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Dèjiny nàtn trezaznamenaly snsn 1.J?znamnj,
clen kdy naéi slovanétí apoétolové svatí Cy-
ril a Ì{etodèj s hlouòkem sví.ch uòeclníkù
vkroùiii po prvé na naÈi drahou roilnou zemi.
Bvlo-li to zaóótkem òervence, v den, kdy
slar irne nyní jejich spoleònou pamitku, téZkc
lze dres iíci.

Burl jak but1, jejich svótek na zaóiltku óer-
-, ence. kdy na jiàní Moravé úroda na poìích
ìrz lilapem dozró,vó.,, nabyvó piekrósné sym-
' , i.kr-. a er-angelní perikopa o hoiné únj a
r : :. :i.ìtliu dèlníkfi vrhó na oba naÉe vèro-
-- ::ii-i celé jejich dílo mohutn;i proud sr,étla,'-:, 2 ilrensitu si rnùZeme ,.yÀ"6tnt, jen tím,
-. I.-:r,,,ch:-by i na né Spasitel myslil, kdyZ
: ---,-Ì 1,,o clr-og dyaasedmdesót, sv5iah uóed-
: .. l , ÌitrZclého mésta a na kaZdé místo,
: , : :,:l sÉnr piijíti (Luk. I0,t).

-- :i - '.- .kuteòné s nimi pli5el. l{esli ho
- -- _ ::"iti. jeho hlas spl;fval jim se rtfr,

- .:,', prarcly, které sami nejdiíve v- r . ' ..' -.-i clo ,qr ého srdce a celého svého

' r - r _..-lném na5im otcúm.
!,r.-:.- -r Ì:i. Iiristns na rtech, Kristris

- - ..., i-,:,..:: t.trrus jejich díla, mó nóm
. . _ _ ...:: i- r_=rri je klíò k pochopení jejich
: . ii. r t:: : ; ,iiiliitzll òili zóvazku, ktery. r.:.. ' t :,,.- l ir-ue. Oponiine-li nèkcto. òi

'''-' - ,--- ..r,--.-.11'-. rento zéklaclní rvs jejich
: :. --:---, i :.":'.1 . pah nutnè -,r.i cto-*peil t
-*:i t:. 1, ,ì-, :.;-,':,1r,.t.,. O r-t-znantu jejiCh 

-OSOb-

nosti. A jsou skuteòné liclé, kdo bv ródividèli
'. jasn5?ch postavóch naéich apoÉtolfr jen ja-
kési piedchùdce moderního a nemoclerního
panslavismu r.Éech odstínù a zrfrd, jak prf
vypllival z niboàensky zabarvené spoleóenské
r nadst'avbrl,'< devétého století. Jiní by zas v
nich ródi spat,Ìovali politické enìisary 1.1;clio-
,JoÌímské ÌíÉe, jejichZ evangelisaòní òinLnosl,
mèla b;iti jen piíleàitostí, aby byl piiprrar-err
prr.ní krok k mocenskému ovlódnutí stìiedni
Evropy. Tyto a jiné duchovní karikatury rna-
jí pro nàs t!í:, vj,znam, jaky mèlo pro uptiitoty.
vei'ejné mínèní o Kristu, kdvZ jedni z í,idtr
ho povaZovali za Jana Kititele, jini zw ElióÉer
nebo nékterébo z prorokfi, jiní zase za rsyna,
LesaÌova, posecllého zl;im duchem, nebo aspoù
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Hei,el,ler: Svatj papeZ Pius X. - Ehlet. :

Liclskó _próva ve federované Evropè. - Kou-
delka : Óesk.j, podíl v obrodném hnutí. - Jej;-
térJslt! : Luis de Camóes - rytíi velké r'íry.
Sîastní1 : K hospodóisko-poiitické situaci doma.
Proò je skuteòn;? r'liv kÍestanství tak mo,ly I

- Modlitba sv. Cyrila za Slovanstvo.

Rubri,kl1: T{Íestan a svèt,. - Poznd,mky.
Zpràvy z Éíma, z domova izciziny. - Starosi.i

a radosti exilu. - CIIL.
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