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Anotace 

Časopis katolického duchovenstva vycházel v letech 1860 až 1949 a je přístupný na 

webových stránkách www.depositum.cz, chybějící ročníky jsou na webových stránkách 

www.cmtf.upol.cz, v depositu katedry systematické teologie. Zaměřila jsem se na 

klíčové slovo „srdce“ a vyhledala jednotlivé články o Nejsvětějším Srdci Páně. 

Nalezené články o Nejsvětějším Srdci Páně jsem řadila chronologicky podle vydání a 

uvedla jsem stručný obsah článku. Na začátku práce jsem uvedla základní přístupy k 

Nejsvětějšímu Srdci Páně, a zmínila jsem i papeže Pia IX., který zavedl svátek závazný 

pro celou církev. Dále jsem se zabývala i encyklikou Haurietis aquas, o pobožnosti 

Nejsvětějšího Srdce Páně, papeže Pia XII. 
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Srdce Páně, Časopis katolického duchovenstva (ČKD), recenze, spiritualita, časopis, 

encyklika, Pius XII., Pius IX., nejsvětější, Srdce Ježíšovo, srdce, božské, Škola 

Božského Srdce Páně. 
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Abstract 

Sacred Heart of Jesus in the Journal for Catholic Clergy (ČKD) 

Czech Catholic clergy magazine was published from 1860 to 1949 and its archive is 

accessible online on the website www.depositum.cz (the missing years are on the 

website www.cmtf.upol.cz). I focused on the key word "heart" and searched for 

individual articles on the Sacred Heart of Jesus. Articles found were divided by areas 

concerned: review of the literature, spirituality, dogma, liturgy and editorial content. To 

start I described the elementary approach to the Sacred Heart of Jesus, and I mentioned 

the Pope Pius IX., who has introduced obligatory feast for the whole Church. 

Furthermore, I also dealt with Haurietis aquas encyclical, a worship of the Sacred Heart, 

issued by Pope Pius XII. 

Keywords 
Heart of Jesus, Journal for Catholic Clergy (ČKD), review, spirituality, journal, 

encyclical, Pope Pius XII, Pope Pius IX, most holy, Heart of Jesus, heart, divine, Divine 

Heart of Jesus Academy 
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Úvod 

K tématu bakalářské práce „Nejsvětější Srdce Páně v Časopisu katolického 

duchovenstva“ jsme došli po konzultaci s prof. Ctiradem Václavem Pospíšilem Th.D., 

neboť nás oslovilo téma Srdce Páně a Časopis katolického duchovenstva vycházel 

v období, kdy v Čechách byla velmi oblíbená pobožnost Nejsvětějšího Srdce Páně. 

Nejsvětější Srdce Páně je jedním z velmi záhadných tajemství, které se nám otvírá 

v době dokončení Ježíšova poslání na zemi v těle
1
. 

V Časopisu katolického duchovenstva (ČKD) jsme hledali články se slovem „srdce“ 

v názvu. Články jsme nacházeli v elektronické verzi časopisu, která je umístěna na 

webových stránkách digitalizované knihovny Katolické teologické fakulty UK 

www.depositum.cz a chybějící ročníky v depositu Katedry systematické teologie 

Cyrilometodějské teologické fakulty UP http://www.cmtf.upol.cz/menu/struktura-

cmtf/katedry/katedra-systematicke-teologie/menu/depositum-cmtf. 

Práci jsme rozdělili do dvou kapitol, před studiem článků z ČKD jsme si museli 

nejprve vyjasnit základní přístupové cesty k Srdci Páně, kterým jsme věnovali 1. 

kapitolu. V této kapitole jsme se zabývali i nejdůležitějším církevním dokumentem 

zabývajícím se Nejsvětějším Srdcem Páně, kterým je encyklika papeže Pia XII. 

Haurietas Aquas  - o úctě k Božskému Srdci Ježíšovu, vydanou 15. května 1965. Než 

jsme přistoupili k samému popisu encykliky papeže Pia XII., zamysleli jsme se nad 

používanými názvy, které se nyní používají pro tajemství Srdce Páně a které se 

používaly před II. vatikánským koncilem. Vysvětlili jsme i důvody užívání různých 

názvů tajemství v této práci. 

Po tomto uvedení do tajemství Nejsvětějšího Srdce Páně a vyjasnění si používaných 

názvů jsme uvedli druhou kapitolu práce informacemi o Časopisu katolického 

duchovenstva. Zmínili jsme redaktory časopisu i autory, kteří publikovali své články 

v časopisu. Nalezené články o tajemství Nejsvětější Srdce Páně v časopisu jsme 

pročetli, stručně popsali, u některých jsme uvedli i dnešní pohled. Články jsme seřadili 

chronologicky. Nejen, že jsme vytvořili výtah obsahu článku, ještě jsme se na konci 

kapitoly snažili vytvořit přehled získaných informací o tajemství Srdce Páně. Získané 

informace jsme chtěli i kriticky zhodnotit a porovnat s dnešní praxí. 

 

                                                 
1 srov. Jan 19,34 
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1. Základní přístupové cesty k tématu Srdce Páně 

Než se budeme zabývat Časopisem katolického duchovenstva a Nejsvětějšího Srdce 

Páně v jeho článcích, potřebujeme si nejprve ujasnit přístupové cesty k tajemství Srdce 

Páně, o kterých se zmiňuje i papež Pius XII. ve svém encyklice Haurietis Aquas, kterou 

následně popíšeme. Ale před popisem obsahu encykliky se podíváme na užívání názvů 

tajemství Srdce Páně. 

Nyní se pokusíme předložit základní přístupy k tématu Srdce Páně, které nás vede 

k meditaci a k prohlubování našich znalostí o tajemství mystéria Srdce Jednorozeného 

Syna Božího. 

Abychom si otevřeli cestu k porozumění tomuto tajemství, pomůžeme si pohledem 

na lidské srdce. Tajemství lidského srdce podle K. Rahnera je odraz základní lidské 

zkušenosti prožívání vnitřní jednoty a hlubiny vlastní existence
2
. Toto tajemství, z 

antropologického hlediska tak původní, člověk nedokáže pojmově uchopit. Neuchopení 

tohoto tajemství nás vede k zakoušení transcendence, která je člověku vlastní a kterou 

by měl ve svém životě respektovat a rozvíjet. Při zakoušení transcendence v životě nebo 

o jejím uvažování nás to uvede do vztahu k něčemu nebo někomu přesahujícího naše 

bytí. Zakoušení naší transcendence nás přivádí k úžasu, který nás naplňuje a zklidňuje, 

neboť ho vnímáme jako nám vlastní a nebráníme-li se mu, potom nám otvírá dveře 

našeho plnohodnotného života. 

Toto zakoušení plnosti života nás přivádí k osobnímu vztahu s Ježíšem Kristem. A 

tento osobní vztah s Kristem se předpokládá pro poznávání tajemství Jeho Srdce. 

„Tajemství se nezmocňujeme, tajemství se vydáváme.“
3
 Ovšem k otevření se tomuto 

vztahu je velmi dlouhá a osobní cesta, na kterou je potřeba pokora, neboť tajemství se 

otvírá těm, kteří k němu přistupují s úctou. Prof. Ctirad Václav Pospíšil podotýká, že 

ten, kdo nemá živou víru v Ježíše Krista, nemusí být tajemství Srdci Páně uzavřen. Stačí 

mu i úcta k druhému člověku, díky níž padá hradba banalizující slepoty k druhým a 

díky níž lze vstoupit do konkrétního vztahu či pouhého setkání se s druhým, který o 

Srdci vydává svědectví. 

                                                 
2 POSPÍŠIL, Ctirad Václav. Přístupové cesty k tajemství srdce vtěleného Syna. Studia Aloisiana, 

Ročenka Teologickej fakulty Trnavskej univerzity 2001, s. 191-216. ISBN 80-7141-374-7. 

3
 POSPÍŠIL, Ctirad Václav. Přístupové cesty k tajenství srdce vtěleného Syna, s. 193. 
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Schopnost úcty k druhému je i zrcadlovou podobou úcty k sobě samému. Naše úcta k 

Srdci Páně tím může ukázat naši úctu k sobě samým i k druhým.
4
 Proto poodhalení 

tajemství Srdce Páně nám pomůže prohloubení naší úcty k němu, k sobě samým i k 

druhým. Píšeme poodhalení, neboť toto tajemství v tomto životě zcela neodtajníme. 

Srdce pro nás v této práci definujme jako duchovní jádro spojené s individuální 

osobou, které je podmíněno meziosobní vztahovostí.
5
 Srdce je výsostným 

poznáním - zakoušením Boha.
6
 

Poznáním druhého srdcem je otevření se transcendenci, nikoli rozumovému 

uchopení poznatku o druhém, neboť musíme k tomuto poznání přistoupit s pokorou, 

s úctou k druhému, ony získané poznatky jsou velmi citlivé a druhý vám je nepotvrdí, 

neboť by otevřel své nitro, které si brání a o kterém nechce, aby druzí věděli. Neboť 

tímto odhalením a sebedarováním se druhým, se stáváme zranitelní. Zde Boží 

sebedarování z lásky k nám v Ježíši Kristu nám ukazuje velikost jeho lásky k nám, 

neboť se stal kvůli nám zranitelným.
7
 

Abychom pochopili a poznali velikost a hloubku lásky Boha k nám hříšným lidem, 

můžeme použít tajemství Nejsvětějšího Srdce Páně, neboť jak v citované větě uvádí 

prof. Ctirad Václav Pospíšil: „Ježíšovo srdce, srdce jediného prostředníka mezi Bohem 

a lidmi (srov. 1 Tim 2,3-6), je tedy jedinou přístupovou cestou, po níž může člověk 

přicházet k Bohu.“
8
 

Srdce, naše duchovní jádro, má i schopnost paměti. Jedná se o paměť citovou. Lidé 

po cévní mozkové příhodě či po úrazu mozku v dospělosti ztratí paměť na události ze 

svého života. Stává se, že při prožití podobné situace v obdobném citovém rozpoložení 

jim daná situace vypluje se všemi podrobnostmi. Dá se říci, že citově prožitou situaci 

měli uloženou v srdci jako Panna Marie.
9
 

Úcta k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu je důležitá pro lásku, úctu k sobě i k druhým a 

pro život v plnosti. Zde nestačí pouze zevní praktika pobožnosti k Nejsvětějšímu Srdci 

Páně, ale toto tajemství musí pronikat celým naším životem, máme se nechat Srdcem 

proměňovat a zbožšťovat.
10

 „...tvrzení Pia XI., který v encyklice Miserentissimus 

                                                 
4
 srov. POSPÍŠIL, Ctirad Václav. Přístupové cesty k tajenství srdce vtěleného Syna, s. 193. 

5
 srov. POSPÍŠIL, Ctirad Václav. Přístupové cesty k tajenství srdce vtěleného Syna, s. 194. 

6
 srov. POSPÍŠIL, Ctirad Václav. Přístupové cesty k tajenství srdce vtěleného Syna, s. 195.; 

srov. Jer 24,7 
7
 srov. Jan 11,35 

8
 POSPÍŠIL, Ctirad Václav. Přístupové cesty k tajenství srdce vtěleného Syna, s. 208. 

9
 srov. Lk 2,51 

10
 srov. POSPÍŠIL, Ctirad Václav. Tajemství srdce vtěleného Syna: nástin teologie boholidského 

srdce Páně, s. 35. 
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Redemptor (ze dne 8. 5. 1928) říká, že úcta k tomuto nejsvětějšímu srdci představuje 

jakýsi souhrn celého „katolického náboženství“.
11

 

„Lidské srdce je tedy schopno mít hlubší či méně intenzivní podíl na tajemství 

perichoreze.“
12

 Perichorezí zde rozumíme ono tajemné přebývání jednotlivých osob 

Trojice v jednotě, jak nám sám říká Ježíš o přebývání Syna v Otci a Otce v Synu.
13

 

Plnost perichoreze je v Bohu, kde jednotlivé osoby Trojice přebývají vzájemně v sobě. 

Tuto perichorezi nalézáme ve spiritualitě Ježíše z Nazareta, kde je vztah člověka k Bohu 

a vztah Syna k Otci ve věčném vnitrobožském vztahu. Vždyť jeden bez druhého neučiní 

nic. Činnost jednotlivce je vždy prostoupena druhými osobami Trojice. 

„Tajemná schopnost srdce týkajícího se perichoreze. Církev má být tajuplnou 

jednotou srdce v mnohosti osob a mnohostí osob v jednotě církve.“
14

 Pro toto pronikání 

jedněch do druhých je důležitá tato perichoreze. Naše pronikání do Boha, tedy spíše 

Boha do nás, je vlastně přebývání v našem srdci Ducha svatého.
15

 Mít podíl na božské 

perichorezi otvírá naše srdce Božímu sebedarování.
16

 Bůh se nám daroval v Ježíši 

Kristu, v Jednorozeném Synu, jak v eucharistii, tak i v seslaném přímluvci Duchu 

svatém. 

S tajemstvím Ježíšova Srdce nám vyvstává otázka, zda měl Ježíš srdce lidské či 

božské. Na tuto otázku nalezneme odpověď v encyklice papeže Pia XII. Haurietis 

aquas. Podrobněji se o této otázce zmíníme v další podkapitole věnované této encyklice. 

Úcta k Nejsvětějšímu Srdci Páně nezávisí pouze na soukromých zjeveních, i když ta 

byla jejím velkým přínosem pro rozšíření. Kořeny tato úcta má v Božím zjevení a 

v církevní tradici. Dva podstatné prvky jsou: tělesné srdce Ježíšovo hypostaticky 

(podstatně) spojené s osobou Božího Slova a jeho nesmírnou láskou k lidstvu.
17

 

Přístupově cesty můžeme rozdělit na dvě základní cesty, obě se nachází v Písmu, 

přímo v evangeliích. 

První přístupovou cestu odkrýváme v Janově evangeliu, kde sv. Jan vypráví o ráně 

kopím
18

, kterou dostala po smrti Kristova hruď: „ale jeden z vojáků mu kopím probodl 

                                                 
11

 POSPÍŠIL, Ctirad Václav. Přístupové cesty k tajenství srdce vtěleného Syna, s. 210. 
12

 POSPÍŠIL, Ctirad Václav. Přístupové cesty k tajenství srdce vtěleného Syna, s. 196. 
13

  Srov. Jan (14,10-11; 15,10; 17,21-22) 
14

 POSPÍŠIL, Ctirad Václav. Přístupové cesty k tajenství srdce vtěleného Syna, s. 197. 
15

 srov. 2 Kor 2,10-11 
16

 srov. POSPÍŠIL, Ctirad Václav. Přístupové cesty k tajenství srdce vtěleného Syna, s. 198, 

poznámka pod čarou č. 5. 
17

 srov. GOFFI, Tullo a Stefano DE FIORES. Slovník spirituality. Praha: Karmelitánské 

nakladatelství, 1999, s. 573. ISBN 80-7192-338-9. 
18

 Jan 19,34 



 

12 

bok; a hned vyšla krev a voda.“
19

 Zde jde přímo o fyziognomické srdce Kristovo, které 

bylo probodnuto. A touto ránou nám Kristus zjevil svou lásku k nám a touto ranou nám 

vylil ukryté milosti své lásky. 

Zde můžeme vnímat otevření jediné přístupové cesty k Bohu živému.
20

 Každý díky 

Ježíšově smrti může přímo přistupovat k Bohu živému. Voda vytékající z Ježíšova 

probodeného boku je v Janově evangeliu dar Ducha svatého
21

, dokonalého otevření 

Božího srdce, dokonalého Božího sebedarování.
22

 Jak jsme výše uvedli ono 

sebedarováním se nám, se stává Bůh zranitelný. Tato zranitelnost je nejkrásnější dar 

lásky, kterého bychom si měli vážit a přistupovat k němu s velkou úctou. 

Díky probodenému boku
23

 se nám otevřela cesta skrze Krista k Otci
24

: „Je totiž jeden 

Bůh, jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš.“
25

, tak i 

možnost spirituálně (duchovně) přebývat v Ježíši a on v nás. „…poznávat Krista 

niterně, svým srdcem, se mu připodobňovat (srov. 1Jan 3,2) musí kráčet ruku v ruce, a 

že i systematická christologie a spiritualita následování mají vytvářet nejhlubší 

jednotu.“
26

 Zde se nám potvrzuje výrok prof. Ctirada Václava Pospíšila o Srdci Páně 

jako o jediné přístupové cestě k Bohu, Otci, o jednotě jednotlivých členů v církvi a o 

chtěné perichorezi. 

Srdce Ježíšovo se nám zde ukazuje jako cesta k Bohu, ale i jako orgán pro přežití. 

Tento důležitý orgán pro život, nás přivádí k uvažování o tom, že Ježíš byl po uložení 

do hrobu bez života. Uvažovat o smrti Boha je velmi troufalé, ale v dnešním ateistickém 

světě je normální a každodenní, neboť vyrovnávání se s náročností běžného životního 

běhu v dnešní ukvapené společnosti bez lidského společenství, bez naděje, bez zázemí a 

znalosti Boha vede k jednoduchému argumentu, že Bůh přece není, neboť by jinak 

nebylo to zlo a nebylo by tolik lidského trápení a neštěstí. Ale úvaha o smrti Boha nás 

                                                 
19

 Jan 19,34. V Písmu nejsou náznaky o úctě k srdci, ale je tam plno podobenství a příběhů o 
nesmírné lásce Ježíšově. 

 SZ (Oz 11,1.3-4; 14,5-6; Iz 49,14-15; Pís 2,2; 6,2; 8,6) 

 NZ (1Tim 2,5; Mk 8,22; 10,46; 1,40; 2,1; 7,24; Mt 8,5; Lk 7,11) 
20

 srov. POSPÍŠIL, Ctirad Václav. Tajemství srdce vtěleného Syna: nástin teologie boholidského 

srdce Páně. Vyd. 1. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2001, s.33. ISBN 80-7266-084-5. 
21

 srov. Jan 7,37-39 
22

 srov. POSPÍŠIL, Ctirad Václav. Tajemství srdce vtěleného Syna: nástin teologie boholidského 
srdce Páně, s. 33. 

23
 srov. Jan 19,33-35 

24
 srov. Jan 14,6 

25
 1 Tim 2,5 

26
 POSPÍŠIL, Ctirad Václav. Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. 4. vyd. Praha: Krystal OP, 2010. 

Teologie, s. 308. ISBN 978-80-87183-21-2. 
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vede zpět k otázce, zda měl Ježíš srdce lidské či božské. Tuto otázku jsme již položili a 

zodpovíme ji v kapitole o encyklice papeže Pia XII. Haurietas Aquas. 

Probodnuté srdce se jeví jako pramen krve a vody, což nás odkazuje na mši svatou, 

kde celebrant při přípravě obětních darů používá víno, do kterého vlévá vodu se slovy: 

„Jako se tato voda spojuje s vínem, tak ať jsme spojeni s božstvím věčného Slova, 

spojeného s naším lidstvím.“
27

 Jedná se o pramen živé vody, pramenem vína po 

proměnění pramenem Ježíšovy krve neboli eucharistickým pramenem, i když na webu 

http://www.liturgie.cz toto přidávání vody vysvětlují pouze připodobňováním se Ježíši: 

„Smíchání vody s vínem nemá jiný význam než napodobit věrně to, co konal sám Ježíš, 

neboť v prvním století se ve středomoří pilo víno smíchané s vodou.“
28

 

Druhou cestu k Ježíšovu srdci můžeme uvést úryvkem ze svatého Matouše, kde 

evangelista mluví o psychologickém a vnitřním životě Spasitelově, neboť je tichý a 

pokorného srdce
29

. Zde Ježíšovo lidské srdce ukazuje na duchovní srdce, které nás vede 

k napodobování ctností, jimiž Kristus vynikal, zvláště zmíněnou pokorou a tichostí. 

Tento druhý přístup k Srdci Páně jako k duchovnímu srdci nás vede k otevřenosti pro 

druhé a ukazuje nám cestu lidského chování, které přirozeně chápeme jako to správné 

pro bytí člověka ve světě. Toto etické chování bylo však hříchem Evy a Adama v ráji 

porušené a Kristus svým vykupitelským činem jej napravil. Proto i naše chování, 

budeme-li se k příkladu Ježíše Krista přibližovat, pozdvihne naše srdce a budeme žít 

svobodněji od běžných starostí, neboť na ně budeme pohlížet jinýma očima.
30 

Úcta k 

Nejsvětějšímu Srdci Páně je důležitá pro lásku a úctu k sobě i k druhým a pro život v 

plnosti, ve vnitřní svobodě a radosti. 

Nyní bychom shrnuli přístupové cesty k tajemství Nejsvětějšího Srdce Páně.  

První přístup k Nejsvětějšímu Srdce Páně nás vede chápat Srdce jako sval, orgán 

důležitý pro život, potom jej bereme jako symbol, ikonu. Spirituálně toto srdce vidíme 

probodené na kříži, které se pro nás i pro druhé stává pramenem živé vody nebo 

pramenem krve a vody
31

 jako předobraz eucharistie a zdroj církve. 

„Neboť z boku Krista, zesnulého na kříži, vzešlo obdivuhodné tajemství celé 

církve.“
32

 

                                                 
27

 http://www.liturgie.cz/mse-svata/priprava-daru/zehnaci-modlitby-nad-dary/, dne 8. 11. 2016. 
28

 http://www.liturgie.cz/mse-svata/priprava-daru/zehnaci-modlitby-nad-dary/, dne 8. 11. 2016. 
29

 srov. Mt 11,29 
30

 srov. Mt 11,28 
31

 srov. Jan 19,34 
32

 SC 5 
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Nebo Nejsvětější Srdce Páně můžeme brát jako duchovní jádro božské osoby, tedy 

jako duchovní srdce, potom je pro nás zdrojem lásky, kterou k nám Bůh cítí a kterou 

nás zahrnuje, a je pro nás také zdrojem Ducha svatého, kterého nám Ježíš Kristus 

daroval.
33

 

Krátce zmiňme, jak se úcta k Nejsvětějšímu Srdci Páně od 17. století vyvíjela. Od 

17. století, kdy se objevují dva nejvýznačnější šiřitelé úcty k Nejsvětějšímu Srdci Páně, 

jimiž byl Jan Eudes
34

 a Markéta Marie Alacoque
35

, má tato úcta pro křesťany duchovní 

dopad, neboť se úcta dostala blíže k věřícím a lépe ji dokázali uchopit do svého 

osobního života, neboť nebyla nařízena shora od lidské autority, ale ze zdola z lidu a 

zjevením samotného Pána Ježíše. Úcta Nejsvětějšího Srdce Páně si prošla napětím i 

odporem v 18. st. a stala se příznačným jevem katolického života v celém 19. st. a na 

začátku 20. st. 

V případě Markéty Marie Alacogue je zdůrazněno „tělesné srdce“ Pána ve spojitosti 

s jeho milosrdnou láskou, kterou nám lidem projevuje viditelnými dary, abychom 

velikost té lásky poznávali a abychom Ho chválili a děkovali mu, vždyť pro to jsme 

z jeho lásky byli stvořeni.
36

 Odkaz Jana Eudese klade důraz na „duchovní“ a „Božské 

srdce“ Spasitelovo. 

1.1. Název Nejsvětější Srdce Páně 
Musíme před přemýšlením o encyklice papeže Pia XII. Haurietas Aquas se zastavit u 

užívání názvu Nejsvětější Srdce Páně, jelikož v práci používáme spojení Nejsvětější 

Srdce Páně, Nejsvětější Srdce Ježíšovo a Božské Srdce Páně. V latinském originále 

encykliky papeže Pia XII. je uveden v názvu encykliky „DE CULTU SACRATISSIMI 

CORDIS IESU“
37

, což překládáme „O úctě k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu“. 

V encyklice papeže Pia XII. najdeme v originále v latině pouze výraz sacratissimi 

(nejsvětější) a ne divinum (božské). Proto při uvažování o obsahu encykliky budeme 

používat toto spojení, pouze v názvu encykliky překladatel užil špatný překlad „O úctě 

k Božskému Srdci Ježíšovu“. V dalším textu přeložené encykliky již spojení Božské 

                                                 
33

 srov. Jan 20,22 
34

 Jan Eudes (1601 - 1680), kan. 1925, sv. 19. 8. V roce 1643 založil vlastní Kongregaci Ježíše a 

Marie pro výchovu světských kněží a lidových misionářů. Vyznamenal se v misijní činnosti a v obětavém 
ošetřování nemocných. Začal zavádět uctívání Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. 

35
 Markéta Marie Alacoque (1647 – 1690), kan. 1920, sv. 16. 10. Vr. 1670 vstoupila do kláštera 

Navštívení Panny Marie v Paray-le-Monial. V období 1673 – 1675 měla čtyři vidění Ježíše Krista. Po 

těchto zjeveních se snažila šířit úctu k Srdci Ježíšovu. Její trpělivost a víra ovlivnila plno věřících a tím 

přispěla k zavedení svátku Nejsvětějšího Srdce Páně v celé církvi r. 1856. 
36

 srov. Zj 5,13 
37

 https://w2.vatican.va/content/pius-xii/la/encyclicals/documents/hf_p-
xii_enc_15051956_haurietis-aquas.html, dne 8. 11. 2016. 
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Srdce nepoužívá. Dále se tento nesprávný název užíval historicky v názvu časopisu 

Škola Božského Srdce Páně. Spojení Božské Srdce není nesprávné, pouze je 

nedostačující, což nám dokládá Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě z 2. 

vatikánského koncilu Gaudium et spes: „Lidskýma rukama pracoval, lidskou myslí 

přemýšlel, lidskou vůlí jednal, lidským srdcem miloval.“
38

 Zde 2. vatikánský koncil 

dokládá, že Ježíš Kristus, Syn Boží má i lidské srdce. 

V práci užíváme i spojení Nejsvětější Srdce Páně s odkazem na evangelia, kde se 

vyskytuje tento christologický titul o Ježíši jako o Pánu. „Z biblického hlediska je titul 

narážkou na Boží jméno, protože Septuaginta překládá tímto výrazem hebrejské Adonaj 

a JHWH.“
39

 

U článků Časopisu katolického duchovenstva jsme vždy používali spojení, které 

použil autor článku. Do názvosloví jsme nezasahovali a nezasahovali jsme ani do 

užívání malých a velkých písmen v názvu tajemství Páně jako nejsvětější Srdce 

Ježíšovo, překladatel encykliky nejvíce užíval Srdce Ježíšovo. 

1.2. Encyklika Pia XII. 
Encyklika Haurietas Aquas o úctě k Božskému Srdci Ježíšovu, kterou vydal papež 

Pius XII. dne 15. května 1965 a která nese název „Budete čerpati vody“. Encyklika 

Haurietis Aquas byla vydána k uplynutí století od zavedení svátku Nejsvětějšího Srdce 

Ježíšova na celou církev papežem Piem IX. Při psaní této práce si připomínáme 60 let 

od vydání této encykliky. 

Encykliku Pia XII. jsme hledali v českém jazyce, na stránkách České sekce 

vatikánského rozhlasu
40

, ale encykliky papeže Pia XII. tam nejsou. Pro hledání 

encykliky jsme použili i knihovnu KTF UK a Národní knihovnu v Praze. I toto hledání 

bylo neúspěšné. Encykliky papeže Pia XII. jsme nalezli na webových stránkách 

v jazyce latinském
41

, což nám poskytlo informace pro upřesnění používaného názvu 

tajemství Páně. 

Pro tuto kapitolu jsme použili překlad encykliky z neoficiálního překladu nalezeného 

na internetu
42

, jedná se o blog s názvem „Vendée v exilu, hlas integrálního 

katolicismu“, který obsahuje překlady, články z let 2009 – 2011, původně umístěné na 

                                                 
38

 GS 22 
39

 POSPÍŠIL, Ctirad Václav. Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel, s. 308. 
40

 http://radiovaticana.cz/, dne 9. 11. 2016. 
41

 http://w2.vatican.va/content/pius-xii/la/encyclicals.index.html#encyclicals, dne 9. 11. 2016. 
42

 http://vendeecz.blogspot.cz, dne 20. 9. 2016. 
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webových stránkách Vendée. Tento blog již není aktualizován, slouží pouze jako 

archiv. 

Encyklika je uvedena slovy proroka Izaiáše „S radostí budete vážit vodu z pramenů 

spásy.“
43

 

Papež se snaží vysvětlit důležitost úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu jakožto 

nejsilnější opětování lásky Boha k nám hříšníkům. Zmiňuje i dary, kterými tato úcta 

oplývá a jak je důležitá v boji v dnešním světě proti zlu. 

Už před 60 lety vnímal papež Pius XII. ochlazení vztahů mezi lidmi a nedostatek 

lásky. Papež František tento nedostatek spojil letos (liturgický rok 2015/2016) s 

vyhlášením Roku milosrdenství a otevření svatých bran po celém světě. Neboť věří, že 

naše milosrdenství k druhým a otevírání se přijetí milosrdenství od Boha a od druhých 

otevře naše zatvrzelá srdce, aby se do světa vrátila láska, která léčí a hojí rány a pomáhá 

k budování Božího království na zemi. 

Úcta k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu na začátku 20. století přešla k uctívání Božího 

milosrdenství, neboť z probodeného srdce tryská pramen živé vody, kterým se může 

označovat i pramen Božích milostí. Úcta k Božímu milosrdenství se nejvíce spojuje se 

životem Faustiny Kowalské
44

 

Pius XII. encykliku začíná slovy samotného Ježíše “Kdybys znala Boží dar.“
45

. 

Tento výrok použil i současný papež František v modlitbě pro Rok milosrdenství
46

, 

abychom hlouběji rozjímali o naší úctě a vzývání tajemství o milosrdenství Páně, ke 

kterému předchází úcta k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. 

Pius XII. chválí rozšíření pobožnosti a za její váženost, současně ale pláče nad tím, 

že někteří tuto pobožnost podceňují nebo ji pokládají za škodlivou. Někteří ji zaměňují 

za četné způsoby jiných pobožností, které jsou pouze doporučovány. Také zmiňuje i 

skupinu katolíků, kteří tuto úctu nepokládají za prospěšnou. Někteří ji považují za 

trpnou, vyžadující pokání, smír a jiné ctnosti, a že nepřináší žádné plody. Právě pro tuto 

neúctu zmiňuje Lva XIII., který tuto pobožnost vyznamenal jako „velmi osvědčenou 

                                                 
43

 Iz 12,3 
44

 Faustyna Kowalská (1905-1938) je mystičkou milosrdné lásky Boha Otce, kterou uváděla do 

života svou prostotou, radostí, pokorou a službou druhým. Svůj život zasvětila úsilí o ctnosti a modlitbě. 

Y jejího deníčku se dozvídáme o jejím skrytém životě s Kristem v Bohu.  
45

 Jan 4,10 
46

 https://www.cirkev.cz/archiv/150518-modlitba-papeze-frantiska-pro-svaty-rok-milosrdenstvi, 
dne 6. 10. 2016 
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formu uctívání Boha“ a který si byl jistý, že tato úcta musí „být považována za účinný 

lék…“
47

. Lev XIII. i řekl: „Tato pobožnost, již radíme, bude všem ku prospěchu.“
48

 

Pius XII. také zmiňuje snahu svého předchůdce Pia XI, který úctu k Nejsvětějšímu 

Srdci Ježíšovu doporučoval, aby posilnila křesťanskou zbožnost. Uvádí i jeho slova z 

okružního listu, v kterých pokládá otázku: „Zda v této úctě není obsažen souhrn celého 

náboženství a směrnice dokonalosti? A vyjadřuje, že vede rozum, abychom hluboce 

poznali Krista, a účinně dovede vznítit naše srdce, abychom vroucněji milovali a lépe 

následovali Božského spasitele.“
49

 

Všem křesťanům chce poskytnout životodárný pokrm, aby hlouběji poznali pravou 

podstatu této úcty. Chce, abychom ve správném světle viděli souvislost mezi pobožností 

Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a úcty k Boží lásce jakožto lásce Nejsvětější Trojice ke 

všem lidem, abychom mohli snáze čerpat. „S radostí budete vážit vodu z pramenů 

spásy.“
50

 Věří, že tato úcta bude lépe vzývat zvláštní důležitost při liturgii, ve vnitřním i 

vnějším životě a jednání v církvi i u jednotlivých věřících, aby měli duchovní prospěch 

z toho a aby obnovovali své mravy. V encyklice je i zmíněno, proč církev prokazuje 

úctu klanění Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Prvním důvodem klanění se Nejsvětějšímu 

Srdci Ježíšovu je to, že jde o soudržnost s katolickou vírou, neboť jako nejvznešenější 

část jeho lidské přirozenosti byla prohlášena už na všeobecném církevním sněmu 

Efezském a druhém Konstantinopolském (Cařihradském). Druhým důvodem klanění je 

to, že je to symbol Kristovy nesmírné lásky k lidskému pokolení.
51

 

Úcta je tak proto, že můžeme skrze ni spirituálně proniknout tajemství milosrdné 

lásky Nejsvětější Trojice a božského Vykupitele ke všem lidem. Ve Starém zákoně je 

popsána spíše duchovní láska, kterou Bůh miloval lidstvo. V evangeliích, listech 

apoštolských a ve Zjevení sv. Jana je slíbena láska Srdce Ježíše Krista nejen božská, ale 

zmiňují se i lidské city lásky. 

Papež zdůrazňuje, že Ježíš, Syn Boží měl lidské srdce, které bylo schopno trpět a být 

probodeno. Na což je potřeba hledět ve světle hypostatického (podstatného) spojení, ve 

světle vykoupení světa a jeho posvěcení, aby se nám to nejevilo jako pohoršení a 

pošetilost stejně jako se Kristus přibitý na kříž jevil zbožným Židům a pohanům. 

                                                 
47

 Lev XIII. Anum Sacrum (z 25. 5. 1899), encyklika o zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci 
48

 srov. HA I 
49

 srov. Pius XII Summi pontificatus ze dne 20. 10. 1939 
50

 Iz 12,3 
51

 srov. HA I 
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Zřeknutím se svého života pro druhé a pro celý svět nás vede k pohledu na lidské 

srdce Ježíšovo jako na symbol jeho nekonečné lásky. Lásky, kterou nesmírně miluje 

svého Otce a všechny lidi. 

Nejsvětější Srdce Ježíšovo je pro nás symbol Boží lásky, kterou jsou propojeny 

všechny Božské osoby, tedy Otec, Syn a Duch svatý. 

Papež Pius XII. uvádí, že Nejsvětější Srdce Ježíšovo je dále symbolem planoucí 

lásky, která je vlitá do jeho duše a obohacuje lidskou vůli Kristovu.
52

 Dále je také 

symbolem smyslového hnutí, neboť tělo Ježíše Krista má i citovou schopnost a 

vnímavost nejvýš dokonalou.
53

 

Jako důkazy této nesmírné lásky nám papež Pius XII. v této encyklice uvádí tyto 

nejdůležitější dary a milosti, které mají pramen v Ježíšově srdci pro náš křesťanský 

život:  

- ustanovení Nejsvětější svátosti 

- darováním své matky 

- založením církve 

- seslání Ducha svatého 

Uvědoměním si Kristovy štědrosti nás vede k obdivu, k děkování a k úctě jeho 

Nejsvětějšímu Srdci, kterou zakoušíme každým dnem jako tu nekonečnou lásku. 

Nejsvětější Srdce Ježíšovo tluče a plane láskou od chvíle, kdy Panna Marie 

souhlasila svým fiat s Boží vůlí, kterou jí zvěstoval archanděl Gabriel.
54

 

Boží láska Ježíše vedla lidským životem, jak při růstu v rodině i při jeho 

apoštolských cestách. V evangeliích je Ježíšova láska nejvíce vnuknuta do podobenství, 

která mluví o milosrdenství např. o ztraceném penízku
55

, o zatoulané ovci
56

, o 

marnotratném synu
57

. 

Sv. Řehoř Veliký ke zjevování Srdce Božího podotýká: „Uč se znát Srdce Boží ve 

slovech Božích, abys s planoucí horlivostí dychtil po věčném!“
58

 

Nejsvětější Srdce Ježíšovo planulo láskou nejvíce, když Ježíš litoval druhé.
59

 Při své 

křížové cestě s nekonečným milosrdenstvím a s láskou napomínal ženy.
60

 Se stejnou 

horlivostí se modlil i na kříži.
61

 Před tím projevil i své city při poslední večeři
62

. 

                                                 
52

 srov. HA II 
53

 Jan 11,35 
54

 srov. Lk 1,30nn 
55

 srov. Lk 15,8-9 
56

 srov. Lk 15, 4-7 
57

 srov. Lk 15,11-32 
58

 srov. HA III 
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Písmo ukazuje, že dary, které nám Ježíš zanechal, jsou dary jeho Nejsvětějšího 

Srdce. Vroucí lásku zanechal svým apoštolům ve slovech: „Nikdo nemá větší lásku než 

ten, kdo za své přátele položí svůj život.“
63

 Z Ježíšovy oběti na Kalvárii poznáváme 

lásku Boží.
64

 

Chvalozpěv na lásku nám zanechal sv. Pavel: „Kdo by nás mohl odloučit od lásky 

Kristovy? Snad soužení nebo útisk nebo pronásledování nebo hlad nebo bída nebo 

nebezpečí nebo zabití? Stojí přece v Písmu: Stále jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme 

pokládáni za ovce určené na porážku. Ale v tom ve všem skvěle vítězíme skrze toho, 

který si nás zamiloval. A já jsem přesvědčen: ani smrt, ani život, ani andělé, ani knížata, 

ani nic přítomného, ani nic budoucího, ani mocnosti, ani výška, ani hloubka, a vůbec nic 

stvořeného nebude nás moci odloučit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu.“
65

 

Úcta Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, kterou prokazujeme lásce Boha k lidem a Ježíše 

Krista, nebyla nikdy cizí životu a modlitbě věřících.
66

 Lidé byli vždy přitahováni 

probodeným srdcem Ježíšovým, aby se klaněli jeho lásce, která miluje všechny 

smrtelníky. 

„Na dům Davidův a na obyvatele Jeruzaléma vyliji ducha milosti a prosby o 

slitování, budou hledět na mne. Budou naříkat nad tím, kterého probodli, jako se naříká 

nad jediným synem, budou nad ním lkát, jako se lká nad prvorozeným synem.“
67

 

V Encyklice HA IV jsou i zmíněny nejdůležitější osoby
68

, které se zasloužily o 

uctívání Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. 

Katolické křesťanství je v encyklice Haurietis Aquas označováno jako náboženství 

lásky, což plně odpovídá úctě Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Papež Pius XII. se zamýšlí 

i nad otázkou z čeho tato úcta vychází. Podle něho vykvetla sama od sebe ze živé víry a 

                                                                                                                                               
59

 (Mt 15,36; Mt 23,37; Mt 21,13) 
60

 srov. Lk 23,28 
61

 (Lk 23,34; Mt 27,46; Lk 23,46; Jan 19,28; Lk 23,46) 
62

 Lk 22,15 
63

 Jan 15,13 
64

 (Gal 2,20; Ef 5,11) 
65

 Řím 8,35nn 
66

 srov. HA IV 
67

 Zach 12,10 
68

 Sv. Eudes – původce prvních liturgických hodinek ke cti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova., Markéta 

Marie Alacoque – 1. místo mezi těmi, kdo šířil tuto úctu. Zasadila se o to, aby druzí přistupovali k této 
úctě s nadšením a vznešeností, od ostatních se lišila svým přínosem k této pobožnosti a tím byl duch 

lásky a smíru Dalšími, které papež zmiňuje, jsou sv. Bonaventura, sv. Albert Veliký, sv. Gertruda, sv. 
Kateřina Sienská, František Saleský atd.  
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vroucí zbožnosti. Zjevení sv. Markétě Marii nic k této úctě nepřidala, pouze Ježíš věřící 

vybídl k rozjímání o tajemství Boží lásky.
69

 

Výsada slavení Nejsvětějšího Srdce Ježíšova se šířila před církevním schválením, 

které ustanovila Kongregace posvátných obřadů dne 23. 8. 1856. Papež Pius IX. rozšířil 

svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova na celou církev. 

Při oddání se této úctě a při proniknutí do její podstaty, dojdeme k poznání lásky 

Kristovy, jak o ní učí apoštol: „Proto klekám na kolena před Otcem, od něhož mají 

původ všecky rody na nebi i na zemi, a prosím ho: ať vám ze své bohaté božské slávy 

dá to, že ve vás mocně zesílí skrze jeho Ducha vnitřní člověk, aby Kristus vírou 

přebýval ve vašem srdci, abyste zakořeněni a upevněni v lásce byli schopni pochopit, 

jako všichni křesťané - celou tu šířku a délku, výšku i hloubku, poznat Kristovu lásku 

přesahující všechno poznání a dosáhnout plné míry Božích darů.“
70

 

Úcta k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu je pravé uctívání Boha, jeho nekonečné lásky 

k lidstvu. Při této úctě se klaníme s církví symbolu a zároveň stopě Božské lásky, kterou 

Bůh miluje hříšné lidstvo.
71

 

Katolické křesťanství nazýváme náboženstvím lásky, kterou nám zjevil svým vtělení 

Ježíš Kristus, proto papež Pius XII. Nazývá katolické křesťanství náboženstvím 

Ježíšovým, který je prostředníkem mezi námi a Otcem, Bohem. Proto k Bohu a k jeho 

Srdci můžeme přijít skrze Srdce Ježíšovo: „Ježíš mu odpověděl: „Já jsem cesta, pravda 

a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
72

 

Úcta k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu je vlastně vyjádřením naší lásky k Ježíši 

i k Bohu. Nejlépe to vystihuje sám, když spojuje 2. a 1. přikázání jako jediné a 

nejdůležitější.
73

 

Papež Pius XII. zakončuje encykliku tím, že Nejsvětější Srdce Ježíšovo popisuje jako 

nejvyšší hodnotu v křesťanském náboženství. Zhodnocuje, že úcta Nejsvětějšího Srdce 

Ježíšova se opírá o sebeobětování se Bohu, které mocně napomáhá k dosažení 

křesťanské dokonalosti.
74

 

Papež označuje lásku za 1. dar, jímž jsou ostatní dary dávány zdarma. A čím 

můžeme lásku opětovat a vracet? Jsme povinni a láskou vedeni své vlastnictví zasvětit 

svému Stvořiteli a Vykupiteli, abychom plně plnili božské přikázání: „Proto miluj Pána, 

                                                 
69

 Srov. Papež Benedikt XVI – encyklika Bůh je láska; papež František encyklika Radost z lásky. 
70

 Ef 3,14nn 
71

 srov. HA IV 
72

 Jan 14,6 
73

 Jan 13,34;15,12 
74

 srov. HA V 
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svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou 

silou.“
75

 Vždyť lásku máme opětovat láskou. Pravá podstata Křesťanství je v tom, že 

plníme hlavní povinnosti katolické víry, totiž povinnost lásky a smíru a horlivě pečujíce 

o své duchovní blaho.
76

 

Papež Pius XII. nás povzbuzuje k větší vroucnosti uctívání Nejsvětějšího Srdce 

Ježíšova, neboť tato úcta přináší bohaté a vznešené plody jako návrat velkého množství 

lidí ke křesťanskému náboženství, rozvinutí víry k živé horlivosti, důvěrnější spojení 

věřících s naším milujícím Spasitelem.
77

 

Papež zmiňuje také vzrůst nenávisti proti Bohu a tuto nenávist spojuje s vychládáním 

srdcí a ochladnutí lásky mezi lidmi, jak to předpověděl Spasitel: „A protože se značně 

rozmůže nepravost, ochladne u mnoha lidí láska.“
78

 

V Nejsvětějším Srdci Ježíšově vidí pomoc proti zmáhajícímu se zlu. Proto 

zdůrazňuje úctu k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, neboť tato pobožnost má za cíl a 

předmět pouze Boží lásku. Zde je zmíněn i výrok Lva XIII., ve kterém zmiňuje 

Nejsvětější Srdce Ježíšovo jako zdroj požehnání pro tuto dobu a vidí v něm znamení 

plné naděje, k němuž má směřovat naše prosba o záchranu lidstva. Pius XII. v 

Nejsvětějším Srdci Ježíšovu vidí symbol pro boj a budování Božího království na zemi. 

Láska k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu nás vede k vytváření Božího království na zemi, 

neboť ono přijímá sílu a podobu z lásky k Bohu.
79

 A nejen to, vnímá, že úcta k 

Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu posílí úctu k svatému Kříži a lásku k Nejsvětější svátosti 

oltářní. 

Pius XII. doporučuje pro rozlévání hojnějšího požehnání spojovat úctu k 

Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu s úctou k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, neboť 

svůj Božský život jsme přijali od Krista skrze Marii.
80

 

 

                                                 
75

 Mk 12,30 
76

 srov. HA V 
77

 srov. HA V 
78

 Mat 24,12 
79

 srov. HA V 
80

 srov. HA V 



 

22 

2. Téma Srdce Páně v ČKD 

V této kapitole jsme pojednali o Časopisu katolického duchovenstva, informace o 

časopisu jsme hledali v Národní knihovně České Republiky v Praze. Uvedli jsme i 

redaktory, vydavatele a autory článků ČKD. Dále jsme vyhledali jednotlivé články, k 

vyhledávání jsme použili slovo „srdce“, pro rozsah práce jsme již neužili při 

vyhledávání článků jiné tvary slova. Nalezené články jsme seřadili chronologicky podle 

data uveřejnění v časopisu. U jednotlivých článků jsme vypsali krátce obsah článku, u 

některých jsme uvedli dnešní praxi. Na konci kapitoly jsme uvedli přehledně nalezené 

informace o tématu Nejsvětější Srdce Páně v ČKD. 

2.1. Časopis katolického duchovenstva 
Časopis katolického duchovenstva původně nesl název Časopis pro katolické 

duchovenstvo a byl prvním teologickým časopisem na našem území. Jeho počátky byly 

spjaty s Jungmannovým úsilím o konstituování národní vědy a s literární aktivitou 

preromantické generace.
81

 

Návrh na vydávání časopisu vypracoval K. A. Vinařický v dubnu 1827. K. A. 

Vinařický byl tehdy ceremoniářem pražského arcibiskupa V. L. Chlumčanského. 

Přípravy časopisu se kromě církevních činitelů účastnil i J. Jungmann, který prosadil 

v ČKD užívání nového (analogického) pravopisu. Jako první korektor ČKD řešil spolu 

s K. A. Vinařickým, který se staral o formální a literární úroveň časopisu, problémy 

spojené s tvořením české teologické terminologie.
82

 

Důraz na formální a jazykovou kvalitu se v časopise uplatňoval i později, zvláště 

1829 – 1842, kdy jazykovou úpravu a korekturu časopisu prováděl F. L. Čelakovský.
83

 

Po hmotné stránce byl ČKD nejlépe zabezpečeným obrozenským časopisem. V 

období restaurace absolutismu zanikl pro nedostatek odběratelů. K. A. Vinařický jej r. 

1860 obnovil s obměněným názvem Časopis katolického duchovenstva, který vycházel 

až do r. 1949 (č. 2). V této své druhé etapě vydávání ztratil přímé spojení s vývojem 

české literatury, i když se stále objevovaly duchovní básně, zprávy či recenze vztahující 

se k literární tvorbě katolických autorů.
84

 

 Vycházel jako měsíčník od r. 1899 desetkrát ročně, před r. 1899 vycházel pouze 

osmkrát ročně. Vydávala jej Knížecí arcibiskupská knihtiskárna Praha od r. 1828, roč. 1 

                                                 
81 srov. OPELÍK, Jiří, Vladimír FORST a Luboš MERHAUT. Lexikon české literatury: osobnosti, 

díla, instituce. 1. vyd. Praha: Academia, 2008, s. 398. ISBN 80-200-0708-3. 
82

 srov. OPELÍK, J, Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce, s. 398. 
83

 srov. OPELÍK, J, Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce, s. 398. 
84

 srov. OPELÍK, J, Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce, s. 398. 
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do září 1852, roč. 25. V tomto období vycházel pouze čtyřikrát ročně. V roce 1852 

vycházel měsíčně, říjnové a listopadové číslo bylo zkonfiskováno.
85

 V období od r. 

1852 do r. 1860 nevycházel pro malý počet čtenářů vůbec.
86

 

Časopis katolického duchovenstva měl přílohy, v letech 1905 – 1910 přílohu 

s názvem Slavorum litterae theologicae a v letech 1923 – 1927 přílohu s názvem 

Sursum.
87

 

V Národní knihovně České republiky v Praze lze jednotlivé časopisy shlédnout na 

mikrofilmu.  

V elektronické podobě jsou ke stažení na stránkách digitalizované knihovny KTF 

UK www.depositum.cz. Chybějící ročníky lze shlédnout na stránkách 

www.cmtf.upol.cz v depositu katedry systematické teologie, kam je pomohli 

v digitalizované podobě umístit studenti J. Slezák a Ing. L. Řihák pod vedením prof. C. 

V. Pospíšila, Th.D.
88

 

Posláním ČKD bylo soustavné vzdělávání kněžstva v oboru teoretické i praktické 

teologie. Otiskovaly se náboženské rozpravy, modlitby, zprávy o soudobém životě 

církve, návody k praktickému působení kněží aj. ČKD se profiloval jako časopis 

soustavného odborného vzdělávání kněžstva v mateřštině a zároveň vedl k jazykové a 

národní výchově obyvatelstva. Základní náplň ČKD byla tvořena stavovskou 

teologickou tematikou (většinou původní práce).
89

 

2.2. Redaktoři, vydavatelé a autoři 
V této podkapitole vyjmenujeme redaktory a vydavatele časopisu v letech 1. 

vydávání časopisu pod názvem Časopis pro katolické duchovenstvo a dále uvedeme pro 

toto období soupis autorů článků. O roku 1860 do r. 1949 vycházel pod vedením 

zakladatele K. A. Vinařického.
90

 

Redaktory v roce 1828 byl M. Tomek, V. Procházka, I. Mráz; v letech 1829-1830 M. 

Tomek, V. V. Václavíček;1831-1832 V. V. Václavíček; 1833-47 V. M. Pěšina; 1848-51 

J. V. Jirsík;1852 F. X. Havránek, E. Tersch. 

                                                 
85

 srov. OPELÍK, J, Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce, s. 398. 
86

  https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Casopis_katolick%C3%A9ho_duchovenstva, dne 3. 10. 

2016. 
87

 http://aleph.nkp.cz/F/M7J3GI5MQMVLMKNUXYUDFJERU7JYCEKN8A2ET9LXVQRAHP
HKAL-06341?func=full-set-set&set_number=044888&set_entry=000001&format=999,dne 3. 11. 2016. 

88
 srov. http://cchma.cz/ckd.php, dne 3. 10. 2016. 

89
 srov. OPELÍK, J, Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce, s. 398. 

90

 http://aleph.nkp.cz/F/PVD98VFKX4YK5G9VNKBUNPKN3PLP5DC8PCBJKIK9X44IBHTKU
Y-45138?func=full-set-set&set_number=051546&set_entry=000001&format=999, dne 3. 11. 2016. 
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Vydavatelé 1. období byly 1828 – 47 Knížecí arcibiskupská pražská konzistoř; 

1848 – 51 J. V. Jirsík; 1852 F. X. Havránek.
91

 

Zmínili bychom přispěvovatele z doby 1828 – 1852. Okruh přispěvovatelů zejména 

v letech 30 – 40 byl široký, vedle vyšších církevních hodnostářů přispívali i prostí 

duchovní. Přispěvovatelé z let 1828 – 1852: 

M. Beránek, J. Bílý, K. Císař, J. Cvrček, F. L. Čelakovský, F, Černohouz, J. Černý, 

J. Dobicer, E. Doležal, F. Doucha, V. Hanka, F. Havránek, F. V. Hek, J. N. Hlaváč, J, 

Holásek, V. G. Holubář, J. Kopsch, J. N. Kӧrner, J. Krbec, J. Macan, A. Marek, J. J. 

Marek, M. Millauer, V. Mokrý, J. Němeček, P. Ondrák, C. Ousobský, V. Pešina, F. 

Patera, J. Picek, A. V. Pohan, A. Řehák, J. V. Sedláček, F. Sláma, F. J. Smetana, J.N. 

Stárek, J. Stárek, F, Sušil, V. A. Svoboda, D. Špachta, V. Štulc, M. Tomek, F. A. 

Vacek, V. V. Václavíček, K. V. Veininger, F. Vetešník, K. Vinařický, S. Voborník, J. 

Votýpka, V. Zahradník, J. L. Ziegler, J. Zimmermann, V. Zuman aj.
92

 

U článků s tématem Nejsvětější Srdce Páně se nejvíce vyskytuje autor podepisován 

jako a, - a. Na dotaz „Ptejte se knihovny“ na webových stránkách Národní knihovna 

České republiky nám odpověděla na dotaz o autorovi podepisující se zkratkou a, - a, že 

pod tímto označením vystupuje v Časopisu katolického duchovenstva anonym
93

. 

Dalšími autory, které jsme u článku o Nejsvětějším Srdci Páně z druhého období 

vydávání Časopisu katolického duchovenstva nalezli, jsou tito autoři: Dr. Čihák, J. 

Čurda, J. Hronek, A. Melka, Dr. Jan Nep. Sedlák, Fr, Stejskal, Fr. Titl, Dr. Tumpach, I. 

Zháněl. U autorů používající zkratku R., čhk, P. F. se nám nepodařilo zjistit jméno 

autora článků. 

2.3. Články o Nejsvětějším Srdci Páně 
Nalezené články v Časopisu katolického duchovenstva o Nejsvětějším Srdci Páně 

jsme seřadili chronologicky podle vydání časopisu. U každého článku jsme uvedli 

krátký obsah. 

 r. 1852/3, č. 3, str. 182 

a: Úplná modlitební kniha k uctění nejsvětějšího srdce Pána Ježíše a Panny 

Marie.ČKD 1852/3, str. 182. 

Kniha od Vojtěcha Ruffera vydaná v Praze 1852, nákladem Bedřicha Stýbla, str.: 

457. 

                                                 
91

 srov. OPELÍK, J, Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce, s. 398. 
92

 OPELÍK, J, Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce, s. 398 - 399. 
93

 viz. Příloha č. 1 
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 r. 1870, č. 5, str. 393 - 396 

a: "Škola božského srdce Páně,"..., ČKD, 1870/5. 

Autor článku uvádí obsah červencového čísla měsíčního listu Škola božského srdce 

Páně a přikládá recenze jednotlivých článků. 

O Nejsvětějším Srdci Páně se zmiňují tyto články: 

Nový misionářský ústav ke cti Božského Srdce Ježíšova 

Dějiny božského srdce Páně 

Blahé účinky pobožnosti k božskému srdci Pána Ježíše 

Autor zde uvádí nejen obsah časopisu, ale i přikládá krátkou recenzi 

jednotlivých článků. K článku o novém misionářském ústavu ke cti Božského Srdce 

Ježíšova se zmiňuje, že ústav zakládá Gartner, kněz z arcibiskupství Olomouckého, pro 

misionáře slovanské, aby se jimi posloužilo slovanským kmenům v Americe jako 

Čechům, Polákům, Slovincům atd. Autor o článcích Dějiny božského srdce Páně a 

Blahé účinky pobožnosti k božskému srdci Pána Ježíše uvádí, že obsahují vyprávění 

dojímavých příběhů. 

Autor v článku zmiňuje pouze názvy článků v časopisu, ale autory těchto článků 

o Srdci Páně již nezmiňuje. 

 r. 1894, č. 9, str. 565 - 566 

Čurda, Josef: Nová norma v příčině přenášení svátků: Nejsv. Srdce Ježíšova, sv. 

Josefa Pěstouna..., ČKD, 1894/9, str. 554-555. 

Článek je psán v češtině, při citování rozhodnutí o přenášení svátku nejsvětějšího 

Srdce Páně je úryvek citován v latině. Dekret gener. Urb. et Orb. ze dne 28. června 1889 

a dekret gener. ze dne 2. července 1893 pozbyly své platnosti a novým Dekretem ze dne 

27. srpna 1893 byl svátek nejsvětějšího Srdce Ježíšova zařazen mezi svátky sekundární. 

Proto posvátný Sbor Obřadní uvážil a rozhodl, že svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 

jako druhotný musí dát přednost všem svátkům liturgicky slaveným způsobem duplex 

1. třídy. Mají před ním přednost svátky slavené způsobem duplex 1. třídy, jak při 

souběhu, tak i při přeložení svátku. Totéž je třeba zachovat při přeložení svátku 

Narození sv. Jana Křtitele a Zvěstování Bohorodičce Panně Marii, pokud se tento 

svátek nepřekládá s povinností účasti na mši podle dekretu v Aix-eu-Provence (v latině 

zkr. Aquen) dne 2. září 1741. 
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Po II. vatikánském koncilu je nově uspořádán liturgický rok.
94

 „Pozornost věřících je 

třeba zaměřit především na svátky Páně, jež jsou oslavou jednotlivých tajemství spásy 

během roku. Proto má mít Proprium de tempore
95

 přiměřenou převahu nad svátky 

svatých, aby se patřičně slavil celý okruh tajemství spásy.“
96

 Den Nejsvětějšího Srdce 

Páně je zařazen mezi slavnosti, je to pohyblivá slavnost podle slavení Velikonoc. A 

z citované Konstituce o posvátné liturgii (Sacrosanctum Concilium) vyplývá, že jako 

slavnost Páně, která odhaluje tajemství Boží lásky, má přednost před svátky svatých. 

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně má připadat na pátek, proto svátky svatých se 

překládají na sobotu, pokud dochází k souběhu. Pravidla přenášení svátků v dnešní době 

již není potřeba upravovat dekrety, všechna pravidla sleduje Kongregace pro 

bohoslužbu a svátosti, která vydává liturgický kalendář sestavený podle Všeobecných 

ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři (č. 49-56).
97

 

Podle římského liturgického kalendáře se slaví Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 

v pátek po 2. Neděli po Seslání Ducha svatého.
98

 

 r. 1894, č. 9, str. 565 - 566 

a: Kalendář ku poctě nejsv. Srdce Pána Ježíše a Panny Marie... Adolf Rodler, ČKD, 

1894/9, str. 565-566. 

Kalendář vydaný na rok 1895. Vydavatel a redaktor Adolf Rodler, vydán J. 

Steinbrennera knihkupectvím a knihtiskárnou ve Vimperku. 

Autor hodnotí vydaný kalendář, který obsahuje mnoho obrázků, povídek 

s ilustracemi a nalézá zde i různá poučná vypravování. 

 r. 1899, č. 10, str. 638 

a: Nábožné hovory o úctě Božského Srdce Páně., ČKD, 1899/10, str. 638. 

Hovory vydal P. Antonín Rejzek T J. v Brně 1899. 

Kniha obsahuje 15 kapitol (str. 5 - 141), byla vydána na základě autorových článků 

z let 1886 – 1887, které autor publikoval v časopisu Škola Božského Srdce Páně. Obsah 

je bohatý zejména pro dogmatický ráz a pro četné historické fakty o úctě Božského 

Srdce Páně. Přidány jsou i „Modlitby ctitelů Božského Srdce Páně“. 
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 r. 1905, č. 10, str. 959 - 960 

Zháněl, Ignát: Příruční kniha arcibratrstva čestné stráže nejsvětějšího Srdce 

Ježíšova., ČKD, 1905/10, str. 959-960. 

Příruční kniha nabízí pobožnost k nejsvětějšímu Srdci Páně jako účinný prostředek 

pro rozpálení vychladlých srdcí. Tuto pobožnost má prohlubovat a zvelebovat čestná 

stráž, která má počátek u svatých jeslí a pod svatým křížem. Prvními strážci u svatých 

jeslí byla Panna Marie, sv. Josef, andělé, pastýři a tři králové, pod křížem bolestná 

Matka Boží a sv. Máří Magdalena. 

Původ čestné stráže je ve Francii v městě Borgu. Papež Pius IX. ji obdařil odpustky a 

papež Lev XIII. ji povýšil na arcibratrstvo pro Francii. Autor popisuje jmenování 

generálního řiditele a jednotlivé řiditele bratrstev. Čestná stráž pro Rakousko  Uhersko 

sídlí ve Vídni. 

Autor článku popisuje duchovní úkol strážce v určenou hodinu, jenž spočívá 

zvolenou hodinu při konání běžných povinnostech v duchu přebývat před svatostánkem, 

všechny činnosti, úmysly, myšlenky obětovat nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, láskou 

k němu nadchnout duši svou, vysílat mu krátké modlitby či nábožné vzdechy a vzdát 

mu oběť nějakým svým sebezáporem. Autor i zmiňuje, že pro české strážce je vydaná 

příruční knížka o dvou oddílech. V prvním oddílu je popsán vznik, organizace, 

povinnost a odpustky stráže a v druhém dílu jsou uvedeny pobožnosti k nejsvětějšímu 

Srdci Páně a v dodatku jsou dvě písně. 

 r. 1909, č. 1, str. 86 

Tumpach, Dr.: Korunování soch Nejsv. Srdce Páně ..., ČKD, 1909/1, str. 86. 

Článek je psán v češtině, citace papežské odpovědi na možnost korunování soch 

Nejsvětějšího Páně je v latině. 

Korunování soch Nejsvětějšího Srdce Páně se neschvaluje, neboť papež odpovídá na 

dotaz ze dne 9. července 1908 biskupa Ganthey z Neversu, zda může na sochu 

Nejsvětějšího Srdce Páně přikládat korunu. Papež mu nemůže vyhovět, protože 

Kongregace pro posvátnou bohoslužbu nedávno pouze dovolila klást korunu k nohám 

sochy. 

 r. 1910, č. 1, str. 80 

- a: Velká přípověď božského Srdce Ježíšova... Em. Kubíček, ČKD, 1910/1, str. 80. 

Knížku dle P. Jos. Hȁttenschwitlera S. J. podává P. Em. Kubíček S. J. v Brně 1909. 
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Účelem knížky je vysvětlit zaslíbení dané Marii Markétě Alacoque pro ctitele 

nejsvětějšího Srdce. O příslibu dobré smrti pro ty, kteří po devět prvních pátků vhodně 

přijmou nejsvětější Svátost s úmyslem učinit za dost božskému Srdci za spáchané 

urážky. 

 r. 1912, č. 1, str. 108 

Tumpach, Dr.: Příručka k pobožnostem Srdce Páně pro kněze a věřící lid., ČKD, 

1912/1, str. 108. 

Příručka psána německy, sestavil P. Josef Hilgers. Duch. Knih. Roč. XXXI, č. 2, 

v Brně 1911, 183 str., dobrá příručka jako rádce a vůdce týkající se Nejsvětějšího Srdce 

Ježíšova. 

Autor článku doporučuje tuto příručku všem kněžím, aby ji měli při ruce. 

 r. 1914, č. 10, str. 808 

Stejskal, Fr.: O názvu "eucharistického Srdce Ježíšova", ČKD, 1914/10, str. 808. 

Papež Pius X. doporučuje posv. Sboru obřadů, jehož dekret ze dne 28. března 1914 

jest špatně vykládán, aby týž Sbor prohlásil: 

1. Výnos se potvrzuje s dodatkem „in decisis et amplius“ (ne proponatur). 

2. Titul „eucharistické Srdce Ježíšovo“ je dovolen pouze schváleným bratrstvům. 

3. Titul „eucharistické Srdce Ježíšovo“, kterým se myslí božské Srdce Ježíšovo 

v Nejsvětější svátosti oltářní, je nekanonický a neliturgický a nebude uznán ani se 

nebude používat v liturgii. 

4. Bratrstva s tímto titulem mohou slavit pouze svátek božského Srdce Páně nebo 

svátek Božího Těla s celou církví. 

 r. 1917, č. 3 + 4, str. 321 - 322 

Sedlák, Dr. Jan Nep.: "Vojsko Srdce Ježíšova proti klení"., ČKD, 1917/3+4, str. 321-

322.  

Autor popisuje zlořád klení, který je znám u Jihoslovanů, především u Chorvatů. 

Tento zlořád se začíná rozmáhat, proto arcibiskupové vydávají pastýřský list a zakládají 

spolek, který tento zlořád bude ve společnosti potlačovat. 

Klení je vnitřní nepřítel, který se rozmáhá mezi mladými i starými. Nejenže kazí 

jejich dobré jméno, ale zbavuje všechen lid Božího požehnání. Všechny dosavadní 

zásahy byly marné, proto se rozhodli arcibiskupové pro založení spolku „Vojsko Srdce 

Ježíšovo proti klení“. 
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Spolek má být založen ve všech uvedených farnostech. Jeho úkolem je vykořenit 

klení, členem může být jinoch a muž 17-65 let starý se závazkem, že nebude nikdy klít. 

Tento závazek bude denně obnovovat před obrazem Srdce Ježíšova. 

Pokud se klaníme a vzdáváme úctu obrazu nebo soše Srdce, potom se klaníme 

celému Kristu. To plně odpovídá učení II. Nicejskému koncilu z roku 747 o úctě 

prokazované ikonám: 

„Úcta prokazovaná obrazům se ve skutečnosti týká toho, kdo je na nich vyobrazen, 

takže ten, kdo uctívá obraz, uctívá na nich vyobrazenou osobu (hypostasin, 

subsistentiam).“
99

 

Spolek je řízen místním farářem, předsedou a náměstkem. Spolek se schází vždy za 

2-3 měsíce. Společnou povinností je společně 1 za rok přistoupit, nejlépe v postě, ke 

svatému přijímání s úmyslem neklít. 

Všechny spolky jsou podřízené „Svazu vojska Srdce Ježíšova v Záhřebě“. 

Pro mládež do 17 let se zřizuje spolek „Podmlátka Srca Isusova“. 

Pro zakládání a fungování spolku doporučuje autor článku 2 knihy: „Dolji na psosti“ 

(Pryč s klením!) od Luka Burici a od úřednictva „Glasnika Srca Isusova“ brožuru 

„Vojska Srca Isusova proti psovky“ vydanou v Záhřebě. 

 r. 1919, č. 1 + 2, str. 91 

Melka, Antonín: Kostelník dle Srdce P. a předpisů církve svaté, ČKD, 1919/1+2, str. 

91. 

Příručku napsal Jan Blokša, farář ve výslužbě, redaktor Sv. Eucharistie o Olomouci, 

80 str. 

Příručka pro kostelníky je vhodná, stručná a přehledná, má praktický smysl do všech 

podrobností a vane z ní duch živé víry a zbožnosti. 

 r. 1923, č. 1, str. 52 

Hronek, Jos.: Sekretariáty Intronisace Srdce Páně v rodinách, ČKD, 1923/1, str. 52. 

Prof. dr. Čihák, horlivý sekretář Intronizace Srdce Páně v rodinách vybudoval celou 

organizační síť tohoto apoštolského díla. A řídí intronizační časopis „Zasvěcení“ 

s malou knihovničkou, jejímž 1. svazkem je spisek P. Matouš Crawley – Boevey, CC. 

SS. z kongregace Srdce Páně a Panny Marie: Sekretariáty Intronizace, kterou přeložil P. 

dr. Vraštil, S.J. Účelem tohoto spisku je vysvětlení ducha sekretariátů Intronizace, 

pravidel jejich činnosti a ukázat jejich důležitost. 

                                                 
99

 POSPÍŠIL, Ctirad Václav. Přístupové cesty k tajenství srdce vtěleného Syna, s. 207. 



 

30 

 r. 1923, č. 2, str. 103 

- a: Život podle Božského Srdce Páně, ČKD, 1923/2, str. 103. 

Napsal P. Josef Jaroš v Praze 1922 nákladem „Dědictví Svatojánské“ tiskem 

arcibiskup. Knihtiskárny, str. 511. 

Posmrtné dílo autora, který ukazuje potřebu přimknutí se k Bohu a vykládá úctu 

k Božskému Srdci Páně, učí čtenáře energii, kajícnosti, přijímání svátostí, důvěře 

v Boha, pokoře, tichosti, vytrvalosti a trpělivosti. 

 r. 1924, č. 5, str. 350 - 354 

Sedlák, Dr. Jan Nep.: Votivní basilika nejsv. Srdce Ježíšova na hoře Olivetské v 

Jerusalemě, ČKD, 1924/5, str. 350-354. 

Název článku je myšlenka, kterou zmínil arcibiskup Aug. Germain v Tulus v jižní 

Francii 1. 1. 1917, tedy za války. 

Důvodem této myšlenky byla touha o naplnění příslibů Srdce Ježíšova. Dalším 

důvodem byla prosba o odpuštění a důvěra v pomoc ve válečném období celého světa. 

Myšlenka, že se na stavbě budou podílet všechny národy, vyšla z encykliky Amun 

Sacrum, kterou papež Lev XIII dne 25. května 1899 zasvětil nejsvětějšímu Srdci Páně 

všechny národy celého světa. 

Autor se zamýšlí nad otázkou, proč baziliku postavit na Olivetské hoře. Vyčítá 

důvody, jak tato hora s Ježíšem a jeho vykupitelskou smrtí na kříži. 

Vyzívá i naše občany, aby přispěli na toto velké světové dílo. Příspěvek je zde i 

nabídnut ve formě modlitby. 

 r. 1924, č .6, str. 393 - 398 

Plečník, Prof. Josip: Návrh kostela nejsvětějšího Srdce Ježíšova na Král. 

Vinohradech, ČKD, 1924/6, str. 393-398. 

Autor článku popisuje události vedoucí k myšlence o zbudování nového kostela v 

Praze na Královských Vinohradech. 

Popisuje také architektonicky navrženou stavbu a využívá své katolické znalosti 

k praktickému vysvětlení navrženému umístění a rozvržení vnitřní stavby kostela. Ke 

konci článku hodnotí i důležitost zasvěcení kostela Srdci Ježíšovu. Jedním z důvodů, 

který autor článku uvádí, je neexistence v Praze kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, 

kde by se věřící mohli poklonit, vzdát díky a hlavně prosit Ježíšovo Srdce za odpuštění. 

K článku jsou přidány i obrazy navrhované stavby. 
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 r. 1925, č. 6, str. 416 

a: Smírné oběti Božského Srdce Ježíšova... Max Schmidt, ČKD, 1925/6, str. 416. 

Výňatek z příručky pro smírné oběti „Vrchol úcty k Srdci Ježíšovu“ napsal P. Max 

Smidt S.J. volně přeložily sestry Neposkvrněného početí Panny Marie v Přerově 1924, 

str. 12. 

Brožurka je výňatkem z knihy Vrchol úcty k Srdci Ježíšovu, o níž podali zprávu v 

minulém ročníku ČKD ročník 1924, číslo 10 na str. 745. Kniha v německém originálu 

Handtuch für Opferseelen došla takové obliby, že ve dvou letech byla osmkrát vydána. 

Přeložily ji sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie v Přerově, vytiskla ji 

knihtiskárna F. Obziny ve Vyškově 1924, str. 552. Popisovány jsou „smírné oběti“, což 

jsou duše, které se chtějí plně vydat v oběť nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše. Kongregace 

Neposkvrněného Početí Panny Marie III. řádu sv. Františka z Assisi spolu s kongregací 

sester Těšitelek božského Srdce Páně patří božskému Srdci Páně v oběť smírnou.
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 r. 1926, č. 5 + 6, str. 375 

a: Intronisace nejsvětějšího Srdce Ježíšova., ČKD, 1926/5+6, str. 375. 

Příručka vydána Picpuskongregací nejsvětějšího Srdce, oficiálně vydáno roku 1923 

ve Francii. Pro nás brožurku sehnal a vydal Národní sekretariát Intronizace Srdce Páně 

v Praze 1925, tisk pořídily arcibiskupské knihtiskárny, str. 70. 

Brožurka obsahuje poučení o intronizaci v rodinách a praktické pokyny pro šíření 

pobožnosti. 

 r. 1926, č. 8, str. 509 - 510 

a: Život podle Božského Srdce Páně... Josef Jaroš, ČKD, 1926/8, str. 509-510. 

2. vydání knihy J. Jaroše. Autor článku zdůrazňuje, že kniha autenticky předkládá 

život podle Srdce Páně, protože J. Jaroš tak žil. Toto 2. vydání je rozšířeno o podobiznu 

J. Jaroše, o článek o Ježíši Kristu, o církvi a o ilustraci textu a je tištěna na krásném 

papíře. 

 r. 1927, č. 4, str. 325 

a: Srdce Ježíšovo zdrojem útěchy., ČKD, 1927/4, str. 325. 

Dílo podle Herz – Jezu - Predigten J. H. Schȕtze zpracoval Ar. Oliva 1926 

(Homiletické knihovny “Živé slovo“ sv. V) nákladem Československé akcibiskupské 

tiskárny v Praze, str. 68. Tiskem filiálky v Českých Budějovicích. 
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J. H. Schȕtze gymnasijní profesor v Kolíně nad Rýnem vynikl jako homiletický 

spisovatel. V díle jsou probírána vhodná témata ve třiceti promluvách. 

 r. 1928, č. 7, str. 798 - 804 

Titl, František: Nový projekt chrámu Srdce Ježíšova na Král. Vinohradech od 

profesora Josefa Plečníka., ČKD, 1928/7, str. 798-804. 

Pan kaplan zdůvodňuje upuštění od posledního projektu. Popisuje projekt nový jako 

jednodušší, a tudíž o hodně levnější. Projekt si však i přes tyto zásadní úpravy zachová 

svou osobitost.  

V článku převažují obrazy projektu i vnitřní rozmístění kostela nad textem. 

 r. 1930, č.3+4, str. 324 

a: Nová mše sv. církevní hodinky ke cti nejsv. Srdce Ježíšova., ČKD, 1930/3+4, str. 

324. 

Vydaná posvátnou kongragací Obřadů dne 20. ledna 1929. Přeložil a úvodem opatřil  

Dr. Josef Čihák. Připojil litanii a předpsanou smírnou modlitbu k Srdci Páně od papeže 

Pia XI. 

 r. 1930, č.7, str. 697 

a: Arnošt Oliva: Rodina v paprscích Božského Srdce., ČKD, 1930/7, str. 698. 

Arnošt Oliva: Rodina v paprscích Božského Srdce. Praha 1930, str. 106. 

Ar. Oliva budovatel kostela Krista Krále ve Vysočanech zpracoval látku o životě se 

srdcem Páně v zasvěcených rodinách. Brožurka po předmluvě a úvodním proslovu 

podává 7 promluv, které končí doslovem „u cíle“. Autor v článku doporučuje za 

duchovní četbu v rodinách i za podklad kázání o Srdci Páně. 

 r. 1932, č.7, str. 464 

a: Arnošt Oliva, Nejsvětější Srdce Ježíšovo., ČKD, 1932/7, str. 464. 

Výklad litanie k Božskému Srdci Páně, vydáno ve Žďáru 1932. Ar. Oliva podává 

výklad jednotlivých invokací. Lze použít jako duchovní četbu i jako základ promluv při 

pobožnost k Božskému Srdci Páně. 

 r. 1933, č.6, str. 547 

Čihák, Dr.: Život podle Božského Srdce Páně., ČKD, 1933/6, str. 547. 

3. vydání knihy J. Jaroše T. J. upravil P. Frank. Kubíček, vydalo Dědictví 

svatojánské v Praze IV -58, str. 584, 59 obrázků. J. Jaroš, T. J. do knihy vložil svou 
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zbožnou duši a zkušenosti z vedení druhých. Jeho hluboké úvahy a meditace doplňují 

vhodné obrázky a milé iniciálky. Autor článku doporučuje knihu kněžím, bohoslovcům 

i zbožným laikům. 

 r. 1933, č. 7, str. 615 

Autor: R.: Farní věstníky. ČKD, 1933/7, str. 615. 

 Farní věstníky 

  Farní věstník katolické osady u Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Praze XII. 

Roč. X, 1933. Vychází měsíčně vyjma prázdnin. Vydává farní duchovenstvo. 

 r.1934, č.2, str. 105 

Čhk.: Černošky řeholnice misijní Nejsvětějšího Srdce., ČKD, 1934/2, str. 105. 

Založení nové misijní kongregace v jižní Africe. Apoštolský prefekt v Gariepu 

Msgre Demont pro svůj obvod založil novou misijní kongregaci řeholních sester 

domorodých a nazval ji Misijní sestry Nejsvětějšího Srdce. První sestra kongregace 

složila své řeholní sliby dne 27. 12. 1933. 

 r. 1943, č.2, str. 85-86 

a: Apoštolát modlitby B. Srdce Páně., ČKD, 1943/2, str. 85-86. 

V květnu: Aby si všichni uvědomili prozřetelnostní poslání Sv. stolce pro 

záchranu celého světa. 

Zde si mají věřící uvědomovat poslání sv. otce a mají v měsíci květnu si připomínat 

25. výročí biskupského svěcení papeže Pia XII., zvláště modlitbou. 

V apoštolátu modlitby se zdůrazňuje, aby se zvyšovalo povědomí o papežství, aby se 

šířila jeho důstojnost mezi katolíky i nekatolíky. 

Misijní: Aby katolická mládež v misiích byla proniknuta duchem katolické akce. 

Připomíná se, že všichni pokřtění jsou misionáři a ať tedy i mládež přiloží k misijní 

činnosti ruku, aby chování mládeže bylo proniknuto zásady evangelia, aby se viditelně 

šířily v duchu lásky. 

V červnu: Aby rodiče bedlivě pečovali o náboženskou, mravní a občanskou 

 výchovu svých dětí. 

Připomínat věřícím rodičům jejich povinnost zajistit náboženskou výchovu svých 

dětí. O této povinnosti a jejím plnění se vyjadřuje papež Pius XI. ve své encyklice 

„Divini illius Magistri“, ve které zaznívá, že rodiče mají nejen svým slovem, ale i 

příkladným životem vychovávat své děti. 
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Misijní:  Aby mladí dělníci v misiích mohli plnit povinnosti křesťanského života. 

Jelikož ne všichni dělníci kvůli podmínkám v zaměstnání mohou vést křesťanský 

život podle všech zásad, máme jim pomáhat horlivou modlitbou, neboť je to velmi 

početná skupina lidí. 

 r. 1943, č.3, str. 162-163 

P. F.: Apoštolát modlitby Božského Srdce Páně., ČKD, 1943/3, str. 162-163. 

V červenci: 

Aby Bůh stvořitel a vládce všech od vědeckých pracovníků byl stále více oslavován. 

Papež Pius XII. mluvil k členům Papežské Akademie věd roku 1941 ve smyslu, že 

věda může léčit, ale že může i zabíjet. Proto je potřebné vědce doprovázet modlitbou, 

aby svou činností odkazovali na skutečnost, že příroda volá po Bohu a že mezi vírou a 

vědou není a nemůže být rozpor, neboť vše odkazuje na svého stvořitele. 

Misijní: Aby v misijních zemích mezi katolickou mládeží byli školeni nejschopnější 

tak, aby mohli převzíti úřady, které jsou jak pro Církev, tak pro vlast velmi užitečné. 

Zde je připomenuta myšlenka, bude-li veřejná správa prodchnuta křesťanským 

duchem, přinese to nutně požehnání celé společnosti. 

V srpnu: 

Abychom ve všem z nejvnitřnějšího přesvědčení slovem i skutkem cítili a smýšleli 

s Církví svatou. 

V tomto apoštolátu je připomínáno, že nestačí pouze poslouchat církev, ale je 

potřeba s láskou naslouchat přáním Božího lidu a zvláště papeže. 

Misijní: Aby v rodinách nově pokřtěných se dostalo dětem opravdu křesťanské 

výchovy. 

Zde je potřeba podpořit nově pokřtěné a prodchnout jejich rodinu, pracoviště i okolí 

křesťanským duchem, aby měli zázemí, oporu i sílu pro křesťanskou výchovu svých 

dětí. 

 r. 1943, č.4, str. 216-217 

a: Apoštolát modlitby Božského Srdce Páně., ČKD, 1943/4, str. 216-217. 

V září::  

Modleme se, abychom pomocí farních misií a duchovních cvičení se stali hodnými 

trvalého vnitřního pokoje. 

Pro obnovu mravní a duchovní síly je dobré podpořit modlitbou farní misie a 

duchovní cvičení ve farnostech. 



 

35 

Misijní: Aby v misijních zemích svědomitou výchovou dívčí mládeže se připravovaly 

dobré křesťanské matky. 

Domorodé ženy nerady opouštějí pohanské zvyky, proto je vhodné je podporovat 

modlitbou. 

V říjnu:  

Modleme se, aby věřící přijímali často a se zbožností svátost pokání. 

Zde je zobrazován doba pokání, která je nyní potřeba a je vyobrazováno, že se činí 

malé pokání nebo pouze zevní, nedostačující. Málo se chodí ke svátosti pokání a někteří 

činí jen to zevní pokání, které je nedostačující. Je potřeba chodit často ke svátosti 

pokání a konat vnitřní pokání, aby bylo opravdově prožíváno. 

Misijní: Aby v misiích si křesťanské rodiny vážily kněžských a řeholních povolání 

svých dětí. 

Zde se vedou věřící k modlitbě za to, aby se v misijních oblastech vedly rodiny 

k poznání, že je pro jejich rodinu přínosné a požehnané, když jejich dítě se zasvětí do 

služby Boží. 

 r. 1943, č.5, str. 281-283 

a: Apoštolát modlitby B. Srdce Páně., ČKD, 1943/5, str. 281-283. 

V listopadu: 

Budeme se modliti, abychom se dobře naučili vzbuzovati dokonalou lítost. 

Zde se odkazuje na problematiku náhlého úmrtí bez přijetí svátostí, neboť lidé 

podceňují své zaopatření. Zde je odkaz na Božské Srdce Páně, které zaručuje svátostnou 

smrt, potřeba je láska a lítost. Tuto lítost můžeme vzbuzovat každodenně při večerním 

zpytování svědomí. 

Misijní: Aby v misijních zemích katolický duch pronikl život soukromý a veřejný i 

zábavy. 

Je potřeba, aby křesťanský duch pronikl prostředí, kde se obrácení pohybují. Zvláště 

prostředí zábavy, neboť zde se pohybuje mládež a zde mládí ztrácí víru a mravnost. 

V prosinci:  

Budeme se modliti, abychom vždy a všude za prokázaná dobrodiní Pánu Bohu díky 

vzdávali. 

Zde se připomíná zjevení Marii Markétě Alacoque, ve kterém si Ježíš stěžuje na 

nevděk, kterého se mu velmi dostává. Jedna cesta, kterou usmíříme Pána Ježíše Krista a 

tím je vděčnost za každou drobnost. 
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Misijní: Aby mládež katolických zemí měla živý zájem o spásu mládeže v zemích 

misijních. 

Aby mládež, která působí v misijním prostředí, ať toto prostředí poznají, aby mohla 

účinně pomáhat. Je zmíněn i způsob pomoci a tou je modlitba nebo oběť. Tento způsob 

bytí ve farní společnosti je dobré zázemí pro růst kněží a řeholníků. 

 r. 1943, č.6, str. 350-352 

a: Apoštolát modlitby B. Srdce Páně v lednu a únoru., ČKD, 1943/6, str. 350-352. 

V lednu: 

Budeme se modlit na všeobecné a zvláštní úmysly Sv. Otce. 

Zde je vyzdvihována důležitost modlitby na úmysly sv. otce.  

Misijní: Aby islamism nebránil šíření víry v Africe. 

V Africe většina obyvatel u mohamedánů, proto je potřeba modlitba, aby pohanům 

svitla betlémská hvězda Kristova. 

V únoru: 

Budeme se modliti, aby důstojnost, práva a povinnosti práce dokonaleji byly 

uznávány. 

Práce je zde představena jako požehnání pro každého. Sice je velmi náročná, ale sám 

Ježíš svým životem a svou prací posvětil každou práci. Proto máme brát práci jako své 

pokání i modlitbu. Každá naše práce nás má vést k Bohu. 

Misijní: Aby v jižní Africe počet katolíků rostl. 

V jižní Africe působí obláti Neposkvrněného početí Panny Marie. 

 r. 1944, č.1, str. 30-32 

a: Apoštolát modlitby B. Srdce Páně v březnu a dubnu., ČKD, 1944/1, str. 30-32. 

V březnu: 

Budeme se modliti, aby vzkvétal apoštolát mezi dělníky. 

Nikdo nepochybuje, jak je důležitá otázka Boží přítomnosti nebo apoštolského 

působení v této komunitě, která je početná a která pro svou namáhavou práci potřebuje 

Boží milosti vyprošené modlitbami. 

Misijní: Aby Afrika byla uchráněna od roztříštěnosti protestantských sekt. 

V Africe jsou hlavními a nejúčinnějšími propagandisté protestantismu tak zvaní 

ordinovaní („vysvěcení“) misionáři, kteří jsou pokládáni za kněze. Jsou nedostatečně 

vyškoleni a mohou duším afrických černochů uškodit. 

V dubnu: 
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Budeme se modliti, aby se mladí mužové důstojně připravovali na stav manželský. 

Je zde zmíněn okružník papeže Pia XI. z 31. XII. 1930 „O manželství“ (Casti 

Combii). 

Úmysl modlitby je zdůvodňován tím, že je potřeba tuto problematiku uchopit již 

v období dětství, neboť křesťanská rodina je základem státu. Děti by měly být vedeny 

příkladným životem svých rodičů a také je potřeba je připravit pro správný výběr 

snoubenky. 

V dnešní době posynodální apoštolská exhortace o lásce v rodině Amoris Laetitia 

(Radost z lásky) z roku 2016 potvrdila, že samotné rodiny snoubenců společně s celým 

farním společenstvím mají nabídnout mladým dlouhodobou přípravu, která podporuje 

zrání lásky obou snoubenců.
101

 Příprava na manželský vztah není vkládána pouze na 

bedra muže, ale záleží na přípravě obou, dokonce i společenství rodin z farnosti mají 

pomoci v přípravě snoubenců a následně v doprovázení manželů. 

Misijní: Aby katolické náboženství v západní Africe dále vzkvétalo. 

Misie v západní Africe je svěřena lyonské Misijní africké společnosti a Společnosti 

Ducha svatého. Je zmíněn počet mohamedánů a katolíků a modlitební úmysl je 

směřován k tomu, aby pohané neutonuli v mohamedánských vodách, ale aby našli 

správnou cestu k Církvi Ježíše Krista. 

 r. 1944, č.3, str. 159-161 

a: Apoštolát modlitby B. Srdce Páně v červenci a srpnu., ČKD, 1944/3, str. 159-161. 

V červenci: 

Budeme se modlit, aby se rozhodně čelilo nemravnosti v knihách a ve filmu. 

Zde se máme připojit modlitbou k zabránění působení špatných knih, filmu atd. v 

období dospívání. A napomáhat k výběru hodnotných knih a filmů vhodných pro 

správný vývoj hodnot. 

Misijní: Aby práce černochů a jejich rodinný život byly uspořádány podle 

křesťanských zásad. 

Zamyslet se máme nad důstojností člověka a nad chováním se k otrokům. Potřebují 

pomoci se zakládáním rodin, na což mají právo a sv. otec si přeje, aby zakládali rodiny 

podle křesťanských zásad. Připojme se tedy modlitbou na úmysl sv. otce.  

V srpnu: 

                                                 
101

 srov. AL 208 
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Budeme se modlit, aby panny, které žijí ve světě, vynikaly ctnostmi dnes zvláště 

potřebnými. 

Pius XII. 17. května 1942 připomíná 4 ctnosti pannen žijících ve světě: 

- Velikomyslnost 

- Křesťanská statečnost 

- Pokora 

- Láska k modlitbě 

Misijní: Aby podniky křesťanské charity v Africe vzrůstaly. 

Charita má působit křesťanskou láskou a lékařskou pomocí v Africe. 

 r. 1944, č.4, str. 230 

a: Apoštolát modlitby B. Srdce Páně v září a říjnu. ČKD, 1944/4, str. 230. 

V září: 

Aby hmotnému a duchovnímu dobru služebných v domácnostech byla věnována 

větší péče. 

Za školní výchovu africké mládeže. 

V říjnu: 

Aby Matka Boží ty, kteří, ačkoli v bludu, ji vždy uctívali a stále uctívají, přivedla k 

jediné Církvi svého Syna. 

Za domorodý klerus a katolické laiky, kteří se připravují pro veřejné úřady v 

Africe. 

  r. 1944, č.5, str. 292-294 

a: Apoštolát modlitby Božského Srdce Páně v listopadu a prosinci., ČKD, 1944/5, 

str. 292-294. 

V listopadu: 

Budeme se modliti, abychom si více vážili svátosti pomazání nemocných. 

Svátost poslední pomazání je zde popisována jako velmi důležitý Boží dar, ke 

kterému by se měla zvyšovat naše úcta a nestranit se jí nebo udělování této svátosti 

odkládat. Je velmi potřebná pro záchranu a spásu duše. Vyzívají se kněží i věřící, aby 

tuto svátost nezavrhovali a aby se ji snažili zajistit v době, kdy ji nemocný či umírající 

mohou ještě náležitě přijmout. 

V dnešní době je neustále brána jako svátost na rozloučenou, i když je přejmenována 

na Svátost pomazání nemocných. 

Misijní: Za misie na Madagaskaru a přilehlých ostrovech. 
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 Misie na Madagaskaru a přilehlých ostrovech se nádherně rozkvetla, ale je potřeba 

modlitby, aby se dále toto Boží dílo rozmáhalo. 

V prosinci: 

Budeme se modliti, aby při příležitosti stého výročí založení Apoštolátu modlitby 

všichni katolíci byli proniknuti jeho duchem. 

O svátku sv. Františka Xaverského se bude připomínat 100leté výročí založení 

Apoštolátu modlitby, který vznikl jako modlitební skupina studentů, kteří neodjeli se 

svými bratry na misie a kteří chtěli s nimi zůstat ve spojení a chtěli je podporovat. 

Misijní: Aby katolíci celého světa uvědomovali si své povinnosti vůči nynější Africe. 

Zde je potřeba, aby si země uvědomovali svou povinnost vůči oblastem, kde misijně 

působí. Zde je potřeba povzbudit a pomoci novokřtěncům v Africe doprovázení, 

modlitbou a přímluvou u Panny Marie, kterou Afričané uctívají, aby pomohla a 

vyprosila vhodné misionáře pro tento kontinent. 

2.3.1. Články s obsahem časopisu Škola Božského Srdce Páně s 

článkem o Nejsvětější Srdce Páně 

Při hledání článku o Nejsvětějším Srdci Páně jsme nalezli články s obsahem časopisu 

Škola Božského Srdce Páně. V některých článcích s obsahem časopisu Škola Božského 

Srdce Páně jsme nalezli články o Nejsvětějším Srdci Páně. Tyto články jsme seřadíme 

opět chronologicky, uvedeme ročník a číslo Časopisu katolického duchovenstva, ročník 

časopisu Škola Božského Srdce Páně a daný článek o Nejsvětějším Srdci Páně. 

 r. 1870, č. 5, str. 393 – 396 (červencové číslo, 4. rok vydávání)
102

 

Článek: Nový misionářský ústav ke cti Božského Srdce Ježíšova 

Dějiny božského srdce Páně 

Blahé účinky pobožnosti k božskému srdci Pána Ježíše 

 r. 1922, č. 1 + 2, str. 75 (Ročník ŠBSP: roč. LVI (1922), č. 1)
103

 

Článek: Jan Hrubý S.J.: Dějiny pobožnosti k božskému Srdci Páně (pokrač.). 

 r. 1922, č. 3 + 4, str. 140 (Ročník ŠBSP: LVI (1922), číslo 2 a 3)
104

 

Článek: Jan Hrubý T.J. Dějiny pobožnosti k božskému Srdci Páně. 
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 a: "Škola božského srdce Páně,"..., ČKD, 1870/5, str. 393-396. 
103

 - a: Škola Božského Srdce Páně. ČKD, 1922/1 + 2, str. 75. 
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 - a: Škola Božského Srdce Páně. ČKD, 1922/3 + 4, str. 140. 
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 r. 1922, č. 7 + 8, str. 274 (Ročník ŠBSP: roč.: LVI (1922), č. 4 – 10)
105

 

Článek: M. Goldmannová: Pět rubínů z rány Božského Srdce Páně. 

 r. 1923, č. 6 + 7, str. 359 (Ročník ŠBSP: roč.: LVII (1923), č. 4 – 5)
106

 

Článek: Dr. Rud. Zaháněl: Krev Nejsvětějšího Srdce. Několik myšlenek na 

červenec. 

 r. 1923, č. 8, str. 423 (Ročník ŠBSP: roč.: LVII (1923), č. 6-8)
107

 

Článek:  Dr. Rud. Zaháněl: Květ Golgoty. Několik myšlenek na slavnost 

Nejsvětějšího Srdce Páně. 

 r. 1924, č. 1, str. 80 (Ročník ŠBSP: roč.: LVII (1923), č. 12)
108

 

Článek: Dr. Rudolf Zháněl: Učedník Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Ke dni sv. 

Tomáše Apoštola, 21. prosince 

 r. 1924, č. 2, str. 160 (Ročník ŠBSP: roč.: LVIII (1924), č. 1)
109

 

Článek: Dr. Rudolf Zháněl: Pobožnost prvního pátku. 

  Dr. Rudolf Zháněl: Úcta Nejsv. Srdce P. Ve světle přítomnosti 

 r. 1924, č. 4, str. 311 (Ročník ŠBSP: roč.: LVIII (1924), č. 3)
110

 

Článek: T. Virsig TJ.: Zasvěťte rodinu Božskému Srdci Páně (hlavní úmysl). 

  Dr. Rud. Zháněl: Pobožnost prvního pátku. Litanie k nejsvětějšímu Srdci 

Páně 

 r. 1924, č. 5, str. 391 (Ročník ŠBSP: roč.: LVIII (1924), č. 4)
111

 

Článek: Dr. R. Zháněl: Pobožnost prvního pátku 

 r. 1924, č. 7 + 8, str. 567 (Ročník ŠBSP: roč.: LVIII (1924), č. 6)
112

 

Článek: Sociální říše nejsvětějšího Srdce Páně (hlavní úmysl) 

  Dr. R. Zháněl: Nadšený ctitel nejsvětějšího Srdce Páně. Ke svátku sv. 

Pavla apoštola 
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 - a: Škola Božského Srdce Páně. ČKD, 1922/7 + 8, str. 274. 
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 - a: Škola Božského Srdce Páně. ČKD, 1923/6 + 7, str. 359. 
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 - a: Škola Božského Srdce Páně. ČKD, 1923/8, str. 423. 
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 - a: Škola Božského Srdce Páně. ČKD, 1924/1, str. 80. 
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 - a: Škola Božského Srdce Páně. ČKD, 1924/2, str. 160. 
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 - a: Škola Božského Srdce Páně. ČKD, 1924/4, str. 311. 
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 - a: Škola Božského Srdce Páně. ČKD, 1924/5, str. 391. 
112

 - a: Škola Božského Srdce Páně. ČKD, 1924/7 + 8, str. 567. 
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 r. 1924, č. 9, str. 655 (Ročník ŠBSP: roč.: LVIII (1924), č. 9 – 10)
113

 

Článek: Katoličtí mužové a úcta Božského Srdce 

 r. 1927, č. 2, str. 128 (Ročník ŠBSP: roč.: LXI (1927), č. 1)
114

 

Článek:  Šíření víry je největším přikázáním Božského Srdce 

 r. 1927, č. 6, str. 511 (Ročník ŠBSP: roč.: LXI (1927), č. 6)
115

 

Článek:  Vzestup poznání a lásky k božskému Srdci Páně (Hlavní úmysl) 

 r. 1927, č. 9, str. 751-752 (Ročník ŠBSP: roč.: LXI (1927), č. 10)
116

 

Článek: Dr. R. Zháněl: Srdce Ježíšovo bohaté ke všem, kteří Tebe vzývají 

Pobožnost prvního pátku.  

Výklad Litanie k nejsvětějšího Srdce Páně 

 r. 1928, č. 2, str. 256 (Ročník ŠBSP: roč.: LXII (1928), č. 1)
117

 

Článek: L. V. Wirsig, T.j.. Zasvěcené rodiny božskému Srdci Páně 

 r. 1928, č. 5, str. 600 (Ročník ŠBSP: roč.: LXII (1928), č. 5)
118

 

Článek: W, Wirsig, S.J. Den podle Srdce Páně 

 r. 1928, č. 7, str. 851 (Ročník ŠBSP: roč.: LXII (1928), č. 6)
119

 

Článek: Zadostiučinění božskému Srdci Pánš a prosba za rozmnožení katechistů  

(Hlavní úmysl) 

  W. Wirsig, T.J.: K dějinám zasvěcení se rodiny Božskému Srdci 

  Božské Srdce a tisk 

 r. 1928, č. 8 + 9, str. 108 (Ročník ŠBSP: roč.: LXII (1928), č. 10)
120

 

Článek: Šíření spolku šťastné hodinky smrti. Obrácení národů afrických (Hlavní 

úmysl) 

P.V. Virsig: Odpočinutí u Srdce Páně 

 r. 1929, č. 7 + 8, str. 839 (Ročník ŠBSP: roč.: LXIII (1929), č. 5)
121

 

Článek: P. Václav Jirsig, T.S.: Synu, dej mi srdce své! 

                                                 
113

 - a: Škola Božského Srdce Páně. ČKD, 1924/9, str. 655. 
114

 a: Škola Božského Srdce Páně. ČKD, 1927/2, str. 128. 
115

 a: Škola Božského Srdce Páně. ČKD, 1927/6, str. 511. 
116

 a: Škola Božského Srdce Páně. ČKD, 1927/9, str. 751 – 752. 
117

 a: Škola Božského Srdce Páně. ČKD, 1928/2, str. 256. 
118

 a: Škola Božského Srdce Páně. ČKD, 1928/5, str. 600. 
119

 a: Škola Božského Srdce Páně. ČKD, 1928/7, str. 851. 
120

 A: Škola Božského Srdce Páně. ČKD, 1928/8 + 9, str. 108. 
121

 a: Škola Božského Srdce Páně. ČKD, 1929/7 + 8, str. 839. 
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 r. 1929, č. 7 + 8, str. 839 (Ročník ŠBSP: roč.: LXIII (1929), č. 6)
122

 

Článek: Zadostiučinění nejsvětějšímu Srdci Ježíšovi (Hlavní úmysl) 

2.3.2. Články s obsahem časopisu Škola Božského Srdce Páně bez 

článku o Nejsvětější Srdce Páně 

Zde uvedeme články z časopisu ČKD, kde je uveden obsah časopisu Božské Srdce 

Páně. V těchto číslech časopisu Škola Božského Srdce Páně se nevyskytuje článek o 

Nejsvětějším Srdci Páně. Uvedeme zde čísla časopisu ČKD, v závorce uvedeme čísla 

časopisu Škola Božského Srdce Páně. 

V těchto ročnících a číslech ČKD nenajdeme v obsahu časopisu Škola Božského 

Srdce Páně článek o Nejsvětějším Srdci Páně: r. 1923, č. 1, str. 56 (Ročník ŠBSP: roč.: 

LVI (1922), č. 11 – 12)
123

, r. 1923, č. 4, str. 209 (Ročník ŠBSP: roč.: LVII (1923), č. 1-

3)
124

; r. 1923, č. 9, str. 504 (Ročník ŠBSP: roč.: LVII (1923), č. 9)
125

; r. 1923, č. 10, str. 

575 (Ročník ŠBSP: roč.: LVII (1923), č. 10 a 11)
126

; r. 1924, č. 3, str. 231 (Ročník 

ŠBSP: roč.: LVIII (1924), č. 2)
127

; r. 1924, č. 6, str. 464 (Ročník ŠBSP: roč.: LVIII 

(1924), č. 5)
128

; r. 1924, č. 10, str. 752 (Ročník ŠBSP: roč.: LVIII (1924), č. 11 – 12)
129

; 

r. 1927, č. 1, str. 64 (Ročník ŠBSP: roč.: LX (1926), č. 12)
130

; r. 1927, č. 3, str. 216 

(Ročník ŠBSP: roč.: LXI (1927), č. 3)
131

; r. 1927, č. 4. str. 328 (Ročník ŠBSP: roč.: LXI 

(1927), č. 4)
132

; r. 1927, č. 5, str. 423 (Ročník ŠBSP: roč.: LXI (1927), č. 5)
133

; r. 1927, 

č. 7 + 8, str. 624 (Ročník ŠBSP: roč.: LXI (1927), č. 7)
134

; r. 1927, č. 10, str. 871 

(Ročník ŠBSP: roč.: LXI (1927), č. 11)
135

; r. 1928, č. 3, str. 408 (Ročník ŠBSP: roč.: 

LXII (1928), č. 3)
136

; r. 1928, č. 4, str. 496 (Ročník ŠBSP: roč.: LXII (1928), č. 4)
137

; r. 

1928, č. 10, str. 1120 (Ročník ŠBSP: roč.: LXII (1928), č. 11)
138

; r. 1929, č. 1 + 2, str. 

                                                 
122

  a: Škola Božského Srdce Páně. ČKD, 1929/7 + 8, str. 839. 
123

 - a: Škola Božského Srdce Páně. ČKD, 1923/1, str. 56. 
124

 - a: Škola Božského Srdce Páně. ČKD, 1923/4, str. 209. 
125

  - a: Škola Božského Srdce Páně. ČKD, 1923/9, str. 504. 
126

 - a: Škola Božského Srdce Páně. ČKD, 1923/10, str. 575. 
127

 - a: Škola Božského Srdce Páně. ČKD, 1924/3, str. 231. 
128

 - a: Škola Božského Srdce Páně. ČKD, 1924/6, str. 464. 
129

 - a: Škola Božského Srdce Páně. ČKD, 1924/10, str. 752. 
130

 a: Škola Božského Srdce Páně. ČKD, 1927/1, str. 64. 
131

 a: Škola Božského Srdce Páně. ČKD, 1927/3, str. 216. 
132

 a: Škola Božského Srdce Páně. ČKD, 1927/4, str. 328. 
133

 a: Škola Božského Srdce Páně. ČKD, 1927/5, str. 423. 
134

 a: Škola Božského Srdce Páně. ČKD, 1927/7 + 8, str. 624. 
135

 a: Škola Božského Srdce Páně. ČKD, 1927/10, str. 871. 
136

 a: Škola Božského Srdce Páně. ČKD, 1928/3, str. 408. 
137

 a: Škola Božského Srdce Páně. ČKD, 1928/4, str. 496. 
138

 a: Škola Božského Srdce Páně. ČKD, 1928/10, str. 1120. 
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151 (Ročník ŠBSP: roč.: LXIII (1929), č. 1)
139

; r. 1929, č. 3, str. 295 (Ročník ŠBSP: 

roč.: LXIII (1929), č. 2)
140

; r. 1929, č. 4, str. 440 (Ročník ŠBSP: roč.: LXIII (1929), č. 

4)
141

; r. 1930, č. 1 + 2, str. 142 (Ročník ŠBSP: roč.: LXIII (1929), č. 7, č. 8)
142

; r. 1930, 

č. 3 + 4, str. 334 (Ročník ŠBSP: roč.: LXIII (1929), č. 10)
143

. 

2.4. Zhodnocení tématu Nejsvětější Srdce Páně v ČKD 
V této kapitole zhodnotíme práci vyhledávání, třídění a obsah jednotlivých 

nalezených článků. 

V časopisu ČKD jsme vyhledali články pro rozsah práce pouze obsahující v názvu 

slovo „srdce“. Nevěnovali jsme se článkům s názvem obsahujícím jiný tvar slova 

„srdce“, což můžeme doložit článkem uveřejněným v r. 1924 č. 10 s názvem „Vrchol 

úcty k Srdci Ježíšovu“, na který odkazuje článek z r. 1925, č. 6 „Smírné oběti Božského 

Srdce Ježíšova...“ Článek jsme v práci uvedli pouze proto, že na něj byl uveden odkaz 

v námi nalezeném článku se slovem „srdce“ v názvu článku.  

Při zahájení psaní této práce jsme měli záměr projít a roztřídit nalezené články 

s tématem Nejsvětější Srdce Páně podle teologických oborů, kterým se jednotlivé 

články zabývají. To se nám nepovedlo, jelikož jsme nedokázali jasně určit typ 

teologického oboru, o jakém článek pojednává. Proto jsme nalezené články seřadili 

chronologicky.  

Z nalezených 36 článků o Srdci Páně se slovem „srdce“v nadpisu článku bylo 16 

článků s recenzí knihy, z toho 2 články obsahovaly pouze název knihy, autora a tisk 

knihy.  

Článků s recenzemi literatury o Srdci Páně bylo 17 z toho u 1 knihy bylo uvedeno 

její 1., 2. i 3. vydání. Z článků recenzované literatury o Srdci Páně se dá poznat, že 

v daném období vycházení ČKD byl život podle Nejsvětějšího Srdce Páně hodně 

aktuální, vyhledávaný a doporučovaný. Zde uvádíme seznam knih, které byly 

recenzované v ČKD. Knihy o Nejsvětějším Srdci Páně, o kterých se zmiňují nalezené 

články, uvedeme v následujícím seznamu. U daných titulů autor většinou cituje autora, 

název, vydavatele, občas i nakladatele a rok vydání. V uvedeném seznamu, který je 

abecedně řazen podle jména autora, jsou u třech publikací uvedeny roky vydání 

                                                 
139

 a: Škola Božského Srdce Páně. ČKD, 1929/1, str. 151. 
140

 a: Škola Božského Srdce Páně. ČKD, 1929/3, str. 295. 
141

 a: Škola Božského Srdce Páně. ČKD, 1929/4, str. 440. 
142

 a: Škola Božského Srdce Páně. ČKD, 1930/1 + 2, str. 142. 
143

 a: Škola Božského Srdce Páně. ČKD, 1930/3 + 4, str. 334. 
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kurzívou, protože u těchto knih rok vydání pouze odhadujeme podle data vydání daného 

čísla časopisu s recenzí knihy. 

 Seznam recenzovaných knih: 

Blokša, Jan: Kostelník dle Srdce P. a předpisů církve svaté. 1918. 

Čihák, Dr. J.: Nová mše sv. církevní hodinky ke cti nejsv. Srdce Ježíšova. Praha 

1929. 

Hilgers, Josef:Příručka k pobožnostem Srdce Páně pro kněze a věřící lid. V Brně 

1911. 

Intronisace nejsvětějšího Srdce Ježíšova., vydal Národní sekretariát Intronizace 

Srdce Páně v Praze 1925. 

Jaroš, Josef: Život podle Božského Srdce Páně. V Praze 1922, nákladem „Dědictví 

Svatojánské“, tiskem arcibiskup. Knihtiskárny. 

Jaroš, Josef: Život podle Božského Srdce Páně..., 2. vydání, 1925-1925. 

Jaroš T. J., J.: Život podle Božského Srdce Páně., 3. vydání, vydalo Dědictví 

svatojánské v Praze IV-58. 1932-1933. 

Kubíček S. J, Em.:Velká přípověď božského Srdce Ježíšova. V Brně 1909. 

Oliva, Arnošt: Nejsvětější Srdce Ježíšovo. Žďár 1932. 

Oliva, Arnošt: Rodina v paprscích Božského Srdce. Praha 1930. 

Oliva, Ar: Srdce Ježíšovo zdrojem útěchy. Nákladem Československé arcibiskupské 

tiskárny v Praze 1926. 

Rejzek T. J, Antonín: Nábožné hovory o úctě Božského Srdce Páně. V Brně 1899. 

Rodler, Adolf: Kalendář ku poctě nejsv. Srdce Pána Ježíše a Panny Marie..., na rok 

1895, vydáno J. Steinbrennera knihkupectvím a knistiskránou ve Vimperku. 

Ruffera, Vojtěch: Úplná modlitební kniha k uctění nejsvětějšího srdce Pána Ježíše a 

Panny Marie, nákladem B. Stýbla 1852. 

Smidt S.J., Max: Smírné oběti Božského Srdce Ježíšova... Přeložily sestry 

Neposkvrněného početí Panny Marie v Přerově 1924. 

Zháněl, Ignát: Příruční kniha arcibratrstva čestné stráže nejsvětějšího Srdce 

Ježíšova.1905. 

Knih je uvedeno pouze 16, jedna recenze byla na kalendář. 

Zde uvádíme časopisy, o kterých je v nalezených článcích zmínka: 

 Časopisy: 

Farní věstníky, Škola Božského Srdce Páně 
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Mysleli jsme, že vedle knih by v článcích mohly být zmíněny i časopisy s názvem či 

tématem Nejsvětějšího Srdce Páně. Pouze v jednom článku byly zmíněny farní 

věstníky, které vycházely jednou měsíčně ve farnosti Praha XII. u kostela Nejsvětější 

Srdce Ježíšovo. 

Dále jsme nalezli 9 článků s Apoštolátem modlitby Božského Srdce Páně. U těchto 

článků s názvem Apoštolát modlitby jsme nacházeli úmysly, které i dnes zmiňuje papež 

František ve svých modlitebních úmyslech a nejen v nich viz. r. 1944, č.1, str. 30-32, 

kde jsme zmínili aktuální encykliku Radost z lásky věnovanou otázce rodiny. Zaujalo 

nás s jakou odpovědností, se zmiňují misijní úmysly modlitby. Náš pohled na dnešní 

českou katolickou církev ve středních Čechách je, že s misijními záležitostmi není příliš 

obeznámena a misijní praxe je téměř nulová, proto jsme rádi, že zmíněné misijní 

úmysly můžeme používat i pro modlitby v dnešní době. U Apoštolátu modlitby jsme se 

snažili stručně vystihnout psanou výzvu modlitby, neboť u uvedeného apoštolátu byl 

vždy uveden důvod apoštolátu i smysl tohoto apoštolátu modlitby. Pouze v ČKD r. 

1944, č. 4, str. 230 tento důvod a smysl apoštolátu modlitby nebyl uveden 

Nalezli jsme 42 článků s názvem časopisu Škola Božského Srdce Páně. Článků 

obsahujíc pouze obsah daného časopisu bez článku o Nejsvětějším Srdci Páně bylo 21. 

U zbylých 9 článků s obsahem časopisu Božské Srdce Páně obsahující článek o 

Nejsvětějším Srdci Páně jsme vypsali i články o Nejsvětějším Srdci Páně v daném čísle 

časopisu. Těchto článků o Nejsvětějším Srdci Páně, o kterých se zmiňuje obsah Školy 

Božského Srdce Páně je 21. 

Nalezené články po pročtení jsme seřadili chronologicky, neboť jednak se nám 

nepovedlo je roztřídit podle teologických oborů. Převážná část článků pojímá o praxi 

uctívání Srdce Páně, tedy spirituální přístup k Srdci Páně, neboť v období vycházení 

Časopisu křesťanského duchovenstva byla úcta k Nejsvětějšímu Srdci Páně zařazená do 

běžného křesťanského života. V dnešní době je uznáváno a uctíváno pouze díky tradici 

prvních pátků v měsíci a díky zaslíbení, která nám byla dána samotným Ježíšem ve 

zjevení Markétě Marii Alacoque
144

, což úctu nesnižuje, pouze se více věřící sdíleli, 

                                                 
144

 12 příslibů předané Pánem Ježíšem Kristem sestře Markétě Marii Alacoque nabízené ctitelům 
jeho Nejsvětějšího Srdce: 

1.  Budu těšit ve všech jejich útrapách a protivenstvích. 
2.  Budu žehnat všem jejich pracím a podnikům. 

3.  Dám jim všechny milosti potřebné jejich stavu. 

4.  Budu jejich bezpečným útočištěm v životě, ale zvláště v hodině smrti. 
5.  Hříšníci naleznou v mém Srdci pramen a nekonečné moře milosrdenství. 

6.  Duše vlažné se stanou horlivými. 
7.  Horlivý se brzy povznesou k velké dokonalosti. 
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důvěřovali si navzájem a žili zaslíbení, která jim sám Pán Ježíš daroval. Zde se naskýtá 

otázka, proč naše víra je soukromá a stažena do nitra člověka. Víme, někteří zmíní, že 

každý není extrovert, ale sám Pán po nás chce, abychom víru, znalosti a zkušenosti ze 

života s vírou v Pána předávali druhým. A co my s tím? 

                                                                                                                                               
8.  Kněžím dám milost, že přivedou k pokání i nejzatvrzelejší hříšníky. 
9.  Rodinám, v nichž se bude mé Srdce uctívat, dám pokoj a mír. 

10.  Budu žehnat domům, v nichž bude vystaven a ctěn obraz mého Srdce. 

11.  Jména těch, kteří tuto úctu rozšiřují, budou navždy v mém Srdci. 
12.  Těm, kteří po devět měsíců každý první pátek půjdou ke svatému přijímání, dám milost, že 

vytrvají v kajícnosti až do konce a nezemřou ve stavu nemilosti. Mé Srdce jim bude bezpečným 
útočištěm. 
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Závěr 

V práci jsme použili katolický překlad bible nalezený na webu www.obohu.cz/bible, 

aby nám odpovídala slova v překladu pro použité odkazy. 

Nejprve jsme zmínili základní přístupové cesty k tématu Srdce Páně. Zjistili jsme 

dvě přístupové cesty k Nejsvětějšímu Srdci Páně. První cestou je pojímání srdce lidské 

jako duchovní orgán, který má možnost myslet, cítit, pamatovat si nebo můžeme chápat 

Nejsvětější Srdce Páně jako lidský orgán, který mohl být proboden a z kterého nám 

vyrykl slíbený pramen spásy. Do této kapitoly jsme zařadili shrnutí encykliky papeže 

Pia XII. Haurietas Aquas o úctě k Božskému Srdci Ježíšovu. Tato encyklika chce lidu 

připomenout, co jí Pán Bůh daroval svým synem, ale převážně, čím tato pobožnost, její 

slavení a uctívání přináší nám hříšníkům. Ovšem před ponořením a objevováním 

zaslíbení a milostí jsme si potřebovali ujasnit termín tohoto tajemství. Shodli jsme se na 

tom, že jednotlivým autorům do názvosloví nebudeme zasahovat a že budeme jinak 

v práci užívat název Nejsvětější Srdce Páně. 

Nyní bychom rádi zhodnotili 2. kapitolu. V 2. kapitole jsme nejprve začali popsáním 

Časopisu katolického duchovenstva. Musíme přiznat, že záměr o nalezení informací o 

ČKD v Národní knihovně České republiky se zcela nepodařil, neboť v knihovně byly 

velmi stručné informace, ani na webových stránkách, kde je umístěna digitalizovaná 

verze časopisu, jak na stránkách www.depositum.cz ani na stránkách UP 

http://www.cmtf.upol.cz/menu/struktura-cmtf/katedry/katedra-systematicke-

teologie/menu/depositum-cmtf nejsou uvedené dostatečné informace o Časopisu 

katolického duchovenstva, nejvíce informací, společně s redaktory i přispívateli jsme 

nalezli v knize KUBÍČEK, Jaromír a kolektiv: Časopisy České republiky od počátku do 

r. 1918 a v knize Jenerální rejstřík věcný Časopisu katolického duchovenstva od roku 

1828-1878., který je umístěn v Centrálním depozitáři Hostivař, Národní knihovny 

České republiky v konzervačním Fondu 19. století. Uvedli jsme dobu vydávání ČKD i 

známé autory, kteří v časopisu publikovali, a následně jsme chronologicky seřadily 

články o Srdci Páně, které jsme pročetli, vypsali stručný obsah, u některých jsme i 

přiřadili dnešní praxi. Což nešlo u všech. Články jsme setřídili a zhodnotily v kapitole 

2.4. Zhodnocení tématu Nejsvětější Srdce Páně v ČKD. 

Národní knihovna České republiky nám poskytla informace o jménech autorů 

článků, kteří se podepisovali zkratkou.
145

 U dotazu na jméno autora podepisujícího se 
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  viz. Příloha 1. 

http://www.obohu.cz/bible
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zkratkou R. jsme se nedozvěděli nic, neboť na dotaz neodpověděli
146

. Tento dotaz nebyl 

posílán formulářem umístěným přímo na webu knihovny, ale byl pouze odeslán jako 

odpověď na doručenou odpověď na dotaz o autorech podepisujících se zkratkou a, -a a 

zkratkou čhk.
147

 To může být důvod, proč se knihovna tímto dotazem nezabývala a my 

jsme si tento možný důvod uvědomili těsně před tiskem práce, proto jsme již tento dotaz 

znovu neposílali do Národní knihovny České republiky. 

Většina článků o Nejsvětějším Srdci Páně bylo velmi krátkých, někdy to byly pouze 

stručné informace, proto se nedalo je ani zestručnit nebo zhodnotit. 

Články jsme seřadili chronologicky podle čísla časopisu, v kterém vyšly. Přesto jsme 

nalezené články roztřídili nejen podle data vydání. Pro četnost článků s obsahem 

časopisu Škola Božského Srdce Páně jsme je uvedli v podkapitolce 2.3., kterou jsme i 

dál členili na to, zda obsahovaly článek o Srdci Páně kapitola 2.3.1. či ne kapitola 2.3.2. 

Abychom se neopakovali, tak zhodnocení nalezených článků o Nejsvětějším Srdci 

Páně je uvedeno v kapitole 2.4. Zhodnocení tématu Nejsvětější Srdce Páně v ČKD. 

Jsme rádi, že tento způsob práce jsme mohli zkusit, neboť je úplně jiná práce pouze 

s literaturou a zpracováváním daného tématu a práce s literaturou na dané téma společně 

spojena s prací s časopisem a jeho články, jejich vyhledání, pročtení a roztřídění. Velmi 

podnětná byla práce s články, u kterých jsme uvedli dnešní pohled na danou 

problematiku, ať to bylo u článku Josefa Čurdy: Nová norma v příčině přenášení svátků: 

Nejsv. Srdce Ježíšova, sv. Josefa Pěstouna..., kdy jsme hledali informace o dnešním 

způsobu přenášení svátků, neboť jsme mohli čerpat získané informace ze studia i 

z doporučené literatury. Také jsme rádi, že informace, rady a doporučení z článků 

z první poloviny minulého století nejsou vůbec zastaralé, ale mohou se po aktualizaci 

přenést do dnešní doby. 

Tato práce nabízí i možnosti rozšíření. Uveďme jen některé možnosti. Jednou 

z možností, jak rozšířit práci je právě hledání článků s jiným tvarem slova „srdce“ 

v názvech článků. 

Další možností je i to, že recenzované knihy mají nedostatečnou recenzi nebo pouze 

zmiňují autora, název knihy a vydavatele, což opět vede k rozšíření práce či 

vypracování další práce o spiritualitě NSP v době 1852-1933. 

Články s obsahem časopisu Škola Božského Srdce Páně, v němž se nacházejí články 

o Nejsvětějším Srdci Páně, jsme uvedli v seznamu článků, ale dále jsme je neřešili. 
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  viz. Příloha 2. 
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  viz. Příloha 1. 
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Otevírají další možnost rozšíření práce, proto jsme u nich uvedli i ročník a číslo daného 

časopisu, aby tato práce pomohla v možnosti zpracování Téma Nejsvětější Srdce Páně 

v časopisu Škola Božského Srdce Páně. Pouze u časopisu z r. 1870, č. 5, kde autor 

článku na str. 393-396 uvedl obsah časopisu Škola Božského Srdce Páně a recenze 

daných článků, jsme neuvedli ročník a číslo časopisu, jen jsme pouze slovně popsali o 

jaké číslo a o kolikátý rok od zahájení vydávání daného časopisu jde, jak je v článku 

uvedeno, neboť časopis Škola Božského Srdce Páně jsme neměli k dispozici. 

Možnost rozšíření práce je i taková, aby práci mohli číst i lidé, kteří neznají Svátek 

Nejsvětějšího Srdce Páně a dala se využít k pastoraci, mohla by se práce doplnit o 

základní informace o svátku Nejsvětějšího Srdce Páně, o jeho historii, ustanovení a o 

jeho vyznavačích. 

Dále i rozšíření práce nabízí položená otázka v kapitole 2.4., neboť bychom se mohli 

zabývat důvěrou v zaslíbení, která sám Ježíš nabízí těm, kdo uctívají jeho Srdce i těm, 

kdo šíří úctu k jeho Srdci. 

Společnost neustále potřebuje uvědomování si Boží lásky, zasvěcení se Srdci 

Ježíšovu a vyprošování milosrdenství. 
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Seznam použitých zkratek 

cit.    Citace 

č.     číslo 

GS    Gaudium et spes 

HA    Haurietis Aquas 

NZ    Nový zákon 

r.     ročník 

roč.    ročník 

SC    Sacrasanctum Concilium 

str.    strana 

SZ     Starý zákon 

ŠBSP   Škola Božského Srdce Páně 

zkr.    zkratka 

AL    Amoris Laetitia 
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Příloha č. 1  Ptejte se knihovny 

Dotaz na autory podepisující se zkratkou a nebo – a a zkratkou čhk 

Ptejte se knihovny (ptejteseknihovny@nkp.cz) 

Dotaz PSK - Dotaz na autory článků v časopise ČKD (Časopis katolického duchovenstva) 

14. 10. 2016, 16:40:39 

Komu: ivetka.zemanova@seznam.cz 

Dobrý den, 

v tomto konkrétním případě znamená zkratka a - anonym. Pod statí není nikdo podepsán. Co se týče druhého 

titulu tedy Škola Božského Srdce Páně: měsíčný list apoštolátu modlitby a bratrstev v Čechách, na Moravě a ve 

Slezsku. Rajhrad: Placidus J. Mathon, 1867-1934., tak se jedná o periodikum, které samozřejmě je dílem 

kolektivním, takže opět nelze uvést jeden autor.  

Zkratku Čhk se nám bohužel nepodařilo rozluštit. 

 

Zdroj:  

* VOPRAVIL, Jaroslav Stanislav. Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře: (anagramů, kryptonymů, 

značek, jmen původních, přijatých, dvojitých, polatinštělých atd.). Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 

1973. 1540 s. Publikace státních vědeckých knihoven.* PROCHÁZKOVÁ, Marie, ed. Autorské šifry v českých 

časopisech 1959-1964. Praha: Státní knihovna ČSSR, 1965. 758, [i] s. Bibliografický katalog ČSSR. České 

knihy; r. 1965. zvl. seš. čís. 7.S přátelským pozdravem 
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Klementinum 190, Praha 1  

ptejteseknihovny@nkp.cz | www.nkp.cz  

Tel: +420 221 663 239  

Budova: A Klementinum, Místnost: 63 

 

 

 

 

TENTO E-MAIL NEMÁ POVAHU OBCHODNÍ NABÍDKY, PŘIJETÍ NABÍDKY S DODATKEM NEBO 

ODCHYLKOU SE VYLUČUJE. TENTO MAIL NEMÁ POVAHU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE. VEŠKERÁ 

KOMUNIKACE MEZI STRANAMI MUSÍ BÝT PROVEDENA PÍSEMNĚ S TÍM, ŽE DOKUD NENÍ JAKÝKOLIV 

ÚKON A JEHO OBSAH POTVRZEN DRUHOU STRANOU, NELZE JEJ POVAŽOVAT ZA JEDNÁNÍ, KTERÉ BY 

OSOBĚ, KTERÁ JEJ UČINILA, ZAKLÁDALO JAKÉKOLIV NÁROKY VŮČI DRUHÉ STRANĚ. 

 

Facebook - http://www.facebook.com/pages/Ptejte-se-knihovny/131249110231934  

Chat na stránkách Ptejte se knihovny - Po - Čt 9.00 - 16.00, Pá 9.00 - 13.00 

Mobilní aplikace Ptejte se knihovny pro iOS a Android - http://www.ptejteseknihovny.cz/mobilni-aplikace 

 

mailto:ivetka.zemanova@seznam.cz
http://www.nkp.cz/
http://www.facebook.com/pages/Ptejte-se-knihovny/131249110231934
http://www.ptejteseknihovny.cz/mobilni-aplikace
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Nový dotaz Dotaz na autory článků v časopise ČKD (Časopis katolického duchovenstva) 

 

 

Text dotazu: Dobrý den, 

zpracovávám bakalářskou práci, kterou bych ráda svázanou odevzdala 6.12.2016. V bakalářské prác i pracuji s 

časopisem ČKD v jeho digitalizované podobě na www.depositum.cz a na www.cmtf.up.cz. Autoři některých 

článků používají zkratku a já bych ráda uvedla v práci celé jméno atora článku. Jedná se o tyto zkratky,přikládám 

k nim i něktré články. autor:a: a  

člnky: a: Apoštolát modlitby B. Srdce Páně., ČKD, 1943/2, str. 85-86.  

a: Apoštolát modlitby Božského Srdce Páně., ČKD, 1943/4, str. 216-217. 

a: Apoštolát modlitby B. Srdce Páně., ČKD, 1943/5, str. 281-283. 

a: Apoštolát modlitby B. Srdce Páně v lednu a únoru., ČKD, 1943/6, str. 350-352. 

a: Apoštolát modlitby B. Srdce Páně v březnu a dubnu., ČKD, 1944/1, str. 30-32. 

a: Apoštolát modlitby B. Srdce Páně v červenci a srpnu., ČKD, 1944/3, str. 159-161 

autor: -a 

články: - a: Škola Božského Srdce Páně, ČKD, 1922/1+2, str. 75. 

- a: Škola B. Srdce Páně, ČKD, 1922/3+4, str. 140. 

- a: Škola B. Srdce Páně, ČKD, 1922/7+8, str. 274. 

- a: Škola B. Srdce Páně, ČKD, 1923/8, str. 423. 

- a: Škola B. Srdce Páně, ČKD, 1923/6+7, str. 359. 

- a: Škola B. Srdce Páně, ČKD, 1924/1, str. 80. 

autor. Čhk 

článek: Čhk.: Černošky řeholnice misijní Nejsvětějšího Srdce., ČKD, 1934/2, str. 105. 

Děkuji za zjištění jména autora článku. Byla bych ráda, kdybyste mi to zjistli nejdéle do 14.11., abych to mohla 

zakomponovat do práce před tiskem. 

Děkuji Zemanová 

URL: http://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/dotaz-na-autory-clanku-v-casopise-ckd-casopis-katolickeho-

duchovenstva 

S pozdravem 

-- 

Oddělení referenčních a meziknihovních služeb Národní knihovna České republiky Klementinum 190, Praha 1 

ptejteseknihovny@nkp.cz | www.nkp.cz 

Tel: +420 221 663 linka 161 

Budova: A Klementinum, Místnost: 81 

TENTO E-MAIL NEMÁ POVAHU OBCHODNÍ NABÍDKY, PŘIJETÍ NABÍDKY S DODATKEM NEBO 

ODCHYLKOU SE VYLUČUJE. TENTO MAIL NEMÁ POVAHU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE. VEŠKERÁ 

KOMUNIKACE MEZI STRANAMI MUSÍ BÝT PROVEDENA PÍSEMNĚ S TÍM, ŽE DOKUD NENÍ JAKÝKOLIV 

ÚKON A JEHO OBSAH POTVRZEN DRUHOU STRANOU, NELZE JEJ POVAŽOVAT ZA JEDNÁNÍ, KTERÉ BY 

OSOBĚ, KTERÁ JEJ UČINILA, ZAKLÁDALO JAKÉKOLIV NÁROKY VŮČI DRUHÉ STRANĚ. 

 

Ptejte se knihovny 

http://www.ptejteseknihovny.cz 

chat: pondělí - čtvrtek 9:00-16:00, pátek 9:00-12:00 

http://www.depositum.cz/
http://www.cmtf.up.cz/
http://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/dotaz-na-autory-clanku-v-casopise-ckd-casopis-katolickeho-duchovenstva
http://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/dotaz-na-autory-clanku-v-casopise-ckd-casopis-katolickeho-duchovenstva
http://www.nkp.cz/
http://www.ptejteseknihovny.cz/
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Příloha č. 2  Ptejte se knihovny 

Dotaz na autora podepisující se zkratkou R. 
Dobrý den, 

děkuji za odpověď a poskytnutí zdrojů. 

Ještě bych měla jeden dotaz ohledně autora článků v ČKD. Používá zkratku R a jeho 

článek s názvem Farní věstníky je zde: 

 http://www.cmtf.upol.cz/uploads/media/CKD_1933_7_565_628.pdf 

Děkuji Zemanová 

http://www.cmtf.upol.cz/uploads/media/CKD_1933_7_565_628.pdf

