, 

,který. dosáhll'20.' dubna',t: r.' 60, let svého života .. Jest· to'" múž'velmi',vážený:, ' 
, ,;nejen V kruzích lékař~kých,"nýbrž:, takéďs > velikou) vděčností. jeslvzpomínán .•• 
, :,v. církvi. českobratrské. Jestvynikající;:lékař.a', operat~rj" alelaké ' dobrý a .• 
. šlechetný' Člověk, 1ľ věrný: člen, českobnitrské" cíl'kve: J ellO lékařská' činnost .! 
vyznaču j ese", nejim'.:~elkou odbornou znalostí: a' zkitšenosU"a diirurgickou .' 
dovedností, nýbrž i zvláštní svědOmi(ostía I~skou k~ trpícímu'člověku~ Kdo~ď; 
kolí· s nímpřišeVdostyku aújména" kdokoli -hledal jeho> lékařské'radya'.ď 
pomoci'lvždycky'; měl a'má '.silné.vědořníZ' jeho"slov a ,celé osobno~ti" že" . 
lze 'se na něho spolehnoutia'že se tOmuto lékáři doopravdy jedná o, pomoé' 
avyléčEmí a, Že',učiní'vše, 'c,ó "byktom~,,-?ohlo. p.řispěti:"D~ležjtou 'složkou" 

" 



,jéhoÚkařství ' j Estj~h6' os~b~osť a ',j éhd' č:har~ktér,: což' se. j~ví' " 'přes~osti;,~ 
ano' i' přísnosti,s;jak6u' koná" své operace. Nic neobmešht, co by, mohlo, zil-; , 
jísti! zdar léčení, ,'a: všeckó, odstranit;, co by n1ohlo' ,jefiohrozit:~léď:ovšem :';; 
takovátó přísná svědomitost, kterou ,sobě ukládá' a'kterou, žádá ode,'všech" 
kteří jsou jeho pomocníci~aťoše,třovatelký, ať lékaři ".:.:.,." vzbuzujéhickdý 

,nechuť tl těch,kteří: jsou i\ÍyklLkonidi vše"co.nejléhčejL;Ayšak. c~ jenendlé 
"některým, jest prospěšné nemocným: A o ty se jedná~ .však'tatosvědomHosť, 
',spojena jest i s'nebezpečím pro jeho ylastnízdrairí. ,Vďosobnosti tohoto muže , 
\, i v celém životě jeho jest kus náboženského českobrátrského'duchá, který. 
've veškeré' činnostizdůrazňuje'stanovisko'mravní,:který, udržuje. silné: vě
, doIitLosobní zodpovědnosti a 'proto' i ,', přísnosti', a svědoniitosti .. ' Z ' toho i také: 

plyne, ze prof. Jede odmítá rozhodně, všé~iké:lékařské:zakročování,přiněmž' 
'se nejednáo,zdraví, nýbrž o zcela :jiné ,věci; a jest odpúrcemničení počatýCh 

• ','životů'dětSkých. ~ "Prof/, J~riovi.'děkují, četné, ,rodiny ,za zachráněníživotit,' 
, ',' nemocných žen a: matek; :Naněho i budou i vždy vzpomínati' s' vděčností pře': ' 
,/mnozí jiní'kteří; jeho 'radou a povzbuzením v,těžkých chvílích riemoci byli 

,velíce potěšeni. A tento muž jest členem 'Církve ,českobratrské,' starší kliment. 
"ského ,sboni,' který' pro věci duchovní vždycky měl živý zájem a hotovost 
při~pěti, osobně á hmot~ě, na dílo a potřeby, drkevnía ',dobročinné: On i ',jeho' 
choť j.s~u opra':.du,jlříkl~d.em", jakýp.om~rmá~íti.kc~rkvi ro.dina;~ikd~".;, 

'lhosteJm, ale ,vzdy srdce I, ruce,: otevrene' o ocnotne.A' proto, Jest 'nam; ch' 
a radostí' připomínatLsi šedesáté narozeniny,:prof.!~ Jerie: C~lá'církev: a' četní' 

, jeho bývalíinyněj ší pacienti, jakož T. všichni,' kteři se rozpomína ji óiť' jeho' 
hiskavost nebo ,'radu neb pomoc," sdíleti' budou ,vřelé, přání naše,' aby, Bůh::', 
zachoval' profesora,' dra\Jerie, j €Ště 'dlouho při "zdraví' a'síle,' k: štěstí jeho: ." 
rodinyi:k dobiu nemocných ik radosti'naší církVe; ď~"Tak, krásné svědeCtví: 
'lásky::křesťanské; 'bratrství, dobrotivosti a,'laskavcisti'přinášL jmenovaný časo~., 

,'pis ď o; W,of. dru Jerjovi. I naše církev sL váží' tohoto velikého: mužea,: přejé 
'mu 'zdraví a boží požehnání, by dlouho' ještě.býl národu, našemu:acírkyi' 

" češkóbratrské zachován! ,,' '" '",': " "'.,, ,,',' ,'zrn:·>, 

, " P~dagogické céntrum' v Rrné,Učitelstvo mor~~~kév posiédníchd~sÚi-, 
, ktích 'pracovalo vice: didaktický ,neŽ" učitelstvó česk'é;'ačkoliv v.Čechách 

bylo vydáváno více pedagogických',a metodických spisů/než na,Moravě. O. to , 
,'největší záslithurněli ,vedoucí činitelé' z :řad učitelstva. V, Čechách hledělo si " 
učitelstvo: hlavněpiácé' kulturní a'organišační, kdezt~učitelstvOďmoravské ,ď, 

:, zdůrazňoválo"více ;oráci 'pedagogickou" PřičiňOvali 'se' o, to hlavně, ,učitelé' 
• ," Úléhlií, Slaměník", Ha vlík, , Krolllpholz. Tento : stav 'trirá' dodnes, ajlQ, převralě 
,~ se"'na'Motavěvtomto ,směru' pracuje ještě', intensivněji. Zásluhu O"tOI mají, 
• \Vrána; Pražák, Krlebel, Pelíšek a "jó K těm : dlužno počítati universitní pro-
,"f~s?rý ,Babáka,. Uhril' C.hlupa'<l: ,j.Ale,zdá: sé,"žev,posl~dních 'létech .nastává',:, 
• v', Cechách ,\lbrat. ly' Cechách .nastává: poslední dobou pedagogický' ruch' a., '. 
,to' hlavně přičiněn!m ŠkOly' vysokých studií. oedagogiékýcli:vPraze;' v ~jejímž ' 
: čele stojí próf: Káaner.,Také docent Dr.PřIhoda se'všemožněpřičiňuje,;aby' 

pedagogický ,ruchy čechách oživl.Pť?yýsfavě sOudobé kultury. "Brně usta~ 
ovila se společnosFpedagogického' musea<a, základem 'k ,'tomu 1 byly, sbírky 
'z:vYstavy. Tato: společnost.pedagogického musea ~jest: řízena in~p.Komár- " 
kern, V Brhě je také již ,po,celouřadu leC v či.rínosti společn()st pró výzkum' 
mládeže, jíž vpopředistojí Babák a' pražák. A nyní "tvoři' se' y Brně ',~Peda- • " 

, 'gógické cenh'um",které jest,lirčeno'pro Moravu 'a Slezskoi'ale jistě zasáhni' 
, , i 'do )kolskéhO :života, celé, republiky; ·Toto "Pedagogick'é centrum~ď vydálo 
:, již. provolání, v němž "čteme, že' ,se' jedná éi soustředění vŠech ,pracovníků i a 
/, o' zhodnocení veškeré činnosti "~vědecké i praktiéké ,vtom, směru. Dle ;onoho 
:,' piovolání,bude',;;Pedagogické "centrum'~hibunou<všemu.' učitel~tvu,., hodlá 

,- ,vydávati', zásady výchovy dítěte 'a, všímati! si nových, reformních, ,snah ď ve" 
,I školské piaksi, chce usměrniti anarchii v metcidáchvyú.Čovadch, vosnov'ácI1' 

I, a,' tak, vytvořit spólehlivou,' a',kiásnou' budoúcnr,st ' školskou:,ď"Pedagogické., 
'.<céntrúin~·jésť:'rozděleno na! sekce! a zřizujísekrájinské semináře;.!. Lékař~ 

:,'skou ~ sekci -řídí 'universitní proL V. Suk ,: a J) Bělohádek. a má" v programm 
:Školnídítě, učitelstvo;'škola,' a'její úiřízení.' ,-::..:. ,2.' Psychológická ' sekce.,' jiŽ 

,\ J' I 



,řídí 'doc.,)jt S;:VeÚÍí~ký,i~áv:pr~gramu: psýchologi~káanalysa 
<:příč,in?uzjištění požadavků, . stanoven'ých'osnovami' a učebniCemi; -'::"3;' So- ' .. 
" ciolog1c~á,·sekce,.v jejímž: čele stojí universitní\ profesor 'ArnošfBláhá; ~ má, 

-' t~nto program:· vyšetřování vlivu.společtmskýcliskupin (ródiny, školy, a'. j.). 
na dítě ',po stránkách zdi-a ví , dítěte, psychický rozvo í' dítěte, ď morálka dítěte.;. 
-:7, 4::,Didáktická 'sekce; v, jejímž popředí. stojí ,okr. škol. .insp .. Dr: Kriebel, ' 

, . iná·v programu, organisovati,knijinské;seminářliďa pokusné.školy,ť....:.:.S;. Pedá~~;, 
,:gogická, sekce;jejímž.vedoucím' jesltlníversitní,prof..Dr. Uher, hodlá zhodno~ 
)~oyative :výchově výsledky.' práce'> jiných sekcí': se: zřetelem k . moderním ď 

" '. ;zásadá~ď vychovatelským: Ý duchu .. národní. 'výchovné': filosofie a.' zabývati' se 
" ~t~diem .pře~šk~lním,. ško.~ním:,· rodinnou; výchovo.tl,výcho,,:ou; ~?s~ělých aj. 

-;-:-:. "Pedagoglcke' cent~um ma; tedy program veltce bohaty' a- pste soustředí 

, :' 

'v,sobě pedagogickoU práci všehoučitelstv'a, ':,:: .ď.' ' ,ď:' ' " zrn 
.. ", '. ~ ,:,~ -', " ,. . ':'.:-~. • ',';'" .... ". <.~". ', ..... ,,~.:, ' • 
: ," ".". /~,~.' ... :> " ':'1 ', ... :.;.~:',.,,~ "~".:.:<"',''''/ ':~'.': ~ .. ·I'I.\.:.:.'''" ;::', .:··.·,í .. ,::;., 

• Um~ní.hudebníná regÚ/nálníin :ind~k~u' éírkvé řimskok~tolickf" 'Ordi~ 
n'ariát'~í li~t ·lit~iněřické'.dieéé~e" ~~eřejnil v dub~u , 193 i; nařízenFpod' n~'d~, 
pis~m'"Ij;al:pr?fánní~h .... písní:n.i ~ďvafha~ách ď ~ >chrámech. "při ': oddavkách": .. 

'. ;;Církevní" před pisX,z~~áZtl i í'..y ;f4rámeeh F~idépr~v~~;;~áril' s~ěÍ;ký~li,ri~bo ','I.' 
.' divadelní~h, hu-d~?n.ích~~ 'zpěvných: sldadéb':To má ~.' platiIci~i . ( . pro \ hru. 'ni>,." 
'varhany, o:' které!apoštÓlská' kon'stituce1Pia, XL 'jDivini . c~ltus' ze :drie~ 

< • ' c, c: '. < ,'~, ".' tl".: • ' ,' .. L ,. v. •... ." - -. - . ,',. ' , .' '.' . _ -•• '. " 'I . I " 

'. 20. prosince 1928 pravÍi ,V.kostélích : !Dají :zaznívátijen takové: Umy varhan, 
ď. ktE;r('jso~ ~ .. souladu"se '. vzneš~n~sti'mísia" á jsou> prod~hnuty' po~vátností 
~břadti.·Těmto zás~dám>apř~dpisům P~otiv(:'s~'přioďdavkách. theatráini 
pr~vo~ová'níriapřikl~~s~a:teb~ího·póchodu::od •. Menddsohna,··· s~atebniho 
sbo~uz Wagnei~vyopeiY';I::.óhengrin, anebo ko~eč~ě' scériySmetáIiovy óp~ry' 
Prodané n~vě~tÝ,Kapituliií~~onsisthř\lpbio~ňuje 4ůstojné, pány: duchovní 

" .' " ,_,o '-i - ...• :., '.' _,:." " , ." " . , , .' " / 

,správce,;že jsouodpoyědni . z'a každé. přestóupení,výše , u~edeného z,ákazu.". 
.. '::..::,' Proti, tornut~', kon~istorniriÍU. ~ákazu ~z~alo se v: den~ích . listech několik .' 
" ,'., '_'.": .\ I," <.;,' ' : .. ,_, " ,_ . ',.'. ,-,.1, ~., , '. '. ,.' ~,., " ',_ ,'. ' __ ,' _' f, '. 

<~hlasŮ z řadřílÍlsko~katolických .kněží.s poůkazem, že jsou Úlkazovánahu-
. '- dehní '.díl~ .v~i;~ké 'ceny: úmiHéi:ké, : kterýin :,:mi~~:Y "prbfáímí: pi~pě'·; .. ~epří'slúší; 

-'.-',", ",: ';:<:':'-'''~:':' .. ><>,"~';:~>:I.>. :~": .:·,,',~r;· .~~.:.>:".\:'.;;\ '.~"<_"\',,j;.: .! > :.: .. ';,', ~ :", ~<" .. ';\.;., '~~j.~~ 

,{;Římsko~kat~li~ký básník a ,publicista MUDr. Jarosl~v D~rych 'a řimsk~ .. 
kaťolické organisace,: Opoiněru oboudest výmluvným . dokumentem 'Dury~: 
chovo"Prohlášerii~' v;.Akordu":I červen 1931;! č" 7;fIV.) , kde Durych píše 
:~áš.~iYě:·;, .' .. (\.,' ... ~.,'_";_-,,,,~<'.';_'.>_~"<:':~'.") "',":,',' "f' ,:."). ••• ',:.', '.', ' •• ,:.,<-<~:~_ .. I., 
'.;:; i,Dcich'ázi'~pětóv;ě' s l:uzných stran k mým uším, Že n;trůzných s~ht1zích"ď 
všelijakých 'redakčních/správních, . orgariisačních a spolkových rádpodávaW:.,, 

: s{ protesty, proti při j íniánía. otiskování mých článků a prací," Byl jsem ,:,elice; . 
udiven; 'poněvadž riikd y j sems tll;kovými osobami, néj ednal, na. práci s .nimi. 
jsem (riikdy'nepomý~lel anikomti -jseinnédál práyo;l abyótakových věcech:", 

. jednal.zamné.Nevím' tedy;', kdo vtom 'má',prsty.'Jsou ;to()s'oby.velmiďpo~ď '. 
božné,iile odédávna:' se~ j ichštitím a, poněvadž·. tyto, zprávy' jsou mi už, trochu' 

• táké nepřijemné;činln( toto prohlášení:" ...' ". . .' ':r ' ..' 
'.'; \'Úsadně :přede~:~d~ítáIri j~kékbÚ~;' návrhy'~: :jakou~oliV. spolup~áci, s~ , 
,i všemistrariickými'orgánisacem.,i katolíků:, Požadavky s mé " strany byly by'. • 

pro- ně zaručeně' naprosto nepřijateIny. Vím, že ty všelijaké redakc'enemájF !, 

ani.' peněz. mi ,žádný. honorÁř.' ariá úvěr' nedělám.>:, '. ';: ..•.. '. ' .'. 
", '.: ~,; ~., ',~','.". ,:' ',.;" ,'/:,' ,': _, :',:_":",; \:,' ',' 'r,' '<,' :-.' ,'" ~,:;" :. ': ', • 

.. /i,il Snad' to' stačí.. Bude-lheještě jednou někde něco. podobného opakovati, 
búdumusit na: ochninu svého dobrého jména: . užíti prostředků ,hrubších ~ ze
IviubnějŠích,'.ha:dím,tédy.Upřímně těm, duším) horlivým, aby se na 'můj . tičet 
1::,Ile~~~.~ly,.:".<·:., :':':::~,.:, ~::~~_:'~~',,':\: <::'.;>: .;~',; ·~',-,'<>:~.<l- "~,<:: ,:,,\,,':,1 Ji:' >', );,~.'.:',:'-'::" ': o' ':: ':", "i' '- , ":; '>., "~o , I ':':;.~:. _I 

,'í' Incidentpodhalu jeoponu!chrámovou římsko-kátolickéno árkaná a scéna 
, udivuje'Ji; kteří estétskou; intuicí' ia~'oponóu Vychutnávalirozkošesedinera 
h~~;~~~:~' ct~~~t~.,. : 'ď)',:::'>'J :':,,~ '.,)' ;<,~:",::',;.,'''::,ď,:;·,;f!;,:'):l: 

.' ",:'. ;"-



<:·:;.·:7/Jfés~~<:~;p~~~'edi:~:.fet~~brYi::,;,~ :.~~, .. ::.~ .. ::~.·j···:';;L;~:~·::>;':.;,~f{" 
•. ,.i~,'ď'.NARODNI.BEZI?E9NOSFSKRESTANSKEHQ,HLEDISKA •• :.; 
• ':,~ <' 'Př~d~ese~o' .. ~.~., k~~f~;~~ci :S:ět~vé ;~lH~ri~~ .. ~;~. ~ě~t~~á~i'~fru' '~'~zi<'nár6d~ '. 
::,',' prostřednictvím církví, která se konala v Cambridge 1.-=-5. září'193t:,' 

; ,;c,:: <, >:":':,Pře1ožil;FránkPokorný,"'·.:.(· '~:;'~"'" ,j -/..;. ,. ~ .. :; ;,:,:>'~:'.<> ",,:'.-' {";-°i' ", ,", "',. C" -; .,.:'~:::~:~< -.<-' .. : ,.<; ,::~:,.:, ,'5"," .. ,,;,>~ 1. .. '-: 

/ /, {, '" o"; ':_ '", • '. '. > ;. :>.''; _ ",. ~ .,' ~:, 

' ... ' ' Roku 1932 'dojde v·Ženevě k mezinároďní konlerénci '0 ome:' 
J.' ~e~í 'á: snížení"' zbrójenC ,Pfédsédati b~dé" ministr 'H;enderson"," 
'.JUdé~ktéří '.loužÍ: po 'mínij"úpřímIlí, Křesťáné;<přejí ')wriferencl' 
::,:',: 6&pěch;' Jest logickým závěrem:vYv0jei,ktery":směřúje ,·odkonce. '.' 

, ".ď~ války k: lonní/aby se odstninililhr]1bá síla .co:prostředek o4kl~:' 'i~:>;: 

, . '«)zC?;t~ť~j!:i~tt1~~fJ:!t1:'o~~~r\~~~]'jÚ~ď ~r'~~izkj ;;;;e;č:n~:'~~Y:'·'~· ,. '. 
" .. ·· .•... vof;Meú;tákovÝ,í1JÍ. ,námitkamiij soú. i n,,:~prá~něiié,-,ktéřé,je,st: přjZ, 

,Xi<čístF na'~ vrub ~;předsu~kůmi"ctiž~d()lstivé1llu<úsilí; '.; s'obectv~:.:·Ale<· 
ď :'; ~husta',hi narazÍInena:jedmijjejíž ',Oprávněnosf' j~s,ť:~řejmá ,ná . 

','první ráz;,'Z, uskútečnění.ódzbrojení;~afv;.m.e~ší,ne1:jC?ve:vě,tši' : 
",;'.rilíře,tó. i éstzotevření :hrariicj'·vzriiká .• v'národech obaya;':j ež.' za:... ..: 

" ď~kusil yve 'stolétíněkolikrá te: hí-lIZU dzíllovpá4ti'j:" á:: IÍikdo.,nenÍ" ~:: :'," " " , 
' .. :,opráyněri., se tomu :.(d!vití. ~,;Jak',žajistitr;potř~bn9u'; bezpečno,st? ";:'::. '~.\,: •...•. 

Jaké dostíl1činění 'vyžaduje- nová inezinárodní orgaúisa~e?.·Y:j~~;.··,':ď':':':L,,:· 
> .k'é .shoaě : je'takové: Cítěrií ajeho ·dt1sledkys,:úsílím.křesťanského.'~';:' .>:\'<",:, 

,>svěaomí?~,Rozi:úním:Ir 'cloOřé;j de;tU'ó'otázkuj '.0- kteréj cit, po:':' • " . 
fednati:<'.: '>:;,'i,ď ,/.:;, '<:.< :"":>"::"':,:::ď; '>< . '~:···ď ;:<, . 
1><Nutň~se::vidátináděje;'že:najd~irie"yď"éváhgéliu" ievrubnou.a 

·;'.ďpodle<pia videI. vyj 'ádi'en'óU' 'ód Póvěď. :mi fe'čerié .... oti'lzkY~:.'Y:'době;: • 
.... 'kdy žil ~.' JéžíŠ' Kristus, :'nebyló dosud -sp~léČenstvl;států~~, diieš:' .'. 
llíÍn'Smyslu:.Jus.gentírim"jakmuroúmlěILŘímaňé;'neňíjotoŽné 

. ", ..... s J našim ď. p'oj íňém:,im:ézináro~ního: prá va'ď ~;,Có',: iehdy~:~áruč,ovalo " . 
. ::.' bezp~čriost,; hylo výlučné, .naovládí.';nadříZeuého.státu,. to; byla'! 
.:','/oná;,p,axc RóÍn.ana', .Že.'evári.geliasi:!',na.pI:ostonezabývaj ívztahy' 
':\. 'mézináro~ními,'plýne,,:z' Krisfóvých-:slov :'. ,;,MékrálovstvLnenÍÓ 

::z 'lohoto,svěÍéi~ď;. (JaIÍ'1!3,.36 )!Nen~"nlezinárqdllí,politiky;.podl.o- '; 
,,;~en~:P,í~mell1 :s~átý~"'::'>;:' ... ;,':,.:';,::,ď,~':/F;:,';;;;::':Y>I:,:,<";."qďď., ':, . 

. ',' \:,\;;ďCo.vš~ksemusLhledati;y:eV!lngenua·,co,se:,tam:najde,:' j~sf,.· ... 
'~,' ";zákon; který •• na základě~ své naprosté,.věčrié,pravdy: urču je<j ed-:>" 

.... '<~ání, spoléčnosti';I,rá v.ě ,j ako je.dnání j ednotlivců'.Zákónem: eván~ď; 
,:.gélia,: jest, za jisté: záko'n)ásky,: 'vzájerimépomoci" velkomyslnosti,::> 

,,::;:;s~bezáporti.':A ~šak ~enZá~on::nezÍ1aínená; býtislépýin késkuťeč"; .' 
:ď;~ď:nostém'života'ani~k 'hr()zídm:nebeZpečím: ·Nev'edekn:eobezřet~·', 
;,:ďď.'nostL ,Neukládá, povolnou' skleslost.: ď, .' .ď: ;~;:«\ ::'.~ 'y .... '. "«>.' 

. "" .':, Pán;, kteiý,pravi1: ..• "rók()jzů~stá.~uji :'~áiú;:pokoí:;~vÓj"dává~ ...• 
':, vam'::, (Jan 14; 27) ; "Blahošlavenf pókojní,'riebof dítkámibožíini>" 
~,:slotÍti .budou',~! (l\1~t.. 5, 9)" zjis,ti1:ft~hláhou: nejednótnost/vlidstvú :'.·,T'" 
'~,,,Nedomnívejteďse,'žeijsélll ;při~el,·,ahych,pokojdal··zemi; ',.nepři': '. ~:ď:, 
':.·še!,jsém.;. abych: pokoj 'dalfnýbiž,:meč';~;(Mat;:JO,34) .... ;'/"; •.. é,,· ;:' . 

. ~ ," ,~ '.' ',.' .'~ ;'·,r 



_, :,:;PředvídaCdl()úh€' zápa~Y:',mé:ú',náródy"."J3tidet~.slýcháti:'z~~'.:\ 
'jistéďbojea, póvě<st(bojů: Hleďtéž,'aby~tese,nekorÍlí."oútntj nebo, 
.ď· '·t· ~ h ·b··t·· .. ·(M·t·24·6)··'·'·,'·,' ď,' ,", .,."",'''.' "mUS1', o.yse,c no: y 1 a ~ ,;, .::: 'é,' " .. :," :':'" :,", 
é':'Pán,:kterypravil: :;:,Nebo'všickni, kleříž;meč béróu, .od,mečé 

'zahynou '': (Má t~,' 26, 52),\když ,kÚíi.IP étraj 'ktetý'prv~ ve své hor- ; 
,',' livostiudéři1111ečiún,',abyzachránil,Mištra, : sám ,se.' ozbroj n·. hi': 
'ČíkY,.áby'vYmrskaL z chrámu kupce' (Jáií 2,'> 15);, Učedníkům, 
: které' poslal k ;p6hanskym národům',.úklá.dal,' aby \ ~yli ób,ezř2tní 
'a',š'ativyniěnili.za:meč:;~AlenYní,',:k,do1n:ápytlík, .vezmi',a.též,: 

,i 'inošnu ja' ;kdož~ méče~nemá, ':, prodej :,šiikiíi<svou,. á . kup.< sobě~> 
'"' (Luk., 22,.36):: . ,"',;':" .," ,>.,::, .. :ď:,:',~,:· ::' ',i':'~::>::~<;:,', 
/.>' Kdýžutěšuje; když'zhávtijeYma,rných' stárostí"zhyte,čriých':, 
: .starostí .. o'·zítřějŠí 'den 7-:-;-,',;Piotož.nepečujte:ozítřejší,den, neboC '. 
:,zítřejší :deilpečóy~ti ,b~de"o~syé:~ěci. D?stiť:'má.déni1á:sYéín, 
:/trápení'" (Mat.- 6,'~34):~: nechce tímdopomčóvatineob.ezřetnost. 
',~ Chválí:j ~dnán(ó~c~~~o~íriy!'~~e;t)fQ:z:broi pj.;~bý\'o~hránil ; svéj'~, 
, á,j enž,syůji aů111:yystavěl '~áskále;:;;~; ~dyž': silnýoděiiec:,ostříhá .': 

" sině~své,; v pokoj i .j sORvšecky :věci; kteréž 'níá:, Pakli: bý. silněj ší ;.' ' .. ' , 
. > néž~úl'. pti j dá, přemohl: : jej ,všecka;odění. 'j eh()odej me', .vněž >'- : 

';'ďdoufál, a~kóřisti jehoďrozdělí" (Luk>l 1';21':":':-22) .A,k tomu}ežíš;,". 
: .'dó'dává,;Bděte! '~i:' <,.>',:;:': • "".' "',:'" 'J,f -':' . .: .i;, ' . 

. '. ,." .... : 'Ostatqě' velikoÍi. :po\iótou" éva~g~liajesf:,iiTliv~ersaíisriius.'ďNa~ , 
" 'místoStaréhoďzákÓriá;kterÝ.platil: meii'Bohení:a;jednímvyvo:. 

: léiiýin'nál-odl:!ll1;,židóvským, ,nastupuj e:N ový zákoriímezi;.Bohem, 
_ ,aicelýrn>Hclstve~:"~;,N ébokdož, býkoli 'činil ,vůli 'Otce mého ','né~ . 
' .• , beskěho;Jen' jest br'afrmŮ'j, i sestra ma imátka niá"'(MaC.12,'50). 

:~ •••. , ,IGe~ťa.ns,k~~::.vzájémn?st· >vŠ'ecJ1 ,1idí(zdů~azňuie Pfl~el ,v~ 
··,:'svém' proslitlénl .. listě;;kdezavrhuje .:.každY: rozdíl', mezi·.~ Zidy '.a: 

. ',Řeký,meiipány'a'ďotroky~ ;':<,:"",::<:i"", ,:'ď,:' , ''' •. , 
, ",.:., ~/N aj déme" jL y ',účÉmí' církeviľíchótců; 'u"Aiigustina ' i,' zvláště, 
;.··,ďu.·TomášéÁquinsk'éno: ;i'.,;"., ';;';';<." ď"'.: "";"': .. ' .;ď,ď,.:.,:.· ...•.. ,'~ "'.:' ';', 

". ,A později 'papežství'se:pokoušr z-ářúčiti isvětu:mír;'ůdvoláva'
'. i íc se" ria'svů j. božský pův6d~a Činíc 'siná.rokďriasvětské~panstvíi::: 

, ; v'· duchovnhn obor'ú,: Myšlenka:j édnoty'·· pak !soustř.ea u j e"všecký ;;; 
.,mocnQsti stř~dOvě~é. Evropy' ná.: zpusob i akési;ci~itdstiiaxi.miI;: ,(;, .,~'. 
";~:'; BýIObynespravetllivo,popírati,' že křesťanská: církev· vdi"úhé ::/:.:/, 
. polovině 'středověkú:' velmi'pronikavěďse" : účastnila ;' mítátvořné.; )' <',':, 

práéesvoU ,charitativní; činhOsU;: ',"':\:,~':" ,<':."'. ~;,;:, ..... ,/-,: 
~;Ale;v tO,m.všéin.·se 'nic,: rieiyrovná;novo~áhě :ďékonomii<:mezi~:ď:',:>' 

,.',národního: společi:mstv~. ,Jde ,lam stále jen "0' j~c(nótnoštpanství, ::;<: 
',,':::.:..;dúch<?vnípariství ; pápe~ovo:· jest· obměnoU, iivěfsKého 'ďpanstvt,'::' ' 

'iřímského: .stá!u~' :';á,':udrženr'míru' 'Íbezpečnosti't~ ·bYJo "j en,#~ 
. ';minkou.:T eprve',:když ·seskoÍlči!·· .. souboj' pa nežstv( /i; 'Císařstvím; 

• ~vzriikep1;většíF~ ,~t~tů vll,Qvověkém'; piél Dmu, ..• d(Jstá vá' s~: dá . pO~. 
předí" problém ,.ve' ·své.skutečné:p~době.;Měl:, se.ř.ešiti.'.naprosto, ' 

"pod jinými zornými,úhly;: soustavně:v křesťanském ". smyslu/'~;, 
.. "C:ď Gírkevní otcové:staré drkveď(ClelllerisAlexanddjskÝí~.Ter~:. 

tUllian; OrhWles; 'Lactántius f; zaÍnítaj í: použití 'zbraně ď co; ro'zpor 
'. - ., . ,;' '; , . . .:,) "." " :- '. ~ -



;s3Úi~to~;m··~čerií~';·;A~š~:'drk~vnip;L~ici·.·poáugl1siin~Ú;jnt~r}:··· 
naCionaJistéJ 6: a'· .17 ..stolé:tL(Vitoriá,Súarez;:: Giotius) ,\ kteří' 

.:: ina1i:.okolnóštia'ÍnoŽnostCsy~.doby, 'néh:()ufali ~ siválku:'úplně" 
.. ,';;:,: zarilítriouti.'J ejich;':věhlasná,'p'olitika · •. opírá:. se:, o ~klasické:roz1i~p.:.,~ ,'. 
:',".';vání meziwalkou sprav~dlivou 'a.nesprav'édlivo,u;.Ale .lderé; jest ." 

.' .' . kriteriúlll,války' í ,spr'á vedlivé ':}: .. Spravedliv()u.i est P!llrněváL:.. '.' 
'kavedená,ďk o lomu cí1i;abyuplatnila, zákládnízákoriy,'lidskbsti • 

" •. a 'mezinárodriíhopráva ' proti.; barbarství·' 'riěktěrých : .. ,yládcůneb~, 
I 'ně~terých:.národů;Ale přédevšímje:t~ 'válkaobnlnná,:,její~ž~ 

. ,úkolem"jest, chrániti bezpečTIost.. Pokrok" který,'po, té , strán.ce:,jest:. 
',' patrnÝ,iv .. uč(mí,Giotiově"proti;jěho r př:edChůdcůmNito!-ioyi .'. a' 
Suárezovi,.ďzáležF.v

ď 

tom,·:že ,.Gr()tius:;zamítaľd <mÍ>. 'nikoli) I, válku' 
, preventiv~i;, jej íž Júčelem>j est, . předem: se: uchrániti " případného.', ' 

i ~> nebezpečí ;budóucíh9' :, V.' př~ tomnosW dos)ld:.lléožeha vého; .. ď.: '. '.. '.' ..•. . •.. " 
:',;;::Náboženská . reformace ,úrčuje~.začátek'.další epochy, ,lderou', 

;-;';. lze ,nazývati ,épochoud(jhodovou' Ilebo,smluvrií.·~J esf m'atkou po,:, 
ďď:: littky ~modei-nícK států,' . politikyc rOlJTiovdžné;j íž:navrubse.př~.~í tá >:,: 
: :innoho;(fo1::ítéhoi.mnoho',zlého)' . . ;'i~~ ,,:c,> ~~<:.:., ;~J. ,<;): ~,,<y 

.•.. » ";: ~ ámět: sriilotivy·:{ese.velmi ďýýz~áciný':v:·p~6tesian:lsliéorgan,i: .. ~ 
• ď,' sací od ~ačátktiC16:'.století. V politice vlivem j)role·sJán.tisinu ~ urč~~" 

jepodměr':vládcův kp6ddaným a: naopak. Náměf sinlouvY've' . 
":: ; vztazíClí.niezinárodních~ .vYkrylS~ál,oval', v,:,sínírnéi,pró!?třednické 
'formule; .jakje •. čteme:ve;spise.ch W.olffovýcha,vattelovYchj kon:': 
[krétně· jes("ůdčíin motivemv.úmltivach, Kterézaiučují :udržeti>-, 

·".rovnováhu·. aď •• bezp~Čnósf.:Jest~zřejině ·.rozumné;, ·v ... ro.vnocennosti',;';' 
států' nebo, . státních; 'skupin vidětiz.abezp!:!čení',přédválečnýnii, 

', .... choutkami·.·aJédy·zarukumíru;:Taková.polilikač.vede·,·k jeninosti, . 
. ;····: .• vždyť·.jejÍ1Ílzáklade~.,·ješt:16yaJitá,·úéta,k .• d.anémuslovtl ... ·Ale','· 
, '-"'niá ·své· slabé·'strá.nkYi jak,tÓ,plYnez.',i>oměru:udávaného.'přidl'!;'l:; 

',.vším zéíjmy;; Z ,Í'ovnovážné.politikyvyvinul'se'.komperisačnf::sy': 
"'stém/j ehož, smutným!,dokladem. j estďrozděléní :Pólska j _ svatá' 

Aliancé,'vekteré~se sešli· y ládcové'protLvtlliiíárodůj'a' nakonec' 
koncertevropskýéh'mócností,ď lolika,disonan.cemi :poiuš"mý; ' ....•. 

~";' >,'. ,.·.N6vá:'mezistátní1 organi,sace;<vYbudovana! ~dniciativy,.přesi-::'·. 
;ď!;~~rítá:Wilsóna:"e"'Svaz'nářodů{,ďvyzriačúje:sé.:Úm;;·že;:pmžný .... 

,~~·,'~/pojém:"iá j mt1",j e', tUJnahrá.~en :<všeohecnou, idej í:správédlnosti:. i, , 
,:)istě' by ,bylo., prój evem> psychologiéké : .nekázně',' chroiiológicky 
,. absolutně .• hódnotiti:leoreti,cká'>rozdělení, .. jak;j sme'j e' právě:na~>: 
<značili;: Politi~a: smluvní~ ll;~rovnoýážriá ,ne.přeslala',po' válce: Ne.: 

.·dlepolitřky:ďplyn<>ucí);i'.ujedriáriL~~yazu·proj~vuje·seyini],{em 
.... : ,malých, dohod. A zase,WilsOtl~úičitě:není otcem mýšlenky:yše:-" 
: ,'óEeérié:. mezistátní organisá6e ':n'a'zakládě jde i e,spr~ved1riosti;·,T a:~' . 
é:ďidea:je, .užve: zmíněné ,ciťaei, z,.pavla:o\izájemnosti i.všech .. ·lidL' .. :: 

,/,:'čteme' jLý, ,učenícírke~riích ;otcŮ;, if;Augustiná;,u·;Tomáše' Aciuiri~' 
:':C'ského" ti,ďcirkevníéhi právníků:,.16/ď století,u~,vitoriy a, Suareia;'ď 
'). < ,··Vf ·17.·· stolei{ .Grotius:,vidí ve'. šv~tě;všeobecné:spole:čenstvi,~;iSPo::':,:.'. 

<:"". ;lečen'stvI:1idskéhopok{)lení';,: zahrmijícího ;''''sobě' yšecký" národý " 
: •. " '.a- uzpůsobuj íd .... je: ISvýmpqžadavkům fa' zákoriům:.,N ezávisle :;,na .' . 

. -:.;'.'"',-,.1,' ''':'\'''., ',t', ~ ,". ~'_."""\\~.' '·~"';·1;" . .. "J" I';' , " \.,.,- ,...' 
;.; ~,;.'< . 



" .,' '.'~ ď •••• ••••• .:;" >"::,' .'. " ... '" 

.. ,v'ůÚ:;s~átt't;~e:j'in;:~ládd~'~6~b~reni,;iikázání 'a' zápo~ědí~:'odkli~é~ 
,I "j í~'íchpřiro}leri(:právo.:T áž\rriyšlen~,aď. zkonkrébÍěla' vi:pl~,riec? 

o' zorganisování,:,mezistátního:společenstvíE",v(!1iký: plárt,Jmdřl-, 
,éha' IV.' a'$ullův;··v; 'němžjestpodri1íněn:inír,':ještě;'rovnováhou~' 

,iriezi,',mócnóstmi'(asi /,1630) i ",Essay.,towards:the Pres~nt and; 
,,:futůre,pe~ce'of:Etiropé~;~bd,Wil1i,ama\pemla.,.( 1693)" iplári'věč.::, 

; héhóf:lUířu~:Abbée:de;Sailit(l'ien:e (1713), ;·.,který'doporučúje ,', 
,,:,éviops}{ésjed!lócení.'co:úl.jiš,těrií;,hejen'véliké~ezpečnosti;,ný,br.ž, 
, déště)více; náležité:a'.dokonalé': beZpečnosti',' i návrhy: Kantovy 

, ,,',(1798) a'Benthainovyď(1843)"ď;>'\::<\<"',~;<':;:ďď:',\, •••. , 
" 'é",,'Je'nůfuc)lříci;Že' takovéprojekty,:;mezi~árodÍli:: organisace;, 

" kter~; s~'ZrOdil)r;.:Z, 'někferých;veHkých dtú::hti, 'riikdytiniporiěk?~;~,' 
";',' riezevšeobeéněly'a'se. heuskufečnily,jako'j etomu dnes../ ,'.;, 

.,' 'ď,.; ,Dále. jé !nutrio, říci, :ženezávisle:ria jejich~idealismu:'nováten~ • 
;. ,'ď,dence:překohá,,:á ~přfidchozUthetody,';ptej~ma'jíc·,sa~a:;~·,.co"vnich; 
ď <,o by}o'nejIepšÍm:'\',;,')Y: :;'.';\:/:>ď;t":';;',\";:~,i,.ď:i,: •...• ·,:.ď;;;"" ...• ~ ..•.•. 

. '~;~~; Předpokládákřesťanskouvzá j erimóst;'bratrství.všeholidstva~ ď 
.:l<;:.':Záleží!,·'právě·.jélko::,smluyriíp()litikir,~ve:vzáj~niríé.·důvěř~,: 
.:' kterár j e i urče~avěrnostLvšech'zachová tid~né sló'Vó~ < r~>" .... 

';,> Nezanedhávájiž, skuteénosti,:jako:dříýější politik'a::;Uiriává . 
. ' ·výz.nam;> který.;níá': ať pra"děp6do~ě;vždy budemít{- hr'úhásíhi 

·.(fórée)/vé: vztazích' mezi :lidmL : Chce ~však·, .• hrubou: sílu :',dáti'dó, 
sluŽeb pTá vá.'~evn~st~Ílóvéfoiga~isaée ;zále'Ží ve; spoj it6stFprá va';

;;':; hrubou isilou::':"/?:'~; :,.ď;,~',;; ~ .• '.; ~.:ď>r';' •. ;1.' : .... : :':;~; i:.:: ď, ':',:.;::::.~.' 
';:Brati:ství" ď;:.věrnost:~pevnošLz',těchto;prvkti:vz'nilúipocit' 
.všeObe,cné, bezpečriósfi;~ N a:zákléld~ ····řéčených,vlastnostL dalo"hy; 

.,' se;uskutečni ti, Od~hroj ení ;"ve:; spol ičehstyi' : stá tŮ;,:zprvu,': óclzbró~' 
;. jéní. mravní/náto'hm()tiié"a,nébylo', bypotřehí :,zabezpečovacích. 
opa~lení ;,ďbeiip,~ČnostIliko~:o > by :'rf~by'la ohr~žena},;, ': '; " ii/;;" . . 

., .. ;< •. J,ď.:J,:Jii';tj' ... ' .....••.• ··•· •.•.. ~:;I::[ď,,;E.jď!7;:iď; •......•..•...... i" .....••• , , 

.:,.:?::':;~fátpství,yš~ndsM~·.h!ásaj~··.·~vaIÍ'gelia.a···~poštolOvé;~,.~,id~,)sotÍ" 
"..>bratnml'- pro~oze.,maJl: spolecneho;Otce,':soha,: spolecneho: spa:-' . 
. ':./sifele; ;Ježíše; Krishi:,,:protože;js6us:!pokřtěni skr.zě'sp61ečného,du.:.>o;.: 

cha>Tákďtvoříj édiné' tělo ;.;,Neb6ť' jáko'iedrió~jest·.·· tělo~~,'pravL: .. 
'. PaveI'(L.Ko~~'12);:i;;a<irinolio·.má',lídů;:'alé;vŠiékni:·ti\jednoho': 
.tělá~ údové, ;mn()zFj.sóuce,;" jedno: j sori;tělo: ::ta.k i" KHstús~ Skrze:" 
jédnoho:zajisťédúchámyvŠiCkni,vijédriQ.~'fělop6khěni'jsme;ilf;<: 
Židé,:ať:Řekóvé,:ať·'slÍ1ŽehlÍíci,;áť·~.švobodrií .á .• všickni:,v.jednoho ," 

.: d ucllá:;zapĎ je#i;j srne. ~~:;ď.:~ď;<~r .,~;, ď >::-;;;;' ď,'{' ,:;:::.:: ;";;'.:~;: <> 
- ;<:~,ráŽ:v~ájemri9st~spójuje}st~ty;kteréísouvlastně.<s~upinami .: •. 

lidL:,N,evylučuje;.jejich:'s\~éráiu;,'Nevylučuje';ánLúzké~o,. pO!1t~í 
., .které;spojújekaždý'z;nichs.vlas!ními,.ObčanY<a ď jež' se' . nazývá: : ',' 
!.l.<Í!skóu'kyla~ti;; .JeŽiš ·pyl :vlash~ncém.!yipornínal's;py:chou slavrif::.< 
mirtulosti'lsraele ::;,·;Pohltid'te· narkvítí'polní;' kterak' roste,~ nepra-; .. ,· 

:' cuj~.:-a~jpř,ede~".,:pi~VíIl1··pák,~ám;'.Ž(Ú,.a!!-i}alom,9~'IÍ .. v::.(;~}é. slávě; :: 
. '" . "" '.. ,," 



) . 

-~vé··t~k:.ciďěn:~ebyJ,;jak6· í~d~óz,nich~'ďi(M~t)6,'~8~2~)~)~l"l" 
. "~.saléni. nazývá'l!1ěstemveHkého· krále;.Chvěje:s~ O" jéh~ J:>udouc;-: ". , 

nosLPláčeÍlad neštěstímlSvévlasti;(Luk;J9,41)~" .;; .. č..·.ď' . 
;> ; Avšak :pravé:vlastenectvi'se~nézvrhá···v.·'nacionaIismus,rieho·" ' 
.šovióisríitis j ,to; jsou., p~skvily;,vlast,mec:tvL:Néiávisle<ná'ptíxod-::ď . 
híni spole'čeriství ::neníď příliš; za j išlěna bezpeč!l0~ty .nár.o4ů (po",. 

'stránce hospodářské,: politické, . ve strachu.: před.nejhroznějšíIll .'. 
·.neheipe~ííp.;jež 'jim~ hroZí,'j:)ředv'álkou) / k~yž ďnejl~pš~ .. občan .,.e '. 

státu se ?:ároyeň necítí občanem celé pevniny, bá občanem celého_ 
světa; .. J éditotlivé :státypřes,tá vaj (si.rušivě; zásah()va ti'do" svých.', 
yěcVS~átyjsóubratříini.,,':: ':" ....•• '. .,/,ť:;.; " .'. '. :<: •. ~ 

.Jejich; hratrstvívznikrie; když si především 'lJvědomí, že'jsou . 
si. t:ovny.Všeéhriyšé.vzda jí, monopolu;.~ že .• j sou " vspéci~1iú , BoŽr 

·,.příznLJést Bůh Francouzem? Jest Bůh', Němcem? Takovéotáz
.' " ky dn~s se hodí jen:za:titulkyrománů,.aby·'sepodnítil<l z~ěda: 
, .vost· .. ·čteúářil.'·Nenfžádného' vyvóleného národa ,od ·.tédoby;'co 

.,každýI).árod 'se, provinil·" proÚ poslání ;Boliemit1ožen~mua. zavi-
)iil sihl.U,správedlivý.a těžký. trest.' N éboíchcet,é,:;li iád~ji; ;všich,rií 
. národo\lé.' jsou? Božími' vyvolenci a>každý jestpovirién k.,všeobeé:-

, '·némú., bláhu. pracovati podlé'· syých; schopností; ,jež '; óbdr:žel' od:, '. 
Prozřetelnosti,:a 'pódle/ svérázu svých darů! ,'" .../. 
- ." '·Dokonalá \ rovnost ,států 'ý civi1isaci;'neboj ak 'se .. jinak říká • 

. 'yJkůItuře I Všichni ; Určitě rieprodělali .tyléž,stulmě;~ Dohedávnase 
•. .rozlišovalo,mézi ': národy:;,kulturnímiu .•. ··a ";,polokultůrními1 ' ;,Lze~' 
'však~popříti;l,že ,neriastá\rá~vyróvnáíiÍ' olbříini .kroky vdůslédkti' 

':stále většÍho ~snadnění stykůa·~výměnypokrokú?,.t .:' I", 
:.< ,Politická rovnost státu;'Státoprávníéi dosud, činLroidílíriezi; 

... _stá ty. svrchovanými a : polosvrchovanými, 1l1ézi .. ' státy 9ch~arínyin~.· ~. 
~ a : státy '.chráněnými;,·; totiž ~státý.poddanýnii; kóloniemi; ..... Zcela 
prostě' :s'e ·:proti.sobě."stá:Vív'terminólogii·"vé1mod'l.ť : a "státý. 

• s omezenými zájmy" .. Jak 'ostatně lze p<?píraJi, že musí býti SO'U-' '. 
,vislost'm~zi,v1.i",em každ~lio: státu,y.;dii?ló~ac:ii;<vď;t:adě' ,~árodů ,-, 

.' ,'a mezi.··sodáltíímiprvky,ď. které'·. chara\derisújj .'každý,'jednotHvý .•. ···., 
. stát/jako :jestn?-;p'ř; ,jého,kultúiriíVývoj'·a.zvláštěpcičét,jehd, 
.obyvatelstva 1.:. V~,pojmti"politická rovnost" yidíme:rOVnO'práy~ 

,,·nost. všech st~tů jnetr'pět;,abýďstát státu se 'vměšoval neoprávněně '. 
" 'do,vnitř~ích vě~i;azvláštěahY . .'v~~cky ,'st,áty~eÍněly:s~ejné pr~vo. 
',' na bezpečnost. ' , :~, . <.č:, . " ...... ,,';' ,'" ... . 

. '. 'Uvědo'miť si ,)ákóvou 'zása'driír<mlosfvŠech; zemí, ,znárIiCi:íá ..... 
.. '. vyhuclovatinejlepší' předpoklad, aby ·.v srdcídLď jedno't1ivčtt :se' 

rozvinul s'my~l ,pro'hra trst~í~·. prvlÍ to,po'dmínkamravního ·,·ód,:". . 
.',<znrojénLď;V, zá:jmu zab~zpéčéní IlárodůďjesLtedyžádati,.abi·se· 

• odmítalo, ne,zdravé' štváni .. ;je~<ohr()ž~jeď·hézpečitosLPrame·~Y' 
takového štvaní jsollvěrúdobře z·námy:. ......•... ,,",.'; . ",;- '.' 
, Školní 'vyučování, zvlá.št( vyučo:v!tní. dějin;.jestzRtlSobilé na-;·: " 

.' plnitiagresivním:.vlastenectvímdětské,~ srdce,' ve;,kler~IÍl" první', 
vjemy jsouneodstranitelriéj,ató.,tím:,~když.se:předražd'tijená~. 

':rodrií.· pýcha; ,~k~yž,: sei'snjžuj í~ .• zásluhY;:.sÓiisedního ';národa,·.:.k'dYž;' 
'í' : 

'j 



'-.,-'-"""'i~'"_:"j-~ . . ,0.,,,:::,",,",.;":,"".> _ :'I',o':~" ' .... : .. ' .• "':' ,,',,"0- :,:./0",::.:, "~,,-"f 
se přehá'nějLčiny' minulosti ariásilnávyřešenív"dějinách; '.Neill 
větší,ibyť~ byI6'óŽehavě'jš(nebezp~či·tisko~in;'jejichž' .lži" a l~ovi

"0 ,nistické··provo~ace';bbyčejně.: nelze:ospravedlniti·.'ariinezišt~ý~i 
.. ~. ,pohnutkámi; ~: .. ? /. '. :.<»>." č;:, ,'.. ,;;' _ ,.-,,': . 

· ... NavrhovaJo/se, aby -školníkriihy, . zvláště :dějepravné, ; podlé:' 
: hál y zkoumání mezinárodníkorriise,ď aahy' se',: z nich. dostaly; na 

.' .index: ty( které příliš ' okatě teI>Ou :všeobécněij ištěrlOu . pia vdu:' 
O; tiskovinách;' které':ohrožu jí" mezinárodní "přá télství, se,navrho

-Valo; aby ď s~ \u~fnila . přítrž" zřízenímmezináródriLj úry,k~eiá,by' 
··.pokutovalá.·aspoň 'moráľiiě; Kriminalisté ;navrh1i\' aby~'se~vyniezil 

,.'~:novýdelikt: 'deliktpropagandyúločiz~ valky. Má1pe~lint\.~ysli 
·····.·technické·provedení . .-věCi,·.némají!y·návrhy'·patrně,'ceny; Ale 

.. ' ~rá'di tu' pomůžeme zdolá vati"' :liesnáze, které: j sou{ V . žása.dním ~,', 
hledisku: že se totiž'porušújesvobodá svědomí a .tím žé-'se.znc- ,ď •. 

uznává'~tátnFsvrchovanost': ".\ .;::. .': .'~,: . 
"." . _.~ ,',; "-;',;. ,." ':., ' .... ...,': . '-",:' ,,'o''. :., ... ",',,'_ ',"'_,' j:,. ~,~<o:T">',,: " j~ _, 

Jistě. je.st.dbáti'"at1tority.' otcerodiny;';A.nikdo .munemůže 
,upírati práv~'narozum~yóu" mrayní a'nábofenskou .. výChovu';jeho . _ 
'dětí,'. j ák on jí'., rozuiní, . nemá~lise '. v zásadách.oU'ásU'to; co socio-

:lognazaval;,pbdstatousociáltlí jednoty" (l'unité's6ciale'essen- ' 
tielleh Nicinéně' kdo' úpře. státu. vyŠší pi"ávo"zajistiti;si kontrolu, " 
že' sě : dítěti dostává ď principiálriíc&~:zásaď mravní Ivýuký' a: vy:' 
ch'ovy? <:,'ť;; .... >') ,: .' ···',}i. . : .. ':. :'; ,....,,;' ',., 

'" :Státní~~rchó~inost;;pokU:d ~se ~týá vzt.ahú~Šeob~c~ěk~spo~ 
lečnostiipřipouští ;. stáJe '., víCe; pOdobné";ťocenění. ,'. "': Jé .'naProsto ';', 
oprávněno, učiti veškolě; láscek:vla.stCVyličení' ,poÚtických'údá-:· ť 

'~:lostí: ;v'· ~islúí :' se: provází/pOinánikami, •.•. j e,ž' 'obyčejně j soúpi-o~ 
~;, dchn,uty ',národníincítěriím, ·Prostě',však eksistencé Svazu3 národů, 

'·,vyžadujé;aby ď státní. svrClíóvanost měla jisté >niézc;V' úspořá- . 
~ ď dárií.věcí ~mezinárodních blál-oaních' svóbodac j édnotlivcóvaj esL 
. ;o~ezená" svobodou, všech;a'-:tím' větší. jest :. o!ji-ávněÍ1íí . aby 'bylá ..•..• :" 

<;>meiéria be;ipečností·~Vš(ú:'h.T~kové mravní ·pojetí .. jistěďsouhl,así.. , 
s.radou, vevangeliú: :;;Dávejte; co jestcísářovo 'císaři a, co jest.' ";, 
~Božího, BOhU" (Mat.,~?,2,1).:VnitřníaútorHa státu jest povinna' . 
určité nehmotné ,hodnoty res!pektovatL, Yšeohecná bezpečnost ~ 
jest takóvDúh"odnotou.ďď ; . .:,1 ..' '.' ;",'.' ....'., 
' ... jenjéhdyse;dosáhrie;;~ravnih~':6dzb~oj~ni, 'kdyžď~~- zlo. vy:' 

,pleriíJs' kóřeny i:'kdyžse ·předej de·následkům;·:kekterým, fíhné, .'), 
• ',jakmile .póč~evzcházeti;když. se ,energiCky ,udeří na.':·skepticis-" 

.mú's/který·sledůjé 'činnost· Svazu; národů,.zalulízděn .dokonce,' 
',v prostředInejvíce seohánějícím'kúlturo'ui ,.který· sleduje 'soudní., '.' 

bdbor. Svazunarodů, 5Iálýmezindrodní,soudní'dvur.Tak 'sec, 
'ujllie bratrství 'a .' ze vzájenínédůvěrY:.'vyr6ste'~:oiúi.·bézpečnost; .••. 
<jejíž obra.i,visionářsky zřéLsé ~z.rcadlitivďnwhutnéri1tlďtoku;,ľá~; .•... 
• martine, nejkř~sťanštější z"našich,francouzskýéh,básníků,'::':":' jak:" 

jednotí n(Írod y ,l<téř( s~d~ na ,březích toho: velétoku: > '. '. 
,~.:,:.-~,I._. :,,:_'::~ i"'~:~':,: 1.,-;,' ~. ___ : ,,:_, "',:':!.' ;e;,,"·· .... ·~;.,::,~;.'.>.,.~o: .. '. o,'"'' 

,:;.;RouJe-libreet' s1!peibeentre tes'larges.rives, 
, . '.' :;'~Rhin:íNil deI'qcc,idenť; coupe.:des nations·;·: 

';, " 



Et' d~s;p~eupl~sassi~:ďquiboivenf ťes;eau~;vrves>' , 
Emporteles défisetJes'ani:bitions!'-

'.ď~Il ne ;tachera :plusle Cristal de ,fon ,onde: -.", " 
:Lé,sang;rouge du.Fninc, lEi,s;úigroúgeduGermáii?-' 

" ' lis ne cóuleÍ'ónt plus:sousle:caissori qui'gronde" ~ ., 
ď • ,Ces ponts qu'u~ peuple a l'autre étend comme une.main! 

:i~,ď(V.~vo~o~;:.hr:d~iri.'v~maciů:~rdakii,.lidský;i:~'ď .. ,.' 
'. :,vsvém :širémveletoku ·"Západu.Niľ~:~Rýnj~< 
'. :.a'národovév klidiľ:piWf,i.t:z,živ:ýcl1ýod ' 
·"a~lnyomýyají;jed~né:sýárŮ:.ašpínV .' 
. "Již,:ítikdynepotřísnFzářivýchproudůtvých" • 

" ď ni/fudáFúmcouzérii NěÍncejasná,krevi .... ", 
/ '::;:by ·tébé. zakalila za,bouřLválečnýchc,~>:> ,:',ď, ď 
• o:' všák' překlene ,tě navždy sbratř<~ných,rukouď,zpěv!) .', 

',' ", v ' ", -.. ' .',,' , (Ostátek příŠJě.) 

/,'. ,'. ':Může s~'snad: ~dáti'~n~~hro~{s~~,fu, ':kd;Žsi'troufámy' d~\j~:, .. \ 
,~kdyod vzniku světů, až po vznik: člověka vše se vykládá shlukem> -

nahodilých okolností,: há i Hi thesr dávno. zapadlou' ób'ožím. plánu 
,V~ dějináéh.·Ale~ leckdy.mívá : pohozená,'a zapr<\šená" starožitnost 
:.větŠí cenu" vnitřriÍ', neŽ ,moderní ,cetky;. Z vu prohl .laskavé ~te::' 
náře, abyotázk6u nepohrdli a' aby si vsimli, 'na ~ jakých základech 
st9jLstaro~řesťaňská:odpověp: ... : " , " .' .,' , 
, :: Různí myslitelé:pojíín~li' clějinY.nizným způsQbem:?l 
,.,'\Hl~vI1íín.~á-st~Pc~m."~řesťa?skéhb,,,~1Jalisniti.,,:je; AizgUs/inus.2).-, 

<,~) Litératura /0 této ".ot~zcéje bohatl!, bohužel-;;ám > nesriadri.opřísťupri·á.;~: 
:ceny khihrÍěmeckých i antikvárníéh neobyčejně vZrOstly;' anglické jsou stále: 
'drahé" ruské., se dostanou:. jen náhodouj dávati si knížky ,posílati_'z ,cizích' 
knihoven'se ani nevypláci.Za ,těch okolností je tedy nemožná dokonalá pří
prava na' můj, pokus; proto j sem se odhodlal. předložiti své úsudky, čerpané 

;zrieúplné~o studia prall1enŮj citujíztěchto jÉm ty; které se zabývajrotázkou 
. ex oHo; a účelem: citace.nimí; abych učinil jejich. použítípři 'pozdějších pra~ . 
,cích ibytečným;nýbrž naopak,: jenabých. usnadnílstudiuni otázky, tomu, kdo, 

. se: bude moci do něho dáti za ,'okoluostt příznivěj šíck Spisy exegetické nébo' ," 
filosofické,' z kterých . jsem~se něčěmunaučil,có'tÍli'prospělo'pro;tuto 'úváhu,'~ 
neuvádím, jako neuvádím výklady' s'vých ,učitelů 'a učebnié,hehrejštiny nebo, 

. řečtiny. Chci tíín' říCi, že neschvaluji te~denci analysovati prameny ,sVých 
poznatků v práci, která není psychologickou nebo literárně historickou 'studií, 
nýbrž'poučenímo' věci/'opřeným' o důvody , kontrolovatelnécsamy. v. sobě," 

2) O jého ÍÍázoru Sf .. V. Gerje;Fílosofíja' istoríi of Avgustina do Gegelja. 
M;1915jR: Garriélo v Ciudád, de.Dios :1918j,Scfzolz,Troeltsch a: j.': ' 

"':'_. • •• ' .. '" r;-. • 



.;Kdeú~:< pfě~ ',' níhl:bYia.;i'~'čďďje~~/pF~ll1~áIi~~i",iVět~; a! o·:pfipój~éni.' 
'\: •. výkóupen~ho' lídstvakB.ohu~ i e"~ínyslhóží pódlé. něho··v.Jo'llli aby. 
':~se:iednota~lidstva'uskÍttečnila:ria~~nek>Bůhvystavěl'důlIl,' v"kt~:, 
· ry'uvá:dí .lidi·zeťsvětaiJentodům; je Civihisj·Dei: Nejso'u všichni: .' . 
lidé,nýbd ,·,jén .. vyv()lenéij· občá'ny. ,jejítriL·Višesti.: fáiích':probíhá: c 

-:vílě'z,shTí,:dtÍch~.,iiadsIIiYsly:á;'prOjev'tije:'sé ,vítě~stvín.eviditél~é,1 : 
· církve i jsou. ánálogií.k šesti· dnům,'vénichž .Bůh stvoři1:svět;VY~, 
· . koupení :začíná :.' se Káinem . i"'Ahelem,', zástupc'em' synů .... tohoto" ". 
• světa a.zástupcem.:·dítěk božích~<Vystoúpe'ní, KristóVo'j ěŠestou:' 
.c-fází. JSo'U ·spojenys.dějiriaminárOda ·židóYského;;Zároveňsebu-.· 
'duje' civifás, tei-r.ell.a·od.BabyÍOnieďáŽ :po.říŠ(římskou;' Křesťan:;' 

'. stvífunabýváCivita§Dei převahy. Co dřívéhyloróztroušeno,spo:'" 
jujé ' se'. v církvi, '.j'éžinění iduc1ia ,světských '. órganisací, shÍ-tů;, ji::: 

· mižph~dtím,vládlosobeétví.-· ".ď ",. ." •• ,' • 

, , inásled6vriiků'Augtisti~ovÝch., ÚneÍm ji', j~'~ ·Orosia.3 ) 

Značriěj(se··od:Augu~ti~a·odchYluje;OttbF~Yzi~~{ý.4LUně~ 
, .' ho"není'protívamezi světem:a)deálem křesťanským: ta~ ostrá ... 

•. ' ~Pánství ,Říma-;-:'syna~:BaJjý:loriu'~ď vzbudilo, touhu ·po.ósvóhózeilí . 
· z· .. poroby ápó'statcích;nadzemských, proll.ěž učinila řecká ndě:..' ,~ 

lanostlidshro.vnímavým. .' ...... . .<"~ .' ',< ,,:;~">'. .' 
.' >:: " Dante>vidi úmysl 'b'oŽí ;v. tOm;' aby s,e: svět co'nej "ícepiipod~b~;;:': 

nil'k:Bohu, jéh9ž;vlastno'stí.je,je~no'ta.Jednoty,,,politické·a So':: ' 
',: dálnídósáhlo'lídstvozá'císaře Augusta; .zaněho hylsyět .náležitě" 
';uspo:řádánďa'SpásitěL'světá:mohlpřijítii;téiípak .iáložil jedno'hc < 

',:." náboženskou; Ko'n~Čný:dlhistoHckého'vý.vpk jepód}e ,něho,r()z~< ... 
0:" 'šíření: vzdělanósti'ski-ze papežství a.císařství.' .. ' /'.' , ...... ' 
",.~ ·Yico;r(ovlivněnÝJ~eibni'ze~f~okládáďza::Cíí·dějin,Cabynabyli 

';vládY·, spr'ave,dln·ost;. yy.soký· stúpei'i.vzdělá;nostji,k'něínÚŽ· dospělo 
" lidstvo,nelie. mítiza'ňahodilý,výsledekpřeroimanitýchtužeb a: , 

: skldnůlidských'j~dincůiúmysrhoží neuskutečňÚje ď se vŠak bez": 
. překážek .~ hříchem' se vykládá,. co jevevyvo'j i' iraCionálního 
i a'u~kutečňuje'se~u,ka~dého,'náro'da.··svý~ způsóberii;;~ ~';' .:. 
:, Bossúet . neuznává,:vy~ojroZtříštěný poďlená':odÓ;' nybrŽ' spo~ď. 
Ječný,vYvojlidstva.fHše·Karl'a··Velikého, je{vyrostlaž lrosek·zá:-
· padní 'části ·říšéřímské,.bYlájlástrojemikterý·sI6užilcírkvi:a;·j~~·.· 

,:jímÍiúkolu~,Národqvé:'západní,Evro'Pyjsou,ppvoláói,;aby,žískaIi~,' 
křesťanství vládti,nadsvětém;'.ď,,:,..:, ',', "";: " .', 

•. ;):. pO,.l3ossu~tÓ~i,'ďJenŽi~~~~f ;:~~!átil' (lil?b.ónaiiná ~ri~d :n~jvětší' 
":vUv .J;de,Maistre; jén~ 's:ďe"Bonaldem:hy!: (v~dle Hegela).'učite:..," 
lein'Čaadaev()vým;podle'něhbž; dějiny lidstva jsou dějiny kře

~:sťanst\ia acírkvé, dějiny.uskutečňováníříše, božf.na'ieini, dějiny. 
i. "~b' v .... k'·'h· .' h' ..... '.. .... . ...... j .; ...... ' • I ... na ozens e o vyc ovavam.· .,', ,<' ....• . , .. " .... , ~" ' . 

. ' .~ ;', •. ' .. '-.... " ":;', ".:.~,iS.i.,;~>~. ,\.ďď""""é. ' .. " 

S) Sr. Sh'ail~M alhews,The Spiritual Interpretation pf HistorYi 1916, str. ll. .. : 
... :. 4);. Sr. 'J oS:'SchmidUn, Die ',' geschichtsphilosophišcheUnd kirchenpolitische' 
"Weltansch:lUurig OUósvon Freisii1g;;; . <ď,;:< ',' " ";/;. _,:ď<;" .. : . 

" : .. 5) Sr: S. :F .. Sarago;Il'pensierd religioso d.i G. B; Vico .. Frib.: 1915': 
~, • > ',"'-':" ;.~ ,l' '. ~ ._,', .:",>' .,' ";,,, ,_.', :~ __ , 



,.;ď,;;é'}P~oÚ~tántskýmjB~~sitete~:r~·An·d;.:'B;ae'~.ijěji\ni:~ř~~kii~, 
:-) ,stem "ukázalý,cpodk'ÍÍěhbťriemóhoucnosf :lidstva .'. se. spásitij (vý:"; ~ 

.; ichodní říše{pln,il)rlidstvb ~~ohatstvim 'prosmýslý ,řec~éstátibo,:";'.; 
.p.~tstvím·ďintelektt~álnim i'.Rím· spoj il, obbj Fa:přece: ved}lidstvo~.: 
,:>Y7z.áht1bt1:-~.. ...' .... ::>.~' ... :~:ď, ,< ~:,/., ':\ ':ďé:;.>tii:ď ď;("ď; .... ', 

'. '.' :Z'jiných·próteshlutůjmenujiW.,:Menzela; KE;:,Schúbartha;:ť 
.. ·~H::L~O:F.r;JÍll.:.S{ahla"a.Ehrenleucht~ra/Tento viděLvdějiúach' 

:štarých východ~ích: říší.a ',středověk!L př~vahU.spoléčnosti;!1a.d· , 
"jedinc:émj vřecky~h a v reformaci a revolucipřevahlljed,incenád,: .. ' 
'společností;', rovnováhu pák'v děj ináchriíáke'donských a: římských' '., 

" ·a;vnové dóbě; Dok~n~losti své.dojd~ lidstv.-ó,až.utvoří, ~rganiC~y, 
:'celek, kde uskut~ční každý jedinec ideu dr,uhu a celý druh bude' 
ovládán.lýJilž d,uchem." •.. ď J .:"::'<;", ..... ". ";'< . 
. :'J.:F.Mólitor,ďr~zéznává 'plán, boŽí·pted.páde~'.1idstva a.plán • 

po,pádu; Kdyby ri'ebyl·člověk p.adl;bylo oySlovo' přijalO lidskou, 
přiroz~nost;, aby. se spojilo s božstvím a lidstvím. :Pádem·.GyYtÚ 
·zjn"lsóbH. člověk utrpen,L vš~m 'niŽším ·bytostem;" sám paks~<uvrh! 

.<ypouta, 'cO~bylo;tr'éstem,ale i. prostředkem, aby;,hyI.;opět: při~i: • 

. ' veden. k Bohú"Vnějšr ~vět," vnější;~ hmotný ;proslOr al;vnější čas ,.' 
,jsouchqrobnéstavypadlé přirózeno~H; Člověld~y:mYs1il;v'.,ce~y . 

.... , :lém:svéni životě, jerijednu'yětti. vnekone.čné.inn6žs~ví. ~lenů órga':~ . ' 
.nicky., rOzčleněnou,. k~y by nebyl· vypadl··.· z· jednoty,. v r9ztříštěnóst~·' 
;· •• reflexe."Themasvě~óvých'dějin.ievYkoupeníaznovtÍzroienf-pad-:', 
,lého lids~ vá; Z temnělýrozum člověká se opět osvěcuje, jeho : za.,. 
'tvrzélé'srdce se láskou boží zahřívá, vyšŠí' živoLsevrací;aj?ře:.."., 
;rúšené' spoj~ni: mezinebem:á:ze~í 'lse~~óbnovuje.Člověkpadlýď' 

svou svévolností . nemůže dojíti 'znovuzrozenLjinaknežprotivóu 
:toho,čiin zhřešil, {óHž tími žesevzdá'svéďzkažené vůle. Potfe~ 

>-buje, Spasitele,' který hyza:tiěho, převzal., zadostuČiněúLCí!'ke,v' 
bybýlaihned zvítězilaí kdyby. sé.1idstvonebylo'úkazaloslabým; 

.. ,. "Z .~ě~eckÝch hi;t~a()·~olfu' té "d6by a: kfe~ťánského. '.' siněť~ ď při~ ' •... 
pomínám,ještě Gom2súa 'F:r.;'Schlegela,. jéhož'rnýšlenka je hege>:: 
.lovskyzabárvéná.':: .... . ..... '>,.::'.. ~ ';ď:.',< . ',:~'i:'~,:-
;,ď,:.ZF~~nc'óuz'Ítjm~~uji abbéirer~; (~rinbip.~~ de.la;phii~s()phie· 

"dé J ~histoire.· . P ;;1838) ; : L. Leroy.·' (Le. regne . de . Dicu, 'dans Ja 'gran
'deur;Ia mission"et lachutedés' empires.P;18(1)i F.:deRouge~ 
mant (Les'deuxcités 1874juznávásMolitorep1.dv,ojí plán:hoží) 

. -,.,J>vander,Meersch. (Le:!>ririCipé/: divinď .. dátis: l' évoluHondes:peu-:. 
ples.P .. .1899), G;·,Bauriet';Maury(Díeu:dans·1'histoire;'P::1905). 

'e',:" .. 1 K~nečněď sem: ~áíei~l í'ith~Qrs()f6~ej.: .Bohme ;.F. ··é :O~tÍnger,; .'. 
'. de' Saint -M arUn a, přesevšechriu' kós'msofii~ i'; R' I St eirier; (vtěléní:' 

;' Slova.je'-céntrálnfudálostnéj enpro celé I iélstvo , nýbrž prO. celý . 
. ,. :.>·kosmos· a pro ,- svět dÚchovních 'bytostí) ',' ať jeho' stOupenci.j ako ~R 

,;'Gurg~ifeva,a·j.:<:'~_~ .' . ,,,0;, .':;'\:':':;,:~ .i:';~: <,\':,. 

, ."' V rúské líteratúřc'podohný směrzástupll j í :pógOdin'~'Karam-< .. 
:,ďziň;:'K::Leóňtjev,' G.·· c'efcOiJ (Té6rija' Boklj(;\:~:.:~ 1~84) ;VLSolov~ 

, _ ~ ,:'. '.'. " ' ;' , \' J." " , .: ' 



;::jévi(I~t~r'ija)~'b~<;luŠČÍiost.t(~~kratii8)"Ro~~iía'i~sel,~ns,k~Úi: ~:er-:' ',' 
':kovj),':.N;Berdja,ev,'Vl/Níkolskij,·Lopuchin,G .. Koniissarov.",:", 
....y íce ',deistickynebó . pantheistick)T: vykláda jL ďděj inyď~essing,' 

· .~Er.\Laurent (Etv-dessurJ'histoire deJ'humanité), Lámennais..:'," 
:' .~ ď Humanitní směr: zavedl,zvláště'Herd er; k němu se"hlásili ' 
. Lotze"W. Hiiinboldt/Berrihi!Ím 'a též Nóva!is;u Rusů' se mu blížiL 

'.' .,' :N:Karěev ,:ůďnásPáldcky, (~,pokračování' k:bóžnosti"j esf ohia> 
': ,héni:dějiri)a AÚgi Smetana7

) , ,Odpůic~m Bernheimovyte()'rié.věč;;: ",' 
'.' : ...... néhohistodckeno pokroku .(v nějždóufali 'téžVolney;Condorcet:, 

,·'aj:) ;·byISého'periharier~NietiSchea obáí,nci teodevěčriéhó kolo;. , 
'h~hl1 ... '< "::"",' ,',ď~" 'ďď','<"ii<:' ,.ď:,_ 

0',\ Nejvlivri~jší záshipcesměruiide~listick~ho(sínysl: dějinn~riL,' 
vJom,'že se,něcodějevčase,nybi-žv projevení,symbolié:kériizdvo.;· 

'.' 'jení,"to,cóp'omíjí,' jej'en'symboľs)'byl !Ie~eli'jemužjsóudějiny 
• rozvojeni hoha,'Vedle:Schéllinga'( dějiny, jsou věčná' báseňbóžího ' 
'rozumu) aFichte'řadí,sesemjW~Humboldt (Ůb,erdiéAufgabe 

, des: Geschichtschieiberis), L: Rarike; Gervinus/MiChelet, 'Carly~. 
. leV) j;/dáléE. ',Rerian (děj iny:; jsou: zj evením',duchá boŽíllO); N. Da:' 

nHeijskij;,~K;:l!ártmQfzn': (Weseri' des' ·WeHpr()zess'es), ; RiCke.ťt,< , 
" ď(Philóiop,liie"derGéschichte)'G;:Méhlis(LehrbuchderGeschiChíŠ:' 'J:> 
· ~ .' phiI()sophie) , Be n. C rOce,' od půrcitd,směru ::positivistiékéhO .. P od; 
" -vlivein,He:gélovýmt'ScheIlingovým a Baaderovýmo byli, též 'sla:vja-:. 
'. ,nůfilové :Chomjakov,'K: Aksakov,dálé B.,Čičerin' (jenžniísto He-
.' geloVý. trojice, stanoví čtvero: je;dinstvo" otnošenie, sočetanie" 

množestvo),' S .. Solóvjev a u'nás A. 'Smetana:' ". , / 
'{'P ositivisticky;ď ~eb:o ~~"~e~ha~icko-e~ol ~Črii ' . s~ě~:.:propag6vaJr 
Bzickl~, N/Taine, Lampťeéht; Draper, Spencer;ďD::S.' Mill; Tj,zor,:: 

." . Grote ;'P.: Lavrov; W.Michájlovskij, A .. ,' Pišar/ev ,:L. M ečnikov,' N. 
'Karěev'(Osnovnyevor)řósy\ filosofiji:istoriji1883Laj., <.:" .'. :-: ' 

'>~, ::Biplogi~ký'inateria1isinus~'vnes1i'dodějiriF;A.:HeÍler 'v'o~':, 
: ·.,·,'.Hellwald;F.~RalieZ;Čuriloú::Četnějšíjsoú"iástupciďmateiialismw' .. · 

•. ,ekonomického: (dějiny:jsóu ur'čoványhládeiÚ:á 'koř!stí),! Marx'em' 
.::ďpočínaje, 'q'statriětaké závislým 'na· HegelovP~)" jako Stráuss a, 
, "Stirner:.Erigéls,:Kautsky, <Liébknécht,' Bernstein,'Kampfmeier, .'. '. 

Sombarl;,Jaures: a,j.'í,ďuRusů:,~P.;:Berlin(Germanija'·'nakáminje;,<:; 
.révoluciji); lTÍsárOv ,(Sovremennaja l'ráncija 1900);·.G: Pleéhanov' ". 
ď (14

ď

dekábrja:)825}g;\:1906);Kivisinskaja(Velik krest.. vojna', , )', 
- , ' • '_ ',' ~ I , , - ' , , ,I . < 

:'.~) .I.,/~fr,.15~;~BogoČel~~ěčesk~je ,'s~jediÍIenije.·. d~jino" inijetj svoje oSnO-,' 
, vanije v' samojpi:irodjé. če!ověčeskoj.:: I 'dlfa'otogo proces'sápostepennago"; 
očiščenija,čelovječes!wj 'prirody, postepemiagoďvoschoždenia, jej,a otplóskagó; 
i zemnago: čelovjeka, do; diichovnago i, nebeskago."::':'. Ijestvica' Jakovlevapred~. 
stávljajet najlučšij' obraz., ,. ď' ", .ď .... , ' " - , 
, "' 7), Sr. Masar'yk ,v ND .1896. " .,'" . '.".' ' '_, '.. .,.".' , 
,,})' O:tomtosměru,v: W; Liitgeit, Die Religióri des .deutschenldéa1isÓ)ús 
únd"ihr: Ende:1922"-25;E.·Brunner,. Die:,:Mystik"unddas WorL1924;.o E. 
Hirsch; Die idealistischePhilos!,phié, unddas Christenhini1927. ",~ :.< "',: , 

· . . ")Sr:Albi.'.Strolé;Th()masCarlyle's'AnschatÍungen ,voniFortschritt :in'< ,', 
<der' Geschichté 1909,:' - . ..... . o. . .. 

10) ,St;'Másaryk, Otázkri!sociální;"',' . . . . ; 

", ... "'-



,>vCerm.J906r;Rožk~v(SudjbY:rússkoj'fe~bljuciji190~7);AI~:>' " .. 
;:~:. ;·kSiúidrolj,M.~ok,.okoi)skij; ·Akimov,· Lja-dav,',' Kudrjcwskij ,;Sélj-: 
·..skij,Tachtaťje·ů" Vipper,.B.:Véselovskij"z.č,ástLi známí 'V.ďKlju~ 
~:čevskij,'P:ďMiljukov.~~ ... ', .ď"', ,> "'{'.' 
_',';>" :r.:., _","" .. v '":,',,,,,-.:, ,Y:.:~, .. >.;..", ,""',_". '. ,~. ':"":"._"_.:,'.:'\_,;:;,_-:',:"" .. '.~,_' 

.' ď' Odpůrcem. křesťanského,výkladu.>dě]in .. jeťkdokoli: tvrdí;/ja;ko.· . 
. ' EduardMeyerll),žé světem ,vlá,drie náhogaťa nikoli.prozřetel:- . '" . no"sť ;.: :. -. ,. '-, "1' , ~" 'e. " ,;. :.:'" '. " , "':J ",' . ,~'. -" . /,' l,. ; . :r '... .. 

.. :;, .... ".~: .:. '.' .;,' ,.;.":.,,.:,.;.~ , ',', ,', '~ . '-,~ ,', . 
.. r:;,Důkazy, kterýniLsevyvrací toto tvrzení, jsou nestejné ,hcid-' ' 

';n'oty. Alé i když . některé, nevedou dále',né~.k 'pravděpodobnosti, 
.. ';;:rietřebay~iopovrhoyati. ;,;:~:"ď .;ď, . ď,ď:',:<: ... ~ '..... ď ~.<:,/ď~._: ' ... 

':> , ;J .. ;Zkušenóst -individuální do~vědčtÍjí<votiVI1í tél;bulky:v:ďchrá~.: 
, mech a kapličkách,12)' Zvláště v životě sv'ětců vyskytují' se' pa-

c. divné příhody, velmi, účelné, jež. počet pravděpodobnosti nedo-"
.vólujeďptipsati:náhodě:Známo 'je téžďoMasarykO~i,že,'je·p'ře:-. ' 
>svědčen;o ·projevech. prozřetelnosti boŽív'svéÍn.žiyotě.A'každÝi 

•• ;kdo.se nezpronevěřLvážným" cílům'tóhotoživola;"naj de v "něm" 
.. " nezapomenutelné . ~hvílef -které usnadni ~ nečekaně 'uskutečriění 

jeho snah. Netřeba mluviti, o .vlastních zázracích,' netřeba' viděti: .. 
. více .. ' než.' riáhodu~vtom,'ótévře.,lí·ďÍnučenka, která jinak: kve.le a:ž/'/ ., 
.vlétě, na Velkýpáték ve.3hódiny svuFkvět, . ...:.:.;' šnádarii;,~ironie"· 

.osudu" . není v souvislosti s' ideoým'; podkládein,.něČíhó :.života.; •... ' '. 
'.ale~kdestěžej néudálosH 'závisí;na nenadáléin:zásahiipřir.odniin,' .' 
• (píchriú!ír vosy, . nMez' chininu) neha'psychologickém·vlastníní 

..••. (snu "~:plko vynález žárovky, telefonníhosÍuchátka, . jehly, dá···.· . 
. , 'šicíhó.'stróje ......-:'nebirituiéi~':-:- jasnovidu)iíebo 'ciiím(na:,př. pro; . 

roctví,: nebo·.rozmaruciiívůle);:nenr' odůvodněna domněnka '0 

,n.éÍhó4ě,;::: • ď,. ' ~:;<>:~',/~ .. :> '."::' i',,: ' .;' <' ď::, ., 
'. : N enLzdemístO,:' aby setu: uvá~ěIY'příklady, individuálníikU:~' 

C-šencištij mohu;jen·o·sohě:říci; Že nemilé zás'ahyCizí vůle, kterým' 
'jsem se bráriil.úsilím,i Ínod1itbotÍ·v zájmu;uskufečně~í své ·do\:íré, 

.'> .;snahy, měly. u ~név 'zéÍpětínetušéný p·řóspěcha.' bohatě; vynahra-
dily,co riebylopopřáno., ....... ď'~;,ď. :'ď<~:;,- '. '.' 

... ,:',':.?n'áze ·než'u·{édil1ců lz~ '~lédo:".atipláno\\itost.v:,d.ějinách vět-", 
'ších celků ~:1idstvavůbec. Nastané.,Hshlukem.tisícerých okol~ J , 

,':riosÚ,: k~eté~sé 'mohlyn~dostavit~:a;kterése h~~mad(~~. ,~rčitét,ii 
: směru,výslédek;,ktérý je. shodný: s' apriorním úsudkem '.0 ,1()m, .. : '; :: 

':: 'co ·bymělo býti,lze'mluviti ones~onalé:nepiavděpodobnostipů- .•. ~ .. 
'i<:s.obení,.póuhé 'náh()4Y;,~. j. ;s!epých'.příČin. Náhody, ~e:neklÍpÍ' . 

' ....... \r"jédnorri. srněru:kameriy,kt~r~serožlétnou vý~uch_em~ \~eutvoří 
". ntkdy,zeď~ ,Tak;:·jako·iLap:parelif1~)poznává prozř~telnosthoží 
.. ~. v-tom; že: život na ,zeinije , uJ!ložněritakřka:' i enzázrákem '.' (o běh 

kolcm'slunce ,téniěř 'křuhó'vitý;:osarotačni' nepříliš'paklóněná,., . 
. '. 'fotace'dostatečněrychlá;, ahy:noc~' nebýly 'p.řílišchladné; ,riepřlliš'" . 

~~. ',', ' •. '; ,r _ • ,. ""',' .,: _'~. =--,.",,' ~,. :~'~:!_ ,. 

UL Ges~hicht~des. Alt~rturiI~2.,1907,. str. 171.-:.181.: C' 
12) .AnL E ymieu;Lá Providenée: ct Ia . guerre5, ď str. 
13) 'La Providence créa!dce 1906; " .; " 

,",,' ',"', ". " 

... 



.., ,: ,e ; ,'''>: '. j' ..,;:'ďď.' .,<,:::' ....... ....: ,";:' 
: '.: .rychlá, ;abyse::m6hlo: státi;' kůra'zemsl{á 'dostiJvrdá a'hustá·, roz.:, . 

. lll,ěry, Úíu'Še';vhodnér:,ovzdUŠí'dosti(mohutné,abý."se' složenF~e:, :' .. ' 
1ttěriIlO,; a'9.ostiprůsvitné;;pohYblivé:'a' husté, atd.l; ,tak psuzúje.· '~'~"'.~' 
: aspoňspr:avděpodobností ,""::':Emieu14

); :žénahbdy,'které ' .. umož..;. 
:/~~Uý: spoj encům:vítězství : (např;. že·.CásteInáu,riepř,išelo,15ďmil!l1t . 
· poz'ději:u Gfarid Couronrié'átd;) ; byly říieD.YBóhein(a tal{ usu
,'zll jL křésťanští'historió:sOfové; žeokolitosti, které ÚmožÍl.il y vznik> 
:.křesf'llišlví,-oyly.přípravouna ,ně~.··.Vtěléiiíbylo"odloženo,'až··by,'; 
.. riáhožé·nská·výchova:,nejp()krokovějŠídi~:pl~mezi;Jidskýchpokró~'~ 
čila)akdaleko,':aby še:evangeliurÍ1pfijalo~:s. porciztiměním·~a.'vdě~:"; ;" 

I;, riostí.l~)'Piotiva. mezi kul turoúřetkou .ažidovsKou;jéž' býla"pře;;\ 
"')ícmána' v; křesťanství; bYla;posle'dní· •. étápoupře'o-křesfanstvím,·:' 
,:,a:osoby,kter'é iáhájily"hlavní: obratý:vevývojrIidstva (Sokratés; < 

'. ",'Xonfutse,.Buddha):jensiuvědoiiiily úkól;~který'na jeiich;.tiáiod;~ď 
.'. ·' .. vzn~sla4oba/6):; ,N e,iTíožn'o vyklMati:čirou', náho~6u pra,vide~nó~t'. 
<'v ~tom;; ja:Fse 'zjevu j í: lidévyŠšíéh .hodriot QkolnosHmohoú' \Ťzbu~' 
'. '~:diti .: geI1ia,\ale ďnikoIL' st:vořiti.:~ Způsob~kterým, si ,klestily,'cestu .• : 

., 1llýšlenkyá~ dobývalý' své" v lády;přese :všecky'obtíže;: jevíďněco 
':, :nadlidskéhó}7) I tinároda'židovského' trvalo.dlóuhb;než .. se' za.." 

',- kořenilo zjevení ď ó jednotě" všemohoucnóstia'svátosti 'božL N dě~ 
.. ~ j itiách křesťanství pak' lze.' snad: j e'driotlivá ,vítězšhTívykladatié bez 

.zásahu < boŽíh9 ,d yítězšíyímid: gnostiCismem' ap. ), ,ale 'vítězné 
:JrvánJ a' -.čisté tichovárií.pravého'; křesfanstvfa"j eho' působnosW8) , 

:.:p~iro2;~n~yyložitXp.eIze.;:~).-,\>:<;, ,', ,',:'" :.;::ď:'~, ' ..... 
':: ~."., aL,Jiný'důkazJ~e::věsti zri1ožnO'stip~oroctví, .jak,jí dosv_ěd< ". 
;':čují' skufečnélídálosti:; Kdykoli' prorokÓvaná.'budoucnóst: závist: " 
ďna~rozhodn:ittí 'vůle toho, který> prořoctviúlslechne,' není. možno,':: 
",'al)y;s~splnilo,Ieč 'řídí'-li·:Bůh'okcilnostrták,: že se splní·.přes;tuto<:/·' 

svobodii.ďv,ůle:<,Ba možnós~··př~dpovědFvůbec-lie pochopiti jen'.;;; 
:j ako.poznatek . součástky ,. celkového ' .. plánu;· Takové ,předpovědi-.;: 

,js:oui,miinó bibli;' Odezíráine:li O'd '. těch,kterése":aspoňobibli:c 
, ..•. opíra jí> {i ako 'proroctví ·'.Grattaiz;' Guinhessovo' o' osvobození, Jení:: •.• . 

/,<",-,~,_,:_,:,.~,,~(,,·;~ ... ;,~'l<,,::.~ ·;-~:~'.~/-f. '.~ ""':-~'~:'f~:>':', "'''~--:.' ... ,,~-,,"~ ,_,>'c':",.-; -.'- <'{:":-"""'<"."'':: .. 

14).La Providencé et)a guerre~ 1917, str. i30~ " '.. ,<, 

'ď 15) ,Ch. N. Scott. The. Religionsof Antiquity,áS' preparatory. to Christi~< 
ďanitý L/1914; ,str;·;183 .. Sr; . James· Hope Moulton. How God prepared for " 
Christhinity (v Clíristianity treu ,str: :19:::'::39); 'Qsc;:D,Watkins/;The divine 

,:Providerice.; L.1904. ď~41~152; ď archim. Evsevij.: o ;PFigotóvljenijiroda čelo~ . 
·.vječinago/ k, pr,injatiti Spasiteljať.vPribávl.:k" Tvor~n.:: sv.'Otc . .1845,.'IIL;' 
· . N;Sergijevskij v,PravosLObozr.1871.II/251'--266; svíasč. G. M. Djačenko.,: I.'" 
. ;Prigotovlenije jevrejskagonarodik pririjatijuchi-istijanstva v .Pravost Obozr.:: ' 

',,1884. No ,57 6; Prigot.jazyčéskagomira :k'pr>éhr: Ý, PravosLObózr.:1884,· , 
. ',,:,No 8~10:'. :,.... . ,',' :: ..... ::'>; ':;:\:";":,".: ".:.':, " . . ď ,:'. ,'."",;ď': 

'" ..•...•• ~6) To všák~nenímyšlenojakopsyéhologický; v,ýklad, proroctví. ::Sr.K..:' :. 
··.·Bernhausen-M arburg., Die' geschichtsphilosophischen: Grundlagen ". des,Glau.,. " 
· . bens . (Sonderabdrtú:kaus 'deni ,NeuenSíiénsichen' Kiréhenblatt) L.1914,ďstr;4;· 

'.:,Y) J. J>Altmeyer .Cours de, philq,sóphie del'histoire. Brux.1840, str.; 36: i . 

'~, ~8) Sr.'. A> LaiJiron;' Le 'regne dU;'christianisme dans le.monde. 1856.:", .. ' 
. 19) L; 'Dizchesne. ;Les, Origineschrétienries, str; 468.':":"TMaur.Blonde!. " . 

,Histoire et dogme:~ Les lacunes philósophiquesdel'exégesemoderne(extrait' 
:dé.laQuinzain'e16;);,: CII.,i16~:II)1904, str.:36.," "ď ", 'ď' ' 



,,::ďsa'ie1TIa.~ ~uk~u;Tůrků~?),,·.jSou.<:Z~cínii'p~edp6~~d/'~tif~i~f~{sÚ~~:,~::/ 
o :.ó>Syriučlo.\':ěka21) ;'předpóy~ď~?s,~rqdám9va, Z'': r,:1566:o:fia:Il;:'::' 
;: 'couzské 'revoltiéi2~) ,JR.ďFf'emingovqďžeďstole{f'X:VILo_,lldálostech 

•. 'ť.r:í 79323).i·.·BoboloiJa .. ·o ··vzkříšeni.říše:porské·.atd:,,/:· •. ··:.;·\/C-~~';; .' 
. ~·.>ď; NeÍiL~óž~ó:;~I~vir:ó:náhódě: když 'ob~ahuj~~:pf~apó~ěď po
.. ,<·četní IÍebóp~dto bnéúdaj-e\ ( Jako ;k~yž budoucinií~t6~ržit~lh~lič~' 
~: šký .věděl .' ód! nialičkánápřed, éo.důležitého ,mu~ který! rok" pří-ď 

.- '.;:: .' nese)',:' zyláště' j eví~ li. takové'v~hihyq ak6usi,silUvisl?št<a:;.z~korii~>. 
:tost:.Čírifurčaější,jéimitodví;.tínl·méně~př,ípadůje;~džno: podle , . 

" poČh(pravděpodóbnostii' které.by.sés:'ním'.sh6dovaly/ póuhóuná~· ... 
:· .. :,hódóti.'Není .všakariitřeba:předpovědi.:ve,vlá:~tním smyslu:ďstačf', 
.' /~( předobri:1Zy:a náznaky,.j ~k~biblickýberá~ekóbět.ní,jernuž· kosti: 
·i nelám?qy,,;záchra!1ný:, h1!:?<;n.i;'PQušti1vztyčený; ,z~~{(my: obfadnL ~." 
\ .. , !.iII:Důkaz·.?Písmanémá:·óvŠeIUpró',lidi~moder:riíJóhovÝzmt:;: •. ' .' 
·,mu/iaký'mělí·~dokud'sevěřiloíViiÍ1spirad'každého··sl~)va; Ale pro'" ... ' 
: toho,' pro koho " je,bible~tito'ritoů; .'nad'IlÍŽ se:rieIiovzne~e,lidský .. 

duch, má stále svou'cenu, a v,každém případě jest aspoň p6tvrze-" ." 
:'ním.vlastní spekulace, ,.,' ,O,: ;:'\: -: .... ''';',; .':." \ ••••. -.~ •••• -. " 

,_ :.,' :·PodIe'New,mána24
)' je Bísmo ·projevemJbĎží·prozře'telrio,sti jed- '.' 

'\riák cvykláda: j ícím'; světové,ďdějiny,i. j ednak:připravti j íéíín:ďpřéd.:.: o.: 
···'.óbiáiújícím,a'předpoyídajícím:,' dú<eyaňgelia'.,<, Tak'lze,' .• dojítf.',·'·· . 
.•.. \: k. správněj šímu 'pochÓperiíbiblé;Inspiiace, která 'by'sc' neopírala; 

·;,o~'póznání;.přirO'zené;, odpo~ovalá:hy;; obyčej l1éffiu .. póřádku···. boží .. ·.·. 
ptozřetClnostLA:mimó: .tÓ,proiod '.i édol:tli;i '6 ď j iriýčh ;věceéh··ueŽ .• 

. . o.Mesíášovi,: nebyli: tédypalrně! inspirováni' zatíri1.účelem; ;;dby .. 
'<: Uk<Í2:'a1iúa:-.něho. Ale vše :se :.cbápei . i estliŽé; pá tnilip6JJožkh. nly':' ", ..•. 

:·.'šlénkách·v "děj inách, .'. í:'~kdy'i :;události :neměly'; tak /Velikého:vý~ .. 
';'znaínu;:.~,ď·ď:~:<\.;;.:; ... ': ď ......• '_; •. "ď .. .:";\.;: .. ' .. "ď~"-' ,l>':'" 

,i :.",N ebudemese' záhývativšeffiÍipoukazy ria::prozřetelnosf,ktéré 
;, ' ,se·.v;bibliivyskytují,··ja:k, 'se "o.to'.ppkusiUna',př; "Alex!' Carsorí25

) ' .' 

nebjakse .': tím zabývajílrlá.s-ické·traktátý ". ďde~providenthi'. jako, 
·t ... I..ess~t1V;y~~IIl~epí~.'Gi' jen l1e j d~ležitěj,ší~h ~.te_x!ů;'é"/ :/ď;:~'L:' >~::)i 

.'X:: Iz;~,101'S715 aIZ.;.47;<5~11.:vyslovuje;se~mýšlenl<.~;',,ž~,:~~li 
.....••. ~~~ŽiVá:ťOd~, .. ;.okud ,.SloUŽi·.j\~gi'7~1~~·'f~ 6~tateJ,it;š;1.i'"'. 

·'~.'~·:·,~':r ':'~-/::..' ,;',," "~~:: .. , ť •• '~,'-./." .'l/', . 

. ,/'~ :."{~;~~::, ':.~ ~'~"" .:: ~'.~', J.; r_.: ": " .';~, :~.: ; , 

:-;-'-"-'--'-'-_r ." ~ " .,i.:·;,:,' ... )"':-:"·-::"·:· c.', :;·:.:::'~;·! .. ~.<~t~.~\,·.;:.. " ~:<>; '/'~':~'~~.J'>': ;.'>:~': 
'. ~,' j"j,AlIglIsla Cook, Úght from the Bo~k'of'DalÍíel'on,Hístory, L. 1916,'.

str: 233; sr: H. G:. Gllinness, .The ,dívíne ďprog~amIlle of 'the ,world's h~story.: 
L~.:.~888;·.str. ~37.:":,".,,,_/>,: ) ';";.",-'_"~_<""',,_ .', .:-- . .'- .•. _ :." .. ;~ , ..•. :.:: ••. ;' ... .'~ .. 

"::, 2~)k H.·Sayce,TheRčligíon·ofAncíenfEgypt,;2: vyd,·j913,:248"':::'9. 
,,', '?~)V el enovský, .Přír<~dn[ .fílosofie;;str; :431::; •....• ~..;'.";.c.'~~.{ ':"~=.; 
", ,: :.2.1)·John: R,' .. Mackay, 'Armageddón,';1915, str;'21..'> ':".:";; .. >:'; ' .. :'~' '. '~.';:;c;" 
:~<;,;.2') ',V,Le CorrespoÍ1dent 135 .(i884) ; str: 681;~.,":·'; .,'c'; • ,::~. ,:.'i; 

,: .~ .• ', 25) Históry' .' ol . Provídence,·asmánífested. in> Scrípture;, Edínb,. 1840,···.· .. ' 
. ,.·.2~) • Sr:' F r':8: Deriio,.Israel' s ~ Phílósophy' oL Hístory..v. BíbLSacra'LXXII; 
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