Bohemia Band 48 (2008)

342
„NE

VERBUM

DEI

IN

NOBIS

SUFFOCETUR

... "

KOMUNIKAČNÍ TECHNIKY KAZATELŮ
RANÉHO HUSITSTVÍ
Pavel

Soukup

Pro husitské reformátory mělo kázání velký význam. Studie vychází z teze, že právě
velký důraz na kázání zajistil husitskému učení spolu s určitými komunikačními
strategiemi širokou sociální odezvu. Centrálním předmětem výzkumu je struktura
a forma dochovaných latinských a staročeských kázání, především textů Jana Husa
a Jakoubka ze Stříbra. K rekonstrukci komunikačních procesů tedy nejsou využity
pouze metahomiletické prameny, ale i výzkumem doposud opomíjená kázání jako
taková. V sermonech ad clerum a ad populum konstatuje autor výstavbu textu
zaměřenou na posluchače stejně jako myšlenkové vzory typické pro homiletiku.
Analýza pak jasně ukazuje selektivní přebírání vysoce scholastických homiletických
metod v husitských kázáních. Tento výsledek má význam především pro komparatistické zařazení raného husitství do církevních reformních snah té doby.

O LIDECH A HROBECH
MÍSTO P O H Ř B U V MĚSTSKÉM PROSTŘEDÍ P O Z D N Í H O
STŘEDOVĚKU
Hana

Pátková

Příspěvek se zabývá otázkou, jaký význam byl přikládán místu pohřbu v městském
prostředí pozdního středověku. Dosavadní mezinárodní i domácí výzkum vycházel
z toho, že místo pohřbu mělo výraznější pozici pouze v myšlení šlechty. Přes svůj
nevelký počet ovšem dovolují písemné i hmotné prameny jinou interpretaci: pouka
zy na specifické představy o místě pohřbu a výzdobě náhrobku dovolují udělat si
zpětně obrázek o speciálně nikdy nezmiňovaném normálním případu. Výzkum pra
menů z různých českých měst různého konfesního ražení dokazuje, že v pozdním
středověku bylo místu pohřbu důležité i pro nešlechtice. Stejně jako v případě šlech
ty přitom hrála centrální úlohu památka na zesnulé předky a členy rodiny.

BAROKNÍ NÁBOŽENSKÁ
A REKATOLIZACE
Jiří

BRATRSTVA
ČECH

Mikulec

Studie seznamuje s dějinami náboženských bratrstev v Čechách mezi lety 1620
a 1783. Autor přitom definuje náboženské bratrstvo doby českého baroka a prová
dí typologii 878 konfraternit, které jsou pro uvedené období v českých zemích dolo
ženy. Dále se zabývá úlohou bratrstev v procesu rekatolizace v 17. století a vyzdvi
huje jejich převážně pomocnou úlohu. Zároveň ale také upozorňuje na vysloveně
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aktivní podíl mariánských kongregací zakládaných jezuitským řádem při rekatoliza
ci. Studie dále sleduje patrocinia bratrstev a srovnává je se stavem v okolních zemích.
Závěrečná část je věnována pramennému výzkumu papežských odpustkových privi
legií, která byla vydávána pro bratrstva v Čechách a ve světě v 17. a 18. století.

KONKURENCE MODELŮ ZBOŽNOSTI A
ŘÁDOVÁ INOVACE.

VNITŘNÍ

Servité severně od Alp v 17. a 18. století
Veronika

Čapská

V 17. století se servité snažili restaurovat působení svého řádu severně od Alp. Při
svých pokusech o restituci starých řeholních institucí a etablování nových fundací
v souvislosti s rekatolizací se dostávali do konkurenčního poměru s jinými řády. Člá
nek se zabývá strategiemi, s jejichž pomocí se menší řády jako servité snažily prosa
dit své požadavky. Autorka ukazuje, jak velký význam mělo zdůrazňování histo
rické kontinuity ve způsobu argumentace řádů a také, jak neobyčejně atraktivní byly
nové modely zbožnosti a devoční formy pro laiky i řádové bratry. Kult Panny Marie
Sedmibolestné a posvěcený černý škapulíř rozhodně nebyly vynálezem servitů.
Jejich úspěšná interpretace, zapojení do náboženských rituálů a propagace však trva
le přispěly k rozšíření tohoto řádu ve střední Evropě.

G E N E R Á L T O V A R Y Š S T V A J E Ž Í Š O V A P. F R A N Z R E T Z
A ZAVEDENÍ K A J Í C Í C H MISIÍ V ČESKÝCH Z E M Í C H
Martin

Svatoš

Pražský rodák P. Franz Retz (1673-1750), patnáctý generál Tovaryšstva Ježíšova, byl
jediným nejvyšším představeným tohoto řádu, jenž pocházel z Čech. V úvodu nabí
zí příspěvek přehled o doposud málo známém původu a životních osudech P. Retze
a dále se zaměřuje na období před jeho vstupem do Tovaryšstva a na kariéru, kterou
následně jako jezuita v různých funkcích udělal. V druhé části jsou popisovány
Retzovy úspěšné snahy o zavedení kajících misií v Čechách (1733). Zvláštní pozor
nost je přitom věnována směrnicím, které P. Retz vydal pro misionáře, a jeho kore
spondenci s Českou provincií Tovaryšstva Ježíšova i s misionáři samotnými. Dále je
popisován program, průběh a výsledky kajících misií. V příloze je otištěno elogium
P. Retze, jeho instrukce pro kající misionáře v České provincii Tovaryšstva Ježíšova
a popis metody rekolekce v Praze od P. Antonína Koniáše.

