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tiskové kancelrti tutoDne lB.dubna pi,inesla Óeskoslovenské
zBràvu :

C névratu katoLickjrs}l iédú k néboàenskérnu posléní

V posled.nÍ dobé bylo zjilténo, he néstroJenr zahranlòních ne-
pÍétel republi-ky se staly katolic.iré knèàshé irídy. Pii soudrÍm pro-
iedniívóní rozvratné protistdtnÍ óinnosti bylo prokózóno, úe v èet-
r.ych k1dÈíterech byli ukrlívéni nepiéte1étí agenti , vyzvédaòi a do-
konce vrahové. V kléSterech byla odhalena sklaciiÉtè zbraní, tajné
rysílací stanicen a rnnohé k}óétery se staly ziíhladnami vyzvédaós*
ké a rozvratné Òinnosti.

Zejména Òd vyddní novych církevnÍch zékonù, které uòinily ko-
rec nadéjín, àe by svétské duchovenstvo bylo moúno dé1e povéio-
rati úko1y rozvratného r/aaa, pÍeduròila reakònÍ katolické hicrar-
ohie z razkaz:u Yatikénu piedevéír:r rnuàské iédy jako syé hlavní Bo*
accníky pÍi uskuteóiovóní svych rozvratnfch cÍlú.

Aby bylo unemoànéno pokraéovéní v této nepiételské élnnostl
ratolickjch iédù, bylo piikroòeno k opatÍenÍ, které znamenajf
:d.vrat Íédù k jejich pùvodnímu a pravému néboàenskému poslénÍ.
Pcnévadà byJ-o zjiéténo, úe v prostornich klé5terních budovóch
Zil-o vÉdy jen nékolik jednotliveù, kteÍí nepracovali a zab$va1i
se ponejvíce Ètvaním a pobuÍovónírn, byly Íódy sorstÍedény do nè-
qcli-ka kléÈterù, kde budou mít raoànost, aby se vénovaly ryze né-
bcZenskénu posléní podle zvlóÉtních pledpj-sú vlastni iehole.

Uprrízdnéné k1é5terní budovy budou dé}e slouà1t piedevÉín
pctÍebém katolieké Charlty a sociól-níra a zdravotnín úfe}úm. Nè-
Lteré bnde moàno pieménit na byty, jichZ obyvatelstvo v oirolÍ
Ll-é5terù tak citelné postrédé.

J , Ne uls -i!i " Dvoiék z

Co se skrfvalo za zdmi
kléÈterù
Praha L95A
s tr . l-49



Hans Urs von Balthasar
Povolóní - rada sluàba

K zasvècení Éivota povolévó ólovéka seirn Kristus. llikdo si
nesmí zvol1t tuto cestn n:.isledovdní, pokud ho jasnè nevo]é Pén".

Protoàe véak kaúd't' ò}ovèk dosahuje svého optina tam, kam ho

stavi Boàí vúle,4 tam také nejlépe tuto vù}i p1ní, nemùàe se

nikdo, kdo není povolén k ieholní cesté, cÍtit proti povolanyn

néjak v nev;Íirodé '
A1e vo1éní ke stavu zasvécentího àivota ie voldnÍ lósky k

l-ósce a nenúàe se proto zdaiit iinak nebo bit pÍijato jinak neà

jako rada : ilC h c e É - 1i byt dokonalf ...r' /tUtt L9,?I/,
Není to t'piíkaz, ale rada" /L Kar 7 r25/ r protoàe druhÉ cesta sama

o sobé není zakérnétna. Není to véak proto poulró neutrólní otevie-
nost jakési - byd 1ep5í - moÉnosti, ale vo,léní : "itTésleduj mé!rr,

sysvené pÍínio z planoueí lésky Péné /intuÍtus eum dllexit eum -
ilik 10,2L/, jek poukazuje na otevÍené dveie k lésce a doufé, úe

v posluchaòi potké tatéú liísku. Je to pozvdní, iíw,ú hostitel
zye k piipravené hostiné /t'* 14rI7/'

Jrie-li o cestu 1ésky t nà poien rady své rii.isto jen na jejím
piedstupnl : v samotném Zivoté 1ésky ttú nelze radu a ptíkaz
rozliÉovat. Proto mluvÍ Jan st6le o piíkazu /a ten ide aú d.o

krajnosti, aú k vydéní àivota za bratry, jak ho za nds vydal
Pén: l Jan 3rL6/. Rozlléovéní sféry ilpouhfch. radrt CId I'povín-

ností uloZenych pod hiíchemtr je mu, jako kaZdénu, kdo milnie,
nekonec zcela cizí. $mr.rtek, s nímú se Pón dív6 za bohatfm ml-éden*

cerl, zasahuje duéi rnilujícÍÌro stejné jako boJest nad nréZkon

pfikéz:{ní. Vàdyt lóska je obsahem a srunou vÈe*h piÍkazú /frírr_
tlrlO/ a uriZka ptikazu bol-í Boha prévè prota, ùe je to ar'é'î^

ka lósky.
Povolóní k ieholnímu stavu vydnó"zí od, Krista, z ieho ld.sky.

"ie to nabídka jeho vlastnÍ d.úvérnost1, j*ho vnitiní àivotní
formy ddvajÍcí td.sky. Proto znl toto povoléní vàdy néàné, tó-
nem, zvoucí ldskyr pro kterou se hranice mezi rtmnsímrr a rìsmímrt

roaplfv;í, Proto je problematické oba Zivotnf stavy jakkoli
json navenek Odliéeny * porovnívat, protoàe umozí jsou povolaní,
ale jen n:;l,o je vyvolenyctt /tvtat 23r7+/. Podobenství o rozsévaòi
a o hostinè /f* 14,15/ d,ohazuje, úe by ce$tou dokonalostj- moh-

lo jít nnohem více lidí, neú do Íehotního Étavu na zékladé své-
ho povoléní skuteónè vstupuje. Tatéà nejasné proporce, ieú vy-
jadÍuje vztah ]idstva he kÍes{anst.rr * protoàe mnoho lidí b y
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Struònè o ieholních spoteònostech a jejich próci v Óechàch a

na lrtoravé.

einnost ieidù ndin pÍiporninají liostelJ, buclovy a ziÍceniny lro

celé naéí vlasti. Jalc tu àili ieholnici, iak àiii cines , jakt roa-

jí úholy, v óen vidÍ smysl svdho Zivota ? Jakyni naÌ'írenimi a

piedpisy se iíCí jejich bohosluàby, ie;ich kaàdodenní óinnoet a

jejicir sporeóny àivot ?

ll.ozmanítost dneéních i'eholí ie vysledkem. vj'voje více neú p;il-
Cruhého tlsíciletí. PÍitom véak se àivot vÈech téchto spoleóenst-
ví utvéií podle jediné zdkladní myélenky evangelních rad ; kon*

irrétní formv vychózejí nakoiiec z nèkolika m6]o zàkLadních ieholít
r niini jer]noilrvé iódy eyent. pÍipoiuií vlastní stanovy.

0d 8. a g. sioi* rró}y nejvó*SÍ vliv lcléétery iídÍcí se Íeholí
sv" Senedik"ta I nejprve benediktini, Fffk cisterej-éci.

$v" Eenedikt /480-547/ óerpii ze staréÍch ieholí. Chce nabídnaut
jer: rié:kt*ré z maúnycY' forem a piehír:i mnohé vyzkouÉené Zivotní
zprisob;,i a r:,ryky staré mni5ské t::ad.ice. Y zívéreòné kapitole své

Íeh,:ie vyslovné pouitazuje na I'ieholí naúeho svatého otce Basilarr.
f polovi-né 8.stol. nÈlla Benediktova iehole v zópadoevropslcéa pros-
totu pÈednost pÍed smíSenymi ieholemi a lrosi.otskyrrii zvyklostttii,
Zrlstal-a smérodatnou pro vèechny reforny kléÉterníhs àivota /Ctut-
nVn liirs au/ a spoluuréoyala jeho poustevnlcké formy /r,,artu.z:.é,nt/,
i pro cist:erciécké hnutí hnutí, ieà se vyvinulo ve vlastní id.d.

'îÉ.ehole sii" Bcnedikta zatlaóova1a taic postupné starèí normy

k}éÉteynÍho Éivota v zópadní Evropé : vedle iehole kanovníkú

sv. Augnstlna byle na to od 8. do l_7, sto1. jeciné iehole kÍes-
danského zd,padr:.r' /Urs von Balth'asar/.

Zde je tieba iíci, úe vedle formy irlégterní existovala jeèté
jiné forma ;poleòného àivota, totiZ lcanovníci a kanovnice. MuÉi

a àeny tu nesklédali nnièské slibyn ale Zili ve spoleóenstvi pod-

le piedpis*" bislri"rpú a církevních ustanovení, Tato spoleÓenství
pozdéji éasto pyejímala jinou feholi : ieholi sv. Àugustlna /Uot,
r. 19O/ " Ta byta v ú"ívém pouúív6ní, kdyà v ní reformní hnutÍ
11.stol. nal-ez1o jasnè vysloveno to, oò usiloval-o.3y1 to ien
kréticf text, ktery se vÈah dotlíkal vsech zésadních bodú s ne sroY-
natelnou hloubkou co ao vnitiníoh souvislostí a tak déval celdnu

klééternímu úívotu nejvyééí, ideé1ní cí1. Odtud ona velkÉi obliba,
jíù se iehole sv"Augustina tééila, îato iehole s* *íií v kanovnic-
kych konventecir. l$ésledují ji rnnohé nuàské i àenské id.dy a kongre*
gace doby pozdè Ssí /rytíiské Íédy' mercedéii, servíti-, vorÉilky,
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a je charakteristickf
ov5em, ir-d.yù tyto domy

oznaóuj e-}i se ka/zdy
fédú nniéskych neboli

L4

pro tu òi onu ieholní instltuci; nechybíure
oznaòíne nézvem konvent. Zcela chybne je,

ieholnÍk jako mnich I mnich je pouze òlen
Íionas tickf ch.

XXX

A. [it'iISSKÉ Élr.ry

iviniÈské iridy piectstavují ne jstarÈí typ ieirolnÍ|ro àivota. Je j ich
ó1enové se nazfvaSí iirr:.ichy. Íi úNolúni rnniÈskych iddú patií roz jíiiia*
vy àivot, spoieònf chór1 próce v duchovní spriivér vluòov.rnÍ ve
éko1e, védecké a urnélech:í óinnost, préce rranaélní a ve starèí do-
bé i soìr-stavné obdèlév:rnÍ a kultivace pùdy, iv.iívají Íeholi sv. jje-
nedikta.

l. B e n e d i k t 1 n i /O.S.R,/
Jsou nejstar5írn Í6den zripaciní círirve . ZaLoi,ení sv.Benedlktem.

Jeji-ch první konvent byl na ilronte Cassino.
Eenediktínsky Íód prochdzeì. od svého vznikn aajímavyin a slo*

iitym vyvo jem a vyÉlo z néiro nékolik refi:rmníeh hnutí, jeà nékdy
ve svém koneóném stupnl pieostavují vlastní sanostatné Íédy. z
tóchto reforrnních b.nutí je zvlri5té dù1eàité hnutí clunyjské, je*
noÈ poÈétek byl v lo.stol. v konventè v clu':y a seà v 11.stol. za
papeàe À.eiroÍe VII,dosàhlo vrcholu. Sto pÍes kkiétery v Einsiedeln
a i{irsau, ootnd tlo Zr,,r1ef aJ,ten, oclicud r. 111T pf iÉ1i do òeského
konventn v Klaorubecìn /do té doby obsazer:ého doriidcími nereforrno*
vanSÍmi benediktiny/ první prvnÍ reformovaní i.eholnícl do òesk;ieh
gem.í. DéIe se usadj-li i v ùuricirové l{radiéti, Postoloprtech a v
Zelivi. Poòetné domy benediktinského Íédu patÍily k nékolika tzv,
kongregacím a ve véeeh se nniéi vénovali usilovné duéevní prÉici
a horlivému studiu, jak to piikrizai jeÉté za úívota sv.Benedlkta
Oassiorlorus. Z novovékych benediktinskiich kongregací proslula n-
ienos tí ze jrnéna kongregace sv.lvjaura /mauríní/ ve tr'rancil, 1e síh
ólenové byii zakladateli porl'ocnych véd historickych. v je jich d'a-
chu pracovali v l-B.sto1. nékteií benecliirtlni v Úechdch a na liora-
-r"é. Poslední z kongregací na ,izerrí Òeskych zeutí je sl-ovanské kon-
gregace sv.Yojtécha, vznikLí v listopadu 1945 a sklédající se z
cpatstvÍ v Blevnové, Rajhradé, Broumovè, praze-émauzích a plevor-
ství v lrÎariboru v Jugoslavil. Znakem Íódu je na zlaténr trojvréí
patriarÈí Ìr-fíú, s heslen P;r,L,

loriry Y òeskych zerních : Bievnov Ll sv.ri.arkéty, Brownov s gymna*
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1. P r e m o n s t r à t 1 /a.?raern./
x,.R.ód byJ- zaloàen r, 1120 sv. i{orbertern z Lanten rr Prérnontré

ve !-rancii. È.iOi se Èeholí sv, AugustÍna a mé, vlastní statuta"
É.eir.o1rií kanovnici preuonstrétètí na jí spoleón;Í chór, vénují se

ducirovní sprd,vé na óetn;1cn inkorporovari.fcir fartich a vèdeclré pré*
ai

Domy v Òerlgch zani-ah : $trahov, Tep)"é, Ieliv, i'lovó tige, Sv.

Kopeóek u Olomoì-lce. Obchooní ékrla v liberci, reélka v Ra.t<ovníku,

gymnaslu:n v fatci,

c. RYîf Ésr<É É{nv
Srayslem rytíistvÍ byla neziétnd obnova Boàího iódu na zemi.

Rytíf chrd,nll cÍrkev a je jí l:ajetek, bojovai- proti pohanùn, hd-
jil slabé, vdovy a slrotky

l, lVémeótí rytí ii /O,T,/
ÉaA vznlkly v Akkonu pro péòi o nenocné v tamním poutnickérn

Épitú}e se stal $e sourlasem papeàe Kleinenta IIf , iédem Èpitó1-
ním a v r. 1198 Íédem rytíÍskfm s ieholí sv.Augustina. ftlel- za

úirot peòovat o nenocnd a 5íirft kÍesdanství mezi pohany. Krdtce
pied r, 1200 pÌ;i51i ólenové féd,u do éechr rà ivioravu a do Slezska.
Ze ótyi iódovyctr bailliv, ieú se zachovaly do naÉi doby, byla nej*
star5í a nejdùleÉitéjÉí slovenské bailliva, zbytek icdysi vyznam-

né a kvetoucí iédové provincie, zaniklé za husitskych vélek,
R. tgTg by1 iéd z piíkazu nacÍstickfch úf'aOA zruéen a veÈkerf na-
jetek mu zabrén. R. L945 do51o k jeho obnové, a1e na jinych orga-
nlzaóní ch z6$Iadech.

Provincie bratií s provinciélnÍra domem v Opavé byla verlena

provinciéÒním pÍedstavenlirn. Kostely patiící iadu byly vÈechny v
olornoucké diecézi, prd,vé tak jako jeho iédové ústavy : Èkolyr o€-
mocnice, starobince a sirotèince. Y nieh pracovaly sestry, tvoÍf*
cí provincii sester a majÍcí provinciúLní dún v Opavé.

z.ItI a 1t é z é t í r y t i f i jo ir a n i t é /A.rueirít,/
É^ga s ieholf sv. óugustina rrzni.lcl jako nejstaréÍ rytdÈsk1t idd

r. 1048 v Jeruzalémè pii épit;ílÈ sv.Jana Kititele ,/tento svétec
je iódovyn patronem/ z bratrstva italshych kupeù z Anralfl na pod*
porlr poutníkù. Y r. 1118 se pietvclil na fdd rytíisky.

x'- eden do Óech v 1. 1156-1159 ke kostelu iviatky BoÈiKao 0y1 uv
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po(i ietézem na l,{al' Strané , Zde vanikl korrvent knéZí s odtud od-

chézeli ólenové Íédu, aby zaxléd.ali nové iódovd dorny v dechóch,

na Moravé a ve $lezsku" Z poóetnfch komend diÍvéjÉÍch staletí
zùstaly maltézún do 20.stol. konenda v DoÉicÍch, illécholupy a 0-

byteer ra Moravé Srno-nru5ky, Opava, Dívóí }àrad. Ve tiicótfch
letech to byly jii:, jen komendy Brno-i{ruéky, Opavar }ívòí Hrad.

Z inkorporovan$ch far niél Íéd fary napÍ' v Pras€r v Piéíné, Stra-
lconicích, i{oraÉAovieích, Podsrpu, F,adoilyé1-i a v Radobytcích. Ééd

vydràovaI vlastnÍ nemocnj.ce, ieú byly zbytkera starfch Spitélù'

D. KÉTT,OVNICI
l. K f i ú' o v n í c i óervenou hvézdon

/a.w,/
t-,-jtad cesKeno pùvodu, zaLoúeny b}" Aneàkou Pierryslovnou v r,L?53

pii Épit61e u kostela sv. ilaÉtala na Frantj.Ékn s fuolem peÓovat

o nemocné a 0 poutníky a pracovat v duchovnÍ sprévé. R. L277 pii-
jal ieholÍ sv.Augustina. V r, J'252 se iÉcì usadil n"a starosrèstské

strané praZskéhp mostu pli $ostele sv.Ducha. uen byl pienesen i
Íddovlî ép1téf . Béhen 15.sto1etí byly pod sprév/u praZského Épi-té-

}u pÍi-vedeny épité1y v Mosté, StÍíbie, Chebu a Klatovech'
Do l-8.stol. roè1 iéd kromé knéàí i laické bratry, potom poìrze

knéze, Vét5ina knéàí byla ó1nné v duchovní sprévé. Ye Z0'stol'
pùsobili'v Praze a ve znoiuté. Ye svén aaóÉtku, v dobé zaloúení

bI. Aneàkou, neby1l ovÉein pozdèiÉí kiiàovnícl s óervenou lrvézdou

iridein, nfbrà Épitd.lnim bratrstvemt Yaoenfn pravdépodobné v duchu

tietího Íddu sv.Frantiéka.

E. T,ngRAvÉ ftilY

První mendiicantské Íédy vznikly na poÒótku lS.stoletf a mé}y

vfznanurou úéast pii saklédéní nést. 0d sarného zaòétku svého trvd,ní

se izce zapojovaly do laj.cké spor€Ònost1 vznikajících rnést a sta-
l-y se natolik je jich sloiikou, ùe vznik rnésta se uskuteóàoval zalor
àenín jejieh konventu a kosteia. Je pro né charakteristické, úe

zaklódaly své dony vyhradnè ve méstech. Mendlkantsi<é iédy si bucto*

valy své konventy ve ÒtvrtÍch chudiny, zaméÍujÍce pro ni YeÉkeror

sirou èinnost a piibliàuiiee se ií co nejvíce"
poslóaín ó}enù nendikàntskfch i{idfl je kronè v}astního sebepo-

svécovónÍr jeà je smyslem véech ieholnich lnstitucí,ehórovÉ mod-

Litba a speeré1ní apo5to}ót, v novéjÉí dobè réi, préce v duchovní

sprévé, misie, k6z6ní, úajména Blo lidové vrstvy, u nérterfch fé-
dú také védecké óinnost a soustavné etudi"ue'
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V r. 1941 byla éeslioslovenskó provincie nacisty zrusena a né-
kteií konventuríl-ové uauóenl. Po r. L945 uréla provincie ve své

sprd,vè sed.m nemocnie a tfi asyly /ava chorobincerieden asyl pro

epileptiYV/.
Z déjin lékaiství tieba uvést, ze ólen iddu Fr.Celestin 0pltz

provedl v nemocniel Bfi praZskén konventé 6.ú.nora 1S47 operaci
pii narkoze, jeà byla první toho druhu v Raltousku.

ÈpnorNÎ KIERIKOYÉ

ÈaOy ieholních klerikú vznibly v 16.století. Jeiieh ieholnÍm

odévem je v podstatè óerny tala{r svétskfch knéàí té doby a zemé,

v nichZ byli zaloàeni.

1. Jezui té /5.J./
É.aO byl zaLoZen r , ir57+ v Paiíraí sv. Igniloem z loyoly , trenú

sestavil i jeho ieholi. ÎovaryÈ'stvo púsobilo a pùsobí na mnoha
t.usecich. Jeno ó1e4ové jsOu óinnÍ napi. iako inisionàii doma i v

zéuroií, déva jí exereicie, kona 7i ]y'àzé'nf, vyuòujÍ na ékolúch , zei-
néna vyé5ích stupàù, pùsobí jako védeótí pracovníci v Íadé oború,

vypoméhají v duchovní spróvé nebo rraií vlastnÍ fary apod. Éé0,

kterf se velice rozÉíiil- po celén svété, byl na naléhéní zdpado-

evropskych krélovskyeh dvorú t, L773 zruéen' Udràe} se pieehodné

v Rusku a v tritvé. R. 1814 byl obnoven bullou "$ollicitudo onnium

ecclesiaIunr'.
Iovaryéstvo nú nékolik druhù dornù ; seminéÍe, koleje, profes-

ni domy, koleje uróené k vychovè nlédeÉe, urii.verzityn nenéí semi-

néie, velké koleje, rezidence, exerciòní a inisijní doiay; ólenún

Ía{dn pracujÍeísr na néjakéra védeckéro díl-e je r:.réen domus scrlpto-
rtllil.

R. 1623 byla vytvoiena samostatné óeské provi.ncie /Óechy, ivio-

rava, $lezsko/. I'la jejím izewí byly tyto Íédové dony : praàské

Klementinum s univerzitou a semlnéien, rezidence ì1 sv. Bartolo-
néje na Starén IVIésté se é]echtick$a }ronvikten, kolei u sv.Ignéce

na Novérn illésté s gynnssiem a seminéiem, profesnÍ dúrotrsv.rviikuléÉe

na &ialé strapé s gv:nnasi.en, kolej v chebun rezj-dence na svaté ho-

íe, rezídence pii poutnÍm kostetre ve $taré tsoleslavl, v Doupovè,

v Tuchoméii.cích, kolej v Chor:rutové se selninéiem a s gymnasiem,

rezidence v Plzni, v Bohosudové, kolei v I,itonéiieích s gynrnael-

es a seminóiem, rezidence v Krupce, kolej v Hradci Krélové se

seminóiem a gymnasiem, kolej v Jièíné s gymnasle a seminéÍem,

kotrej v Kutné Hoie se semÍnéÍem, rezidence v Golóové JenÍkové,
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ními profesory a rlosahli nejqrsÈíclr atrcademickfch hodností" pia-
risté vynikall vúay velkon n;iboaensliou sniièenlivostí a na je jich
ékoléch byli úúky i déti evangelickéiro a àidovského vyznaní . Za

/vvrce nez îOu 1et, kdy u niis pfrsobili, vJchovali innoho set tisjc
i,àkt3 a napsali nepiehlednou iadu védecx;Ích spisù, knih, studií a
ó}énkú i Skolních piíruòek a uéebnic. Pieurnoaf vedoueí Iriedstavi-
telé óeskó kultury 19.stol_etí a prvni polovily 2,J.stoletÍ byli
ú6ky piaristickych Èkol. Profesoii a uò1telé piaristického f;ídu
se podÍ1e1i vyznamnl,m zpùsobem na bndovénÍ na5í nàrodnÍ yzdélanos-
tj- a rttzné vèdeeké obory, v piítomnosti tak rozvinuté, inohly do-
séhnout dneÈínl vysoké úrovné prévé dík prúkopnické pr;iei téc5to
ieholníkú : nebylo oboru, v némà by nepracovali,

Y druhé poloviné devatend,ctého století òetné piaristické kole*
je a rezid.ence v óechrich zani-kly a ékoly byty pievedeny do stét*
nÍ Èkolské sprévy. PÈÍÒiny' proò plaristickfch ústavú v Òechéch,
na ii'ioravé a ve slezsku ubylo, byly:1. hnotné a finanóní starosti
're vydràovénl velkého poótu icolejí, rezidencÍ a jejich ércolr
2. pohles poótu kandiddtú, ). celkové irolitlclcd situace po r.lg49,
iez donutila óetné piarlety piejít do stétni Èkolské sluiby.

ze vseci:, koie j í a rezidene í zùs taly óeské provi_nei_i kole j v
l'fikulové, streiànici, titonyg]i, praze a i\iladé Bol_eslavi.

rrrt19,"--t
IvrúLùllìi KOI{GREG,4.CE

i. R e d e m p t o r i s t é /A.S.S.R./
ZaLoúíL je v r. 1732 Ye Scela u Arnalfi v ]talii $v. -{lfons

&iaria z Liguorl. Úóelen kongregace je konàní misiln exercicie,
kàzó"ní, vfpomoc v duciiovní sprévé a védeelré préce v teoLogiekych
dis ciplinóch.

Do habsburské monarchi.e uvedl v r, l8e0 kongregaci sv.lileraent
iv'laria iiofbauer' fo provlncie vídefiské patiij- na naéem ,3.aemí Fili-
poyr Kralíky, Úeské Budéjovice, ÒtyÍícet lónù u svitav" Do praàs_
ké proviiieie patÈila koiei na lliale $tranó v praze, kole j na Svaté
hoÍe, koJ-e j v Oboi'isti, kore j v plzni, irolej v óervence u ri_tovle,
hospic v 3Ílsku u l,itovle, kolej v Frné. po r, r91g vznikly v
nové óeskoslovenské provlncli koleje v Karlovych Varecir, ve $tar.é
Boleslavi, v Plané, ve starén Kanieni u R.ychnova nad ivlaléí, v Li_
béjovicích u $trakonic, v lasovicleh, v ostravé a ve Fr$dku. vi-
znamnf byl také exerciòní dúnr v illuòÍnè,
2.8 u c h a r i s t i n i /S.S,S./

Zalolzení r. LB65 v paiíÉi" V r. lglA vznikl jejich dùm v Blrnè



25

Jejichi òlenové jsou laidkymi bratry a mají uÒitek.ou aprobaci.
Krolié slibu chudoby, Òistoty a posJ-uénosti sklridajÍ slib bezplat-
ného vyuóovéní.

}o óeskych zemí piiÉIi Èkolstí bratii r.1898. Usaclili $e v Pra-
ze Bubenói, kde ziídili komunitu a penziondt a kde vznlkl i semi-
nríÍ pro uó1te1e. Déle mèli bratli v óeskych zemÍch konvikt Joas-
neum v ?raze ? a katoliclr;Í uòitelsky iistav ve sv.Jané pod Skalou.

8. P e t r 1n I ,/O.ss.S"/
Yznikli r.. 18BB v Úeskfch 3ur1éjovíeÍch. Je to kongregace óes-

kého pùvodu, jejf Z òlencvé jsor"r knéúí a laiètf bratii, NejstarÈÍ
kolej petrinú, zvand lidové asyl, byla v Úeskych Budéjovieích,
kromé ní rné1a kongregace rezidenee u $v.kamene, rezidenci v Pisku
a od r,1946 konvent v Bruntéle, pii nénà byl ústav pro piípravu
ir pozdním knéàskym povokínÍmr '

0d této kongregace je tleba odliÈÍt kongregaci petrinù, ò1nnou

v letech 1945-1950 v Brné, zvanou téà Kongregací Krieta Kró}e.

9,ré5ite1é /a.T.C./
$lovanskí /óesuó,,/ kongregac€, zaLoùení t. l-g22 ve Yídni. K ú-

èe}ùn této kongregace patiilo téSit chudé a neruocné, zvlasté slo*
vsndké nérodnosti-, a konat nisie, zvléété urezi $lovany v cizinè.

lrvní kolej byla ve Vídni s duchovnÍ sprévou pro Òechy a $1o-
vd,icy. Pozdé jl pievzala kongregace poutní nÍsto i\lariatél u Srati*
slavy a KJ"okoty u Tébora. Daléí k.onvent vznikl v Praze na Ma1é

Strané" KnéÉí kangregace byli óínnl i ve li'rancii. Ocl r. t-935 pù-

sobill pii cyri"lometodéjské suírné kapli v Jeruzalémè.

È.nir0rÀrÍ INSTITUCE ZsNsKÉ

Instituce ieholních sester se délí na aenské iédy a Éenské

kongregace, spoieónosti a ústavy.

A. nsN$KÉ É{. ly

iuají piisnou klausuru a spoleónj ehér s recitací nari:ínskyeh
hodinek a u nékterlÍch s recitací breviiiie. Foclehají buà jurisdiii-
ci diecéznÍho blskupa nebo jurisdikci iddoveho piedstaveneho; du-

chovní ved.ení vykonévají u nieh ieholnicj. piÍsiuSrrého iÉdu.

1. P r e m o n s t r ó, t k y
É,eholní kanovnice prelnenstrótského Íédu vznikly jako druhf

iód premonstrÉtského fédu rovnéÉ r; 11?0, za1-où,eny téit sv.Norber-
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$edmibolestné, v Kadani, na $tarérn Brné a v Jablunkové.
n'/. voxèi1ky /O,S,V,/

Byly zaloúeny sv.AndéIou lllerici r. L|jj jako ieholnÍ spoleónost
k vychové dívek a k péòi o nernocilé. Iuají òtvrtf slib vyuóovdnf a
vychov:ívéní àenskd nrlódeàe. Pii vSech konventech vor5ilek jsou
dívòÍ ékoly; lycea, gymnasia, uóitelské ústavy, hudební a jaayko-
vé 5ko1y, penzionéty apod.

v óesk$ch zemích byly tyto konventy vorÈilek i u sv.vorÈily
na Novém I'tésté v Praze s dívóím refornním red,lnyn gyenaslem, y Li-
berci, v Kutné lioÍe se 5kolou ruènich praeÍ, pokraéovacim kursem,
:aéÈtand<.ou Ékolou a jed.noroÒnÍ pckraóovací Ékolou, p. $v.Josefa v
Brné a v JesenÍku,

S.Karmelitky
Druhy Í'éd karnelitaínr1 galovaen{ okolo r. 145?, Refprmou sv. Te-

rezíe vznikl r. L551 i:íd bosych karneLitek.
v òeskf ch zerních byly pouze bosé karnelitky, osadily b;i valou

barnabitskou kole j u sv"Senedikta na ilradòanech ,/proto lidovè na-
zfvé.ny nesprévné barnabitkawi/,

ZENSi{É K0i\T cREGAC E, $ potEói,{0s T r,
úsîAvy.

R

Kongregace, Íeholní spoleónosti a
kongregace fímské a diecézní,

l- Ang1ieké panny
NejstarÉl àenské kongregace, zaloàené lr lT.etoletÍ, pùvodné

lc vjiphqrrè dívek Anglièanlrou &iary riTardovou, pÍeehodné zruéené.
PraÉskf drim anglickych panen pochózf z r. l.7q7. Jiné ústavy kon-
gregace, spojené obyòejné s penzionóty a intern;íty pro dívky, bJ_
1y ve $tAmi'u Strakonic, Svoj5icíeh u Kolfna a v i'lyrsku u Klatov.
2, Ìullosrdné sestry strr.vineence zFauly

zvané téú, vincentinhy, zeì.oúené T. L654 sv.vineencem z par:1y,
zakladatel-em lazaristú, Cí}en této kongregace je prdce v oboru
charity. v òeshfch zemÍch né1y vincentinÉ$tà8my, jejÍchà sestry
pracovaly v nemocnÍcích a sirotóÍncÍeh, Jsou nejroa5ÍÍenèjÈí
Zenskou kongregací vùbec.

5, lYlilosrdné sestry
Zvané téÉ boronejky. ZaLoùeny r.

ústavy sester se dé1í na

sv. K a r l- e Soromejského

)652 v Naney ve Franeii, òinné
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-tUsudek historika

"Souòéstí chystané akce by1 soudní proces s deseti piedstavi-
teli Íd-dù, zeh.éijeny koncem blezna 195O. Eyli kiivè obvinéni ze

épionéàe, pÍechovdvdní zbranÍ a z pÍÍpravy a poúnécovúní k pie-
vratu. lento proces byl jednírn z nezàkonnfch procesù padesétych

let a v jeho mechanlsmu naLe zneu.e adrodeóné prvky vSech deformací
a nezàkannostÍ, jak je zndme z pozdé jÈÍcir politlcitlieh proeesú".

Jeho úèelero bylo zkompromitovat eírkevní Íédy, EbY byl d.én pod-

klad zókroku proti klaÈterú.n. Po od.souzenÍ iódovlÍch knéúí k vy-
sokym trestùm byla v tlsku rozpoutrína velkó karapai proti klri5te-
rúm, kteron piípravné etapa pro akci rrKrt vyvrcholila.

Zdkrok proti klaÈiterùm byl pfipraven ve spolupréci s minister-
stvem vnitra jako vojenskii akce, V noci z L1. rr8 14.4,1950 byly
vyklizeny icldÉtery a Íeholní domy vètÈiny nruàsk$ch iédù a iehol-
níci od,vezeni do tsv. centralizaóních klósterù. Pro vyorané iado-
vé hodnostéÍe byly ailzeny dva internaóní kldétery.t'

Revue déjin socialismu
ó. Lh96g, str. 58

0 Éivoté Íeholnich spoieónostÍ Ye v$ehodnÍ Svropè

V i{}R pod}e aprévy publikovand Y r. L977 pùsobí napi, bene-
diktini, dominikéni, frantiékéní, jezulté a dó1e oratoriénir r8-
dernptoristé, salesiéni; z ieholnlc dominikénky, frantiékénky,
ékolské sestry, a1àbétinky, vincentinky-' klarisky aj. NepietrZi-
tfn trvónÍn od svého zal-oùení se mohou honosit drra kléÈtery c1s*
terciaóek r Marienthal /od r. L?74/ a Marienstern /V+A/. -Éehol-

nici a ieholnice se vénujÍ pastoraci, vyuÒovdní, péÒi onemocné e

o m1édeZ atp.
Y Polsku jsou konventy téméi ve v$ech vétsích nèstech. .fteholní

Éivot je nyní eharakterizovón poóetnlim dorostem.
Katolleké nebo pravoslavneí k),détery exlstujÍ téú v ,vlaóarsku,

Bulharsku, Rumunsku a Sovètském sv,&211.
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Hans Urs von Balthasar
Snér historického vyvoje iédú

K]íÒem k historickéiiiu vfvoji iédù je sluàba BoàÍnu krélovstvl.
îato sluÈba je nèóín clarovanyu. Je to jako kaàd$ sluÉba v cír-
kvi. posldnÍ, charisuraticky dar lucha svatého . 7, d e Leúí jejÍ
zdro j, ktery nelze oovod.it Jen z historicko-éasovych nr:tnostÍ a

konstelací. [o je ajevné z toho, úe star5í fuldace se novyni ne-
ruéí, ani nepctlaóuj{,, ale naopak si tyto star5í vétve stromu
církve mohou zachovat tutéà Òerstvon mízu, tntéZ aktudlnost jako
odnoZe pozdéjéí, které zdénlivé piesné odpovÍdají duchu doby. 3e-
nedilrtlni nebyli pÍekonéni mendikanty a mendikanti nebyli pfeko-
nóni jezuity. Katolioké církev mií díky svému spojení s plnè boàs-
kfn i plné lidskym Éívotem své hlavy takÍka nepochopitelnou uoànost
rozvlSet se v Òase a v déjindeh, anii, by se vznik]é útvary podle
historickycli zékonù - rausely rozpadnout a odurniít. Nékteré Íàdo*
vé formy ovÈem ustoupily do pozadí, nulohé duchovní rodlny vyhas*
ly. -Àle také zékladní fornry neztratily za dlou-hou d.obu nic ze syé
Zivotnosti tak jako sauo evangelir:n, jehoÉ podstatnyni vfrazov;t'-
mi formami se iédy v prúbéhu cÍrkevních d.éjin sta1y.

?Èesto vÉak, vÍdéno vcelku, existuje jakési zacílení vyvoje Yà-
dù v prùbèhu staletí, 1eb,oú snér mrlóme snaclno vyòíst jako pohy'l:

od pouÉté a osarnél-osti prvních fédú sliérerir do svèta. Jestlt-ze prv-
ní nniÉi nésledovali Boàí voléní vnéjÉkové vj-ditelnyro odcirodem ze

svéta do samoty,aby pÍirozené uú v této symbolÍcké odlouòenosti
piltahovali pohledy vSech a chtèné nebo nechténè se stali apoétols-
kfmi svétly, zaóÍnají se uú v t6úe dobé za Pachomia a jeÈté jedno-
zn.aónéji za Basila Yelikého tito erenité sdruàovat ke spoleónénu
Éivotn a tak se stévají Éivfni buikani uvnitÌ spoleèenství církve.
Baeil i Augustin jsou biskupové, stojlcÍ uprostÈed proudu církev-
niho à1vota, l{ejvétéí muài cÍrkve, jako Atanós, Jefrem, É.ehoÍ z
i{azianzu, Jeronym, Ambroà r lúaxiur Vyznavaò, É,ehoi VeIiky jsou bud

piíno rnnléi nebo intimní pióte1é mniéství a nepoeidu;Í ani v nej-
menéím napétí nebo rozpor mezi Éivotern podle slibù a apoétolskou
exlstencí v rénci hierarchické církve. Bened.iktini v tonto pohybu
pokraóují, kdyà se navzdory klauzuie a stabltitè stóvají prùkop-
níiry církevní kultury a vychovy v pozdní antice a stfedovéku. ?o-
hybl-ivost iódù v ruce církve se zvyèuje u frantiÈíkd"nù a oominiké*
rrù, kteií ze svych kli:-Èterù dobivají universltní kated.ry a riej-
vzdélené jèí misie, a dovréuje se ve vel.lré obnové jezuitské iédo-
vé forrny, kterd, se vzd6v6 klauzury, spoleòné chórové niodlitby a


