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výhody i ,nevýhody. Tak si stežují belgičtí kolegové zejnléna
na množ's tví historické a literárne historiGké látky, kterou jest
ji,l11 prodélati, aby konečne jako »c'andidats en philo« se dostali
k vlastnÍ,m u .právu. U ll1ás se prednáší po 3 semestry alespoň látka
hist,odcko-p rá v 'n í, což je :pro právnika prece jen mnohem uži-
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Ke konci bych se rád zmí!l1il nekolika slovy o prvnkh pfátelských vztazích práVIJJ.íku belgických a českoslovenJských. První
styky navázané Loni na .lIa te pri I. mezinárodním kongresu CIE
v Praze byly utvrzE'1l1y konceln prázdniil1 akcí OHeS a belgického
» Mouvement étudiantin ' p.our la culhu'e morale ,( a tehdy stalo se
5 posluchaču hruselské f'a ku1ty čIerny ČAS » Právnik« v Brne'.
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Organisace Jednoty bratrské.
Božena Rub í kova (Praha).
(D okončení.)

III. (O r di n a c ·e.) Mnahdy na ohou synodách, ale zp,r avidla
na generální, konala se ordinace církevních služebníku a t6 podle
. potreby buď akolutu nebo jáhnu, .lindy knež,í, spo}ustarších nebo
biskupu. Každá ordinace byla vsazena do rámce slavných bohosluž·eb. Jinoši, kterí z,tráJvili nekolik let pod dozorem duohovního
v domech br.atrských a obs,t áli s prospechem zkoušce, byli pred ro keln dvacátým slibem a podáním ruky hiskupihn zfÍzeni na akoluty nebo lUčedlníky. Po tfech až čtyrech letech dosáhli akoluté,
již se 'osvedčili v z3Jčátcích církevní služby, jáhenství. Knežského
syecení, pomerne dosti pOlz de' kolem tficátého roku, dos,t alo se
pouze tem, kterí vZDuzQ,vali op,r ávnenou nadeji, že budou hodni
svereného úkolu, a to ješte rpo trojí zevrubné zkoušce. Nejprve
knežstvo podávalo povšechný soud o schopnolSltech ucnaJz,eču; na
toO conseniori zkoušeli opP3Jvdovost jejich úmyslu a presvedčovali
se o náležilt ých ,v edom'o steoh, kone8ne 'b iskup \kaJž:déhOl Izvlášť i
zkoumal po strán'c e ·s vedomi Teprve když učinili zadost 'všem
te'l11to Ip odnlfnkám, byli rízeni na kneze slibem vernosti a v?Jkládáilí'm rukou biskU!pu s vzýváním Ducha sv. N edI o uho po ordi'lliaci byli noví duchavní uvedeni v církevní službu tím, že biskup
klečícího ujal za ruku a vedI za stul Páne, kde Inu odev zdal úrad,
predáním obradníoh ,k nih nebo, .laik Bratrí ríkali, agendy. Podobný.m zpusobem jako ordiilll3ce kneží dála 'se or d i n a c eco n s eh i o r u a b i s k u p u, zvolených relativní vetšÍillou hlasu všech
kneží a starších. KonsenioD3J .svetiJ jeden biskup, biskupa dV1a až
čtyfi .
'
IV. (Ú z k á r ad a .) V dobe mezi snemy mela nejvyšší moc
v drk'vi ,kolIlsistor ll1ebo úzká Dada, zvaná rllak na rozdíl ad široké,
jíž ' se nlÍnilo shromáždenÍ všeho knežstv,aI na sYIlJodách. Již r . 1497
c1áno jejínl členum .IpráV0' bez svolání snemu, co by z,a vhodné
8*
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uznali, s kOil1ečnou platností rozhodnouti; odvolání šlo toUko k synoqu. Byla; tedy 'záJr:oveň 'C/N',keWlí radou i drkeWlim slOudenl
BDatrí. Členy jejími byli všichni biskupové a spolustarší nebo konseniori, tito počte In 12 až 20, voleni synodou. Ú zké rade predsedal
s u ti í ne b o lP r a ese s, jenž s vedomím spoluSltaršich svolával
radu a Ndi! ,c elé jednání. Úrad Jeho končil rozepsáním generálního
synodu a pfedSieidnictvím na n~n, ,protože potom byl suc1ím ú:zké
Eady nekterý jin)T z ,biskupu. Povinnost členu úzké rady zahrnovala v \Sobe predevšÍln péči o obeoné dobro celé Jednoty; když pwk
byla svolána l~ada, býlti rprítoffina zasedání, o pfích, podaných sudim, uvažoVlati a pronášeti o nich svôj soud; státi na rozkaz
k soudu celé rady, hotov pfijmouti napomenutí, výstrahu i potrestání; konečne veškeré jednání· chovati v nejpfísnejší tajnosti .
Povinnosti úzké rady byly zapsány v salnostatné zvláštní kní,žce
povinností. Veci, predložené jí k rozhodnutí, byly ne-Í'ruinejšího
obsahu.
V. (B i s ku p.) Správu v m"čitých obvodech církffi~ních na
zpusob dioecese vedI biskup. Takové k ra j e byly dva v Cechách,
dva Im MOI'aVe, a když v druhé rpolovine XVI. SItoletí se rozšírila
Jednota do Polska, byly také dv.a v Polsku. Hodnost biskups.ká
byla doživo1mí a . vybíráni byli k ní duchovní vyn~kaJjících schopností po bedlivé úvaze. Co do moci a povinností byli si mezi sebou
rovni; titul sudí nebo píLSGr neoznačoval vyšší církevní úrad, ll1ýbd
toliko ruzný zpusob práce. Osudím bylo proTIlIuveno pri úzké 'rade. S úvadem písai,'e bylo spojeno: vyrizovati kores;pollldenci Jednoty, rpečovati oknihoWlu a sledovati literaturu domácí i cizi,
odpovidati na spisy odpfucô a poznamenávaJti acta synodní. Nejduležitejší povinnosti biskupu .piaJk byly: bdíti nad čistotou UČeo.1Í a
života Jeďnoty, zkoušeti a ordinovati církevní služebniky, SJvoláWlti 'synodu partikulární, kOl1iaJŤi visitace, dozírati Ha vzdeIání mládeže, 'zvlášte budoucích duchovních, dohlédati na -\lšechny kne-ze,
vdovy a sirotky .leji-ch, ustaJnovovati správce SborUUl a ses.aJzovati
proviniIé. Každému biskupovi byli dámi tfi nebo čtyri spolustarší,
jichž povinnosti se shodoVialy v podstatných částech s povinnostmi
biskupa; konali je nej.č,asteji v jeho zastoupení.
VI. (O bec ,a k 'il e ž í.) Základní jednotku v církevníoh obvodech tvorily obc e nJffiItejné velikosti ' a ruzného počtu vefících
s duchovním v čele, voleným v starší dobe samotnou obcL Od r.
1501 byl dosawvän ' úzkou l,adoua ' to bez spolupôsobení vrchnosti' i lidu, toliko shodnou vuH starších. Ka,ž dý sbor ' musil 'pfijmouti vybraného dudhoVillího, a' každý k n e'z Inusil jHi, kam
byl Ip oslan. Do sroro, v' nemž mel pusobit, uveden hyl slavnostním zpilsobeni.. Po kázáni :pfedstavil jej starší obci ' spráním, ahy
ho za svého služehníka :p rijala. Ná to nový S'J}rávce' sliooval verné
plnení povinností a na: dil.kHz toho 'podal ruku bratfím sou deum ,
Povilllllosti 'fa['áfovy iáležeIy: '1. ' v kázilní, a to ne.len v nedeli, ale
i na výroční shivrno's ti, mezi ' týdllem pak ,re stroou ' a v pMek,
2. 'v udelo-vání svátostí 'kftu il Večefe Pán'e, 3.' pótvrzování manželství ,a pohfebn:ím' do-provodú, '4. v' modlitbách
veNcí ' a "na-
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vštevováhí j.ich, 5. v udelovál1í rad a trestání pro vinilých , 6. v pnjímání nOlVých členu a it o j'3Jk lnládeže pfi k onfirmaci , tak dospelých, prestupujídch z jiných cirkví. KrOlne toho v težších nebo
neobvyklých 'p fípadechJ církeWlí agendy byl duchovní vázán na'
souhlas svého l1adfízeného staršího, jemuž -také ve lhutách čtvrt
letních nebo . pololetních byl povinn en pfedkládati výkazy o
vnitfuím žiVIote sbotu ,o sobne nebo píseml1e. P rí pra va b ud ,o u cíc h du cha vn í ch byla velmi dukkldl1á a kOlIl:aJla se
v domeoh bratr,ských. K'a žd)7 správce shoru 'mel ve své' domácnosti dVIa nebo více hachu. alespoň dvanáctiletých, které učil čtení ,
p5aní, .katechismu a jiným pfedmetum; než meli príležitost naučiti se dom.a u radiču. Z nich zvláš te nadaIl1í byli posfláni do ciziny 'na studie, 'o statní, zejména ve starší dobe, vyučeni nej,akému
relneslu, aby nleli obživu, kdyby se duchovn1mi nestali, nebo aby
i .raJko kneží nebyli nikomu na obtíŽ. A ko l u té, j,ak se naZ)7Viali, _doprovázeli sprá vce na cest á-ch, zvonili k boho.službe, pečo.
val i ·0 svetlo, vyučovali deti 'katechismu a do.spele.iŠí, bylo-li po.tfebí, i bohoslužby k.o'nali, ,aby se cvičili v kázání. VedIe aIkolutu
podléhali vedení ducho.vního v d.omech bratrských .i á h III o. v é,
pomo.cníci kneží. Ti již se venoV'alicele studiu bohosloví a SIlIleli
s dovolením správcovým kftíti, vysluhovati Večefi Páne, ká~3Jti
~ yyučovati ve školách. Teprve PD takové -príprave byli fízeni na
kneze.
.
.
VII. (D a nl y br ·a trs ké.) Živ9t v domech bratrských se
Ťídil pH,snými pravidly. Od ne.iml-adšího akolúta až pn sama
správce meI ka,ždý dopodrobnla vymerené povilIlnosti. R'a nní a
dopoledn1 doba yenována liternÍln pfedmetllm, odpo.ledne po ,m além poleďním odpočinku určeno pracem telesným nebo. ' vyučnvání
ve školách, večer Z'pev vystfídal čtení P$s,m a. Pri ,ií<;lle akoluté
Tík/a li nazpamet: ' články ,katechismu nebo žalmy a jáhnavé se
správcem rprobírali nejakou N~žší theo-Iogiokou otázku. Nad dodržováním tohoto rádu bdel t. zv. »porádečník « , vybraI\Ý. ze všroh
akolutu a .iáh'n u, správce nevy.iímaje, jenž se nl oo il každý doo..
Podobne . stfídali se správce, .iáhnové a sÍ'arší akoluté v kázání.
Obyčejne v advente byly povin'11osti il10Ve rozdelemy, 3Jkoluté a
jáhnOlvé zkol1šeni z ltoho, Ic n č.etli, a určeny spisy ke Č:tení pro
pfíští rok .
VIII. ' (V e f í c í.) Veškeren: o.statní lid, náležející určitému
shoru, se delil il1a čtyri tHdy nebo skupiny: počátečních, prospíva.iících, k dokonalosti se nesouCÍch a padlých. Počá1:ečl1ími OlZniačovali BratH ty, kten 'Se uČili teprve základ11m kresfansŤví jako
dítky a pristupující z jiných církví. Prospívající byli ' ti, kterí PD
prijetí církví byli účastni všeoh práv i závaz,k11. OdroSltlé deti byly
pfijímánypred cel.ou obcí, dospelí zpravidla v soukromí. ~> .K dokonalosti se nesoucí« nazývali ty, ktefí tak daleko. v kresfa!llstv,í
dospeli, že mohli býti jiným prÍ,ld.adem íl vésti je k lepšímu životu. Z · tech byli voleni laičtí pomocníci duchovniho, ' ktefí jej
v jehomnohýoh pr-acech podporovali: sOl1ldcové, al ml1lŽiIlí-éi, hospodár-i aI ,s ta,r šf seStry. Bratn SQiudci 'byli sh:ážci životaJ sOOru.
Byli. voleni celQu obcí, duchO'Vn1mi i laiky, a dosazeni v úrad po~
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dáním ruky biskupovi pfi visitaci. Jejich pravomoc vziahovala se
na všechny príslušníky sbaru; rovnali sváry a ruznice, v sOiU)ki'omÍ
napomínali provinilé, v težších 'p rípadech jesoudili s!poleČlne se
. správcem, udHovaH rady, navštevovali nemocné, starali se 0' v.,dovy
a sirorf:ky. Za to verkí byli jim "povinni úctou, meli se' k nmn
s duverou obr-aceti o l1adu fc!. trpelive a bez reptání pfiJji1110UJti napomenutí i tresty. 'Podle velikosti byli tfi, pm i více. S j,ejich povinnostmi kryly 'Se témef porvi'nnosti starších sester pfi ženách.
A lIn u ž n í c i In eli na starosti chrámovou pokladnici a z darovaných ipenez 'oparf:~OV1ali potreby ,c hudých, nemocných la sirotkll.
Hospodáfi sbonl pečovaIi o drkevní budovy.
IX. (V i s i t a ce.) K upevnení fádu sloužila visitace. Patrila
k povmnlOstem ,b iskupa, -který mel k'a>ž.dol'očne, zeJména IlJa jare,
v léte a na ~podzim, jen výjimečne v ziIne, všechny sbory .sobe
svefené navštíviti. ,B yl-li počet sború príliš veliký, zastUlpoval jej
v nek:terých konsenior. Visi,t átnr prmnloiUval v prvé rade se s.právcemsboru, dal si jím vylíči:ti pomery obce, prohlédl seznanl vefících, tázal se, nemá-li nečeho zap otfebí , nebo není-li čeho, by
byl0 nuťno rozsoudi,ti. Podobným zpúsohem vyptával se oddelene
jáhnu, akolutu, soudcú, starších sester, almužníkú a ho,spodáfú.
Byla-li v nekterénl shoru vTchnost, navštívil i .ii.
X. (K á z e ň.) Poslední oddil Rádu 'z r. 1632 jedná o círke\'llí
kázni: Kázni byli podrobeni všichni bez rozdílu; Inusila b~Tt zachovávána stejne dHetem jako starcem, poddanými i 'vrchností,
učedlníkem jako biskupem ·a požadavek ten uplatňován se vši
prísnostL Kázeň zahrnOVIala v sobe tyto Ui stupne: 1. napomenutí,
2. zjevné zahanbení a 3. vyloučení z církve. Menší provinení melo
za následek pouhé nalpomen utí, hrubší 'poklesek mel v zápetí ,odprošeni tajné nebo vefe.fné, podle toho, byl-li znám, nebo ne; byl-li
hfích velký a vhmík zatvrzelý, bylvyloučen a náležel oné tľíde,
kterou Lasitský 'označil za tfídu padlých. 'Možnost návratu pri
prójevení lítosti nebyla VŠHk nikdy vylouoena.
Zajímavá je t. zv. Zavírka Rádu z r. 1632, témer doslova se
shodující s konCffin Rádu zvláštního: »A totoE jsou ti náležiltí,
slušní církevní rádové, jiInž se predkové naši z sláva Božího, " yuč.ili, je obIibili, i jich již za dye ste let témer,s mnohýnl protiv,e nstv,í m ... ostľíhali.« Je také dokladern, že byli v užíváni již
v dobe krátce 'p.o zal9žení. \
Chci se jen krMce dotknouti tfí otázek: r o v 11 o s ti príslušniku Jednoty, postavení laikll a významu žen. Ani
Jednot.a, pres všechnu snahu, nezustala zcela verna zásade' r·:)vnosti. Na pr.: Rád z r. 1632 ukládá na sh:. 37. duchovnÍ'll1U, ahy
oznámil star š Ílnu, kdy.by zemfeI nekdo z VTchno-sti, aby byl vy sláli ,k !pohfbu nekterý Z ' biskupu, a na str. 64. je povinen vi,s itátor
navštíviti vrchnost a zeptat se, je-li LSe správcem sipokojena. Krom
vrchnosti byl vIiv laiJkú zcela 'nepatrný a než jako bratľí soudci
nemeli účasti ve správe té nejmenš-í. .T e tedy tím :podivnejší úč'ast
žen ve funkci starších sester v dobe, kdy v žádné současné cÍl'kvÍ
tomu ,t ak nebylo.
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L' ite r élJ tur a: Rád církevní Jednoty BratH českých z r. 163 2
s poznámkami Komenského. 1897. - Dekrety Jednoty btatrské. 1865
vyd. . Gindely. - Gindely: Geschichte der bohrnischen Briider. L, II.
1857-58. ~ Skalský: Zpráv~ potrebná o bratfích soudcích, pO\ffiOCnících pfi zborí ch Páne v Jednote bratrské (z r. 1609) 1906. - Skalský :
Dva visitační rády J ednotybratrské. - Týž: Rád zvláštní mezi bratfÍmi z r. 1609, v. 1907. - Lasitský : Obraz Jednoty bratrské. Českobu
dejovická d~aspora r. 1920. - Kapras: Práv. dejiny zemí kor. Čes. D.
II. § 68. - Hrejsa : Česká konfese, její vznik, podstata a dejiny. 1912. Winter: život církevní v Čechách. 1., II. 1895-96. - Brandl : Domy
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v XIV. stol. - Týž: Quellen und Untersuchungen zur Geschichte de r
bähmischen Briider L, II. 1878-82. Bidlo: Jednota · v cizine, zvlášte
v Polsku . 1., II., III.
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Zprávy.
Nynejší stav českoslôvenského bankovnictví. Na toto thema mel
dne 16. února t. r. pan reditel K a r á s e k ve Státovedecké společnosti
zajímavou prednášku, kde zmíniv se o nesporném velkém významu
bank pro celý hospodáľský vývoj zeme, prohlásil, že vlastní podnikatelský typ bank, ban k y obc ho, dní, nejsou svým puvodem staré.
J sou to »deti kapitalismu 4:, jak se vyvinpl behem posledních let, toh o
kapitalismu, jenž práci považuje za zboží a vyžaduje velké energie duševní k fÍzení hospodáľského chodu. K prosperite bank vyžaduje se
ve1ký tábor strádatelský a technické znalosti výroby a možností odbytu, a nezbytný j est pro ne činitel úverový, ve forme cenného papíru.
První banka obchodní byla založena v Belgii 1827, p'a k následo'vala 1834 An'g lie, 184'8 N ~mecko, 1852 Francie, v létech 80 Vídeň , a
teprve v létech šedesátých Praha. Vznik a vývoj jich souvisí s hospodársk)rm pokrokern jednotlivých zemí, trebas že vzrÍtst jich byl v ruzných zemích ruzný.
.
N a vývoj bank pú~obily také jiné v1ivy jako staré kultury národohospodárské, mezinárodní styky, společenská v)Tchova, sociální struktura a pod.
A tak v Ang l i i obchodní banky venov,a ly se sbírání úspor mezi
dbyvatelstvem, mezinárodnímu placení. Pfi povestném konservatismu
anglické povahy není vliv bank na prúmysl velký, neboť tam prúmysl
byl di'-ív než banky, a Ztvykl ?i ~a op'atrqvání prostr"cdkii bez jich pomoci.
Ve Fr an c i i,' jak již celá letorafrancouzskfho nár"oda jest na
jedné strane konservativní, aby Iia druhé strane se utápela v plánech
p1'ímo fantastických, nesl se i vývoj tímto smerem. Po velkých nezdarech v létech 1852-80, ~idíme, že z malého provinciálního ústavu
Crédit Lyonais stává se bal!ka svetového, jména.
.'
V N ern e c k u hned od počáfku balnky venovaly se cílevedomému
podporování prumyslu, a státních zájmu za hranicerni, a v této tradici
i nyní pokračují.
U n á s byla v létech 50tých prvni fiI. vídeúské Creditky; až byla
zalofen~ Čes. e s k on t n í. ban k a nemeckým kapitálern, po, ní H 0sp 'o dár s 'k á 'ú v 'e r n í ban k a kapitálem šlechty, pak skrovná tehdy
Ž i v n o ste n s k á b an k a. České podnikání bankovní bylo slabé.
Chybela mu opora', neboť venkov nebyl navyknut na panky, a prúmyslu
českého nebylo.
.
Až tep rve ód let 1891 ; kdy nastal živý rúch
ce1ém podnikání
českém, zvlášte p,a k v dobách hospodárské konjunktury' od 1903-4-5,
nasta:l velký rozmach. Behem BIet bylo založeno 7 nových bank, a kapitál byl umísťován i ve slovanské cizine. To ale byl extrém, V letech

v

