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MARIE.

P. František.A. Dostál S.J,
Patnáctého srpna slaví Církev již od
prvních století svátek Nanebevzetí Panny“Marie.
Toto je nejstapší svátek mariánský. V mnohých
zemích je zasvecppý.. Po ječįenagt století žádá
Církev, aby.se věřící na nej připravili
14.
srpna^zachováním postu újmy a zdrželivosti od
masitých pokrmu.
Na svátek Všech svátých, 1. listopadu,
v jubilejním roce 1950, prohlásil Sv.
Otec
Pįus XII., jakožto nejvyšsí učitel Církve ve
vecech Víry a mravQ, Nanebevzetí Panny Marie
za dogma; t.j. za pravdu od Boha zjevenou,že
Matka Bgží Maria Panna, pg své blažené* smrti,
jeŠte před všeobecným vzkříšením těla,
byla
přijata doslávy nebes, nejen'duší svou,ale i
s telem svým.
Toto dogma je. sice nové, ale pravda jím
vyjádřená je stará: je obsažena v^pokladuZjevení Božího, které bylo Církvi svereno skrze
Krista Pána a apoštoly.
Pravda Víry nemůže býti nová ; musí býti obsažena buď v Písmě svatem, nebo v církev
ním podání, nebo v^obou
a sice bud
zrajme
nebo aspoň zavinuté - utajena v jiných zřej
mých pravdách. Tohoto druhu je ppavda o'Nane
bevzetí Panny Marie - není zrejme
vyjádřena
v Písmě svatem, Ale Církev ji vytušila a po
znala z hlubokého smyslu jiných zřejmých zje
vených pravd:
M
Smrt je údelem jednoho každého z nás.
Není však^j'Sn zjevem přirozeným, ale je
ná
sledkem hříchu Adamova, jehož odsoudil
Buh
slovy: Prach jsi a v prach se obrátíp.
Dále,
jako smrt a rozklad těla je ovocem hříchu,tak
zase zmrtvýchvstání je plodem milosti Pána na
šeho Ježíše Krista, na jehož vzkříšení vzta
huje sv. Petr've Skutcích apoštolských/2, 31/
slova patnáctého žalmu: Nezanechán byl v miste
smrti, aniž tělo jeho poznalo porušení.
Uvažme nyní,wjakou platnost mají tyto
pravdy o Marii Panne: Ona zajisté má mezi dět-

STRUČNĚ Z DOMOVA:

Došla zpráva,že praž-’
ská’CM.Theologįcka
fa
kulta a seminář mají býtį v novém školním^ roce
přeneseny do Litoměřic.
Vyučování náboženství
bylo v některých okresích
ztíženo tím, Že
byly
vš e chny ho diny nábo ž enství přeloženy na odpo
ledne, a sice’tak,že vy
učování náboženství mohlo
začíti až teprve
jednu
hodinu po skončení odpo
ledního vyučování)
což
.nekde znamenalo praktic
ké ^znemožnění. Kněží ne
smějí vyučovat nábožen
ství' v kostele ani v ne
děli.
Proti náboženství byl
vyhlášpn otevřeny boj jak
je Vidět z řeči Širokého
ha X. sjezdu
slovenské
komunistické strany
v
Bratislavě: Příslušnost
ke komunistické straně a
zvláště funkce ve straně
jsou neslučitelné s člen*
st vím v Církvi., Nemá, se
postupovat zatím admini
strativně, nýbrž pomocí
zostřeného ideologického
■boje a^členové se nutí
morálně a hrozbami k od
padu.V některých okresech
je silná agitace provvýstup z Církve zvláště me
zi učitelstvem a úředníky.
.Bodování socialismu nut
né s sebou nese boj protikaždému náboženskému
světovému názoru.
/Vinculum/

mi Adamovými místo zcela výjimečné. Byla urče
ZPRáVY:
na za Matku Boží a proto jí jediné z dcer lid
ských dal BŮh,vpro zásluhy Ježíše Krista, mi
V Červenei tohoto~ro
lost Neposkvrněného Početí, t.j. že se jí^ne
ku byli vysvěceni v Rime
dotkl nikdy ani dědičný, ani žádný jiný hřích. čtyři^novf čeští .knězi;
Dále Maria - požehnaná mezi ženami nebyla V nedeli 5. července dp.
stižena kletbou Evinou: V bolestech budeš ro
Ivo Císař, z papež
dit! dítky své ; proto Bůh, vyvoliv ji za Matku ské koleje Nepomucenum ,
Syna svého, zachoval ji povždy pannou, a opa pro pražskou arcldiecési.
b'@z boįesti dala Živoį Dítku svému. Konečne,
Primici slavil 6.červen
pri Zvěstování ji anděl pozdravil:
Zdrávas,
ce v kolejní kapli
sv.
milosti plná. Milost však je zárukou vzkříše
Jana Nepomuckého u oltá
ní.
ře, u kterého před lety
Jestliže tedy Maria nemela
hříchu;
téŽ sloužil první mši sv.
jestliže je plna milosti, jež Je zárukou vzkří ndp. arcibiskup pražský
šení; jestliže tatovmilost nenaplňuje jen je
Msgr.vJosef Beran /oltář
jí duši, ale její tělo’, Činíc ji Pannou-Matkoų byl přenesen do Nepomucena ze starého kostela
prostou kletby Eviny, - j ev nemyslit elno, aby
se. na ni vztahoval trošt hříchu: V prach
se při bývalé Seské koleji
obrátíš; je nemyslitelnou aby^jí byla •
dána v Říme/. - Téhož, dne byl
pouze milost vzkříšení těla ,až v den poslední, vysvěeen i dp. Jan STERN,
jako nám hříšníkům; ale naopak je spraveddivo,
z kongregace w lasaletaby byla spíše podobna Synu svému vzkříšením^,
ských misionářů. - V so
aw o slávou těla, krátáe po smrti' své,ješte botu 11. července byl vy
před všeobecným zmrtvýchvstáním.
svěcen jesuita.dp. Josef
' Tuto hlubokou pravdu, skrytou v pokla
STBMISKA a první mši sv.
du Víry, tušila Církev od počátku.^Vždyckyby
sloužil^v basilice^Panny
li v Církvi ctitelé mariánští,, kteří ji vyzná
Marie Vetší, u oltáře,kde
vali a jejich počet neustále -rostl* v Staletí
jo uctíván obraz
Matkystudia a modlitby odstranila postupné překáž
Boží, zvaný Salus populiky a vyjasnila opatrnost Církve před prvotní
Romani, podle
kterého
mi apokryfními-záznamy. Prohlášením
dogmatu profesor Dítě vytvořilo.Neposkrvneném Početí Panny Marie r.1854 byl velehradský obraz Matky
učiněn rozhodný krok v prod,-;-ii.ebot dogma
o
unie-. - V.neděli 26-.čerNanebevzetí je jen jeho logickým závorem. Ko - vence byl vysvěcen bene
diktin dp. Odilo CRKVA,
nečné papež" Pius XII. učinil v té veei dotaz
na všechny arcibiskupy a biskupy světa v jedno První mši Svatou sloužil
v kruhu svých řádových •
tě se Svatým Stolcem, a zjistil, že Nanebevze
spolubratři v -Sassovio
tí Panny Marie je" vŠpde hlásáno a veřeno, ja jkožto pravda Víry. Přikročil tedy k.definová • ú Foligna, • kde se ve sta
ní dogmatu, nebot je zrejmo, že celá
Církev
rém monastýru
usídlili
se nemůže mýlit i, a je třeba, aby
poznané • emauzští benedictini ve
pravdy Víry byly všem lidom jasné hlásány.
vyhnanství 1 se svým ndp.
Toto veřejné vyznání vznešené
výs.ady ■ - opatem.
Mariiny je^nanejvýš významné a včasné právě v
SVATYNĚ MjSeDNÍk8
dnešní době:
. v
■ Proti nevereckým a materialickým raukam,
zaplavujícím současný "svět, popírajícím Boží u MIDLANDU, Ont. j e národním^poutním^místem v
existenci a hledajícím ukojení lidqkýgh tužeb
na zemi v rozkošech tohoto světa, zdůrazňuje krajino, kde před 300 le
misionáři
Církev pravdou o Nanebevzetí Panny Marie, že - ty .jesuitští
existuje posmrtný život, že
existuje hlásali Evangelium indi
nebe, které je naším pravým' domovem,
kam ánským Huronum a pět • z
nich bylo umučeno od in
se máme všichni snažit i dojiti.
diánských Irokésfi.
Tri
Proti přehnanému a zpohanštělému kultu
těla v dnešní době zdůrazňujícímu- fysickou
další položįli životy v
krásu a ukojení jeho smyslných žádostí,staví ■ krajině nynějšího státu
Církev Neposkvrněnost těla
New Monk.

ĮJeljo ^ttxreUenría

Mis jfExcclíertrg

TEODOR ROMZA
1947-110 roka komunistami zamord.ovan.ij

Greek Catholic kish op and Martyr oi

Gr. Kalt. Jepiskop i Mucenik Karpatorus-

Carpatko-Ruthenian people, murdered by

koho Naroda.

communists in 1947.

M a r i i n^a , které nedotčeno dechem hříchu
STATISTIKA Z R.1951:
vůbec, a hříchu těla zvláště, stkví se nehy
noucí nadzemskou krásou a věčnou slávou v ne /Rozdělení obyvatelstva
besích.
. . .
v Kanadě podle nábožen
v V současné době, kdy moc Satanova vve
ství/
forme komunismu sevsnaží pohltiti celý svět,
staví nám Církev před oči úplné
ví
Římsko-katolíci .6,069.490
tězství
Mariino nad ním, neboř United Church. .2,867'.271
onavsvým Neposkvrněným Početím a Nanebevzetím Church of Engl.2,060.720
potřela hlavu hada pekelného; a vybízí
nás,- Presbyteriáni....781.741
abychom^se skrze opravdovou nápravu života a Baptiste.................. 519.585
vroucí úctu mariánskou postavili s
důvěrou, Lutheran!............'. ,444.923
pod ochranouMarie Panny, v boj protimocno-, Židé........................... 204.836
stem temnosti, a zasloužili si míti účast vna
Recko-katolici...190.831
dovršení Jejího vítězství nad nimi ve svote.’
Recko- orth odoxni.172.271
Není pochyby, že toto je doba marián
Mennonité................ 125’. 9 38
ská a že se zalíbilo Bohu dáti nám záchranu
Ostatní.................... 571.811
D.
ze současných nebezpečí skrze Marii Pannu.
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Alexander V. Fedinec.
Sesta .hodovščina mučeni S esko j smerti Dr. Kir .Teodora Romži', .. Epi
skopą Mukacevsko j Epařchiji, pripadajet na deň 27-ho Oktobra seho hoda.
Rusiny po vsich končinách svita, no osobenno naši bratja v stárom kraji
pod Sovetskoju okupacij eju, s horkostejy v serdcach vspominajut sej smutnyj juvilej. Tragičnoje sobytije toho zahmurennoho dňa, snová i
snová
napominajet nas na strasennyj uragan bolševickoho pekelnoho ducha, kot
ryj vže vosmyj hod bezrniloserdno kotitsja nad našoju rodnoju zemleju-nisčit nevinnoje ludstvo i svojim despotičnym potencialom zahrožujet cilu
christijansku civilizacijų. V krajů kotryj ješče no dávno byl
okrasoju
Čechoslovák!j i, jo sumno. Na vysokých poloninách zatichla veselá pisňa
a bystři potočki sobravšijesja toki slez Materej Rusinov, ticho
vlivajutsja v hlubokoje koryto rodnoj Tisy.
V sem chaotičnom varu, borby dobra s diavolom, kotryj v
formi
komunizmą choče oyoloditl svitom, v rodnom krajů, v stribernych
Karpa
tech, hordo stojat dva znamja: dvojramennyj chrost na vysokoj zvonarni
Episkopskoj katedrály v Užhorodi a nedaleko ot neji silueta mohučoho
zámku kňaza Laborca/. Sesi znamena javíajutsja simvolom pradidnoj
viry
kotru Rusiny sochranili so vremen kreščenija kňaza Borisą Metodiem v ho
du 860-om., simvolom hrabrosti s jakoju Rusiny vže v IX stoíitiju
zaščiščali svoju rodnu žemlu a zapadnu kulturu spered vorožymi našestvijami vostočnych hord. Sesi znamena ostalisja posvjatnym simvolom bořby
Rusinov za viru, za svobodu, za christijanskij ideal zizni, za
kotri
vysoki ideály Rusiny stoíitijami přinosili krovavyje žertvy. Sej vicnyj
duch naroda, byl obrazotvořen mučenikom-Episkopom Romžoju, a sej
duch
daže sily materialističnoho komunizmą uničtožiti nesmohut.

V katedralí, hde jest uloženo j e £ilo Episkopa-mučenika, bezbožnýje bolševiky propovidujut. V staroslavnom zámku kňaza Laborca,
hde
v
XVII stolitiju Episkop Bačinskij perenes Mukačevsku duchovnu seminarijų
a hde T. Romža jak spiritual seminářiji vospitoval bohoslovov, nachoditsja stan i mučilišce MVD. Na dalekoj Sibiři mnoho duchovenstva a šunimi
masa vimych synov Podkarpatskoj Rusi stradaet i umirajet. Sovity ňijakim natiskom nepřinutili duchovnikov peřej-ti na tak zvánoje sovitskoje
pravoslavíje a národ, zrektisja svojich tradicij. Musili Mukačevsku Eparchi.ju urjądovo likvidirovati a Episkopą Teodora Romžu zamučiti.
Mupeničeska krov Episkopą Romži, duchovoho Vožcía Podkarpatskich
Rusinov, jak.a. pod vojennym vozom MVD, 27-ho Oktobra 19^7-ho hoda skropi
la rodnu žemlu i istoričnu dorohu iz Mukaceva do Užhorodu; napolnila zolotymi bukvami, ne toíko analy istoriji Podkarpatskich Rusinov, no i analy istoriji Christovoj Cerkvi.
Episkop T. Romža jest narodnym herojom i virnym apostolom unionizmu.. Svoj molodyj život zasjativ unionističnoj misiji, na kotru
prihotovíavsja v Rimi. Ostajetsja blesčasščim primirom vimosti k greko-katoličeskoj Cerkvi a Rimskomu prestolu, borcem za vysoki ideály christijanski. Javlajetsja duševnoju posiloju ne liše Rusinov, no i vsich terpíaščich pod komunizmom.
G-reko-kato lič eska Cerkov na Podkarpatsko j Rusi tvořit odinoku
svjaz meždu pravoslavným Vostokom a katoličeskim Zapadom. Soviti choti
ll uničtožiti najsvitlijšu 11'Čnost toji Cerkvi, kotra byla i jest
najbolšim nepřijatelem komunizmą. Takimže samym obrazom byla likvidirovana
greko-katoličeska Cerkov na Slovak!ji, hde Prjašovskij Episkop Gojdič i
Episkop Hopko byli na dovholitnu £urmu zasudženi, v Rumuniji i všude tam,
hde kremlevskij imperializmus svojeju krovavoju ruko'ju dosjah.
Velikije 'cerkovnyje organizaciji starokrajevych bratej, - duchov
na seminarija sv. Kirilą i Metodija v Pitsburghu v Americi, rádiová peredača sv. služby z 1 svobodnoj častiny svita v starýj kraj, javlajutsja
dokazatelstvom toho, Sto dijavolskij pian Sovitov neudalsja. Duch narodnyj, duch viry k svojej' tradicionoj Cerkvi, duch Episkopą - Mučenika,ko
munisty nemožut zlomit!. Sej Duch, duch Episkopą T. RomŽi žiti budůt
s
roda v rod. •.
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/O. Alexander I. Pavlovic./
Rodimcy dorohi
Okrutny vorohi
Hromy na nas puskajut,
My sja kripko spojme
Vrahov sja nebojme Neba. nas zaščiščajut.

Peruny pominut,
Slavjane ne zhinut
Choc ich vrahi-poranjat,
Bo .kto.viru ma^et,'
Boh.mu silu daret . Ot smerti ho.sohranjat.

KŘESŤANSKÁ
.

•

STATEČNOST.

P.. Antonín Bernáčék, OMI.

Statečnost náleží k
základním
čtyřem ctnostem, kt-eré nezgá . ' jen
učení, krestanské, ale rovněž je do
poručovala. filosofie •
anti-ckeho
Řecka. Jé'to ctnost^' která by mela
zdobit každého člověka. Její nedo
statek se-nám jeví' u každého jako
něco nečestného a . hanlivého .Nemá-li
kdo fysické sily', nem&že
mu
to
nikdo vytýkat. Tg není v moci člo
věka, aby lámal železo .Nemá-li však
někdo statečnosti"ducha, nesmí se
divit, že se tak’ snadno stává před
mětem pohrdání. Tak jako očekáváme
od člověka, a to zcela právem, že
bude pravdomluvný, spravedlivý,po
ctivý, tak od něho očekáváme,
že
bude statečný. A můžeme ihned řiď,
že bez statečnosti nebude mít ani
ostatních ctností, protože bez sta
tečnosti nebude mít odvahu, překo
návat překážky, které se mu posta
ví v cestu', bude-li . chtít v živote
uskutečňovat spravedlnost, pocti
vo st4 láskuvk pravdě a snahu pomo
ci tem, kteří pomoci potřebují.Bez
statečnosti by byly všpchny ostatní
ctnosti malátné a člověk
malátný
nedovede vydržet nátlak z vnějšku
nebo ze svého vlastního nitra proti
uskutečnění celého'mravního rádu.
Bez statečnosti člověk nedovede učinit výpad tam, kde jej musí uči
nit v zájmu pravdy, spravedlnosti
a možnosti zajistit mravní dobro.
člověk je povinen hájit lidská
práva pro sebe i pro své Spoluobča
ny. To je povinnost, kterése ne
může nikdo zprostit, hlavnejsou-li
lidská práva ne^o jeho bratři na
padeni, tu' je třeba, aby uplatňoval
statečnost.vBez této c‘tnogti se,.ne
obejde člověk ani v živote -veřej
ném, kdy musí myslet a pracovat ne
jen pro sebe^ nýbrž hlavně pro dru
hé, ani člověk v ústraní, potíra
jící pomocí této, ctnosti ^pokušení
těla, světa a dábla. Velky je ideál
lidskosti a velká jsou lidská prá
va, za než musí nejednou^ bojovat
statečnost^ ale^mnohem větší, vje
ideál křestanský a mnohem vzácnej-

ší jsou Boží práva, za než se musí
tak často bít křestan. K.řestahstvíspojuje statečnost s mučednictvím,
které je jeho, nejkrásnejším kvetou.
Položit Život za pravdy víry zna
mená prakticky vyznat, že
tyto
pravdy, jsou hodnotami vyššími^než
li .sám přirozený život,
poněvadž
za nimi stojí Buh. Kristus neoouvl
ani o krok před svými
židovskými
soudci a učil: ''Blahoslavení,kteří
protivenství trpí pro spravedlnost.
...nepřemýšlejte co byste v tehdy
mluvili...nejste to vy, kteří mlu
víte, nýbrž Duch vašeho Otce,který
mluví ve vás..." Mohl tedy Kristus
jednat zbaběle? Jako Kristus
byl
statečný až k smrti, tak také naši
katoličtí bratři a sestry doma jsou
věrnými vyznavači Kristovými a po
hrdají "pozemským rájem" i časným
životem pro svobodný život v Bohu.
Ačkoliv není třeba myslet
pri
slově statečnost ihned na
mučed
nictví^ přece tato ctnost je svr
chované křesíanská. Je-li w těžké
být poetovým a dobrým člověkem, je
mnohem těžší býti poctivým a celým
kresíaneiBe Požadavky Kristovy
v
Evangeliu jsou nemalé: "Kdo
chce
přijíti^.za mnou, zapři sebe
sám,
vezmi kříž svůj každodenní a násle
duj mne... Blahoslavení chudí,tiší,
čistého srdce, ti kdo trpí protivenství^pro spravedlnostPokouší-li te ruka tvá utni ji,...’1 Tak
mluví Kristus, který ujištuje, že
nazve svým^přítelem pouze toho,kdo
činí, co.-přikazuje. Těžká podmínka
přátelství s Kristem4 těžké poža
davky, které klade įrestanstyi na
své vyznavače. Člověk uprostřed útoku pokušeníslabosti a našeptáv^ni^.dabla neobstojí v boji
ó
křestanský ideál bez velké stateč
nosti a bez pomoci Boží.
Op.akem. statečnosti je zbabělost,
člověk zbabělý - to je ten
malý
člověk, kterého známe z
Balzacových románfi nebo z Mollierových ko
medií. Jeto člověk malicherný,jehož
svět sahá tak daleko, jak
daleko

sahá jeho sobectví. Sobectví
je
vlastně kořenem všech
vlastností
slabocha. Jeho malý rozhled, zužuje
štědrost jeho srdce, nevidí
před
sebe, nevidí za sebe, kolem sebe,
vidí jen sebe. Proto také
miluje
jen sebe.
Naše minulost i přítomnost by
vyhlížela jisté jinakf
kdybychom
v našeiri národpím a náboženském ži-'
vote měli méně sobcfl a slabochu,za
to však více lidí statečných.Sobci
a slaboši utíkají od odpovědnosti,
hledají jen teploučký klid a nedo
vedou se odhodlané postavit
dané
situaci na odpor. Mají jedinou snac
hu: využít situace pro sebe,a když
to nejde, tu se z ní vyzout,utéci

i když' jeho útěkem bude druhý po
škozen. Žijeme v době vážné a těž
ké , a proto k uskutečnění Kristo
vých prikázápí potřebujeme silných
jedincfi, kteří by byli ochotni po
stavit se nebojácné proti zlu, at
se objeví v jakékoliv podobě. Se
zbabělými lidmi po stránce' ' nábo ženské, mravní, politické.........
se
potkáváme takřka na každém kroku.
S těmito však nic neprospějeme
vlasti a Bohu! Je proto třeba vý
chovy k statečnosti v našich
ra
dách, abychom znovu nebyli
pře
kvapeni.
Jen ti dosáhnou koruny vítězství,
kdož /vytrvají. Vytrvají jen sta
teční.

---ooo---

S

BOHEM!

Mé Brno, s Bohem! Jede vlak.
Ó Bože, který znáš má kam,
chraň domov m8j , chraň farní chrám:
opouštím vše - jen do kdy však?
Mé Brno, s Bohem! Duní vlak.
Bude tě tížit matčin pláč
a tísnit^d8m, v němž udavač
zalíná pěst - až do kdy však?
S^Bohem! Houkavě hvízdl vlak,
přišly už tunely a skály,
skryly^mi vě^e katedrály,
a marné ptám se, do kdy však.

K horám ed Drahy píská vlak.
Jak úzkost kouř se krajem vleče
’k lesům, až nad šumavské kleč©
a stoupá k nebi: do kdy však?
Má vlasti, s Bohem! Vlhne zrak.
Bystřina zurčí k Ludwigsthalu.
Dík, že jsem tu! Leč po úvalu
dál vzdychá echo: do kdy však?

/ Z připravované sbírky básní prof. Zdeňka Rutara
"Doma

a

za

morem"./

KAPITOLY
.

VÍŘE.

P. Jaroslav Popelka S.J.

'

N e s m e j i

kata líci?

•• ’ Ačkoliv jsem byl od malička vy
chován v katolické víre a
nadto
jsem nejen mohl, ale i musel dů
kladně prostudovat katolickou vě
rouku į nesetkal jsem se nikdy ani
doma ani na studiích se
zákazem
číst Písmo svaté. Naopak! Doma jsme
měli Nový zákon, a jako absolvent
teologie vím, že katolická Církev
pokládá Bibli za jeden z pramenů
svaté víry, z kterého máme čerpat
poznání, jak^máme žít, abychom do
šli spásy, Přesto, budou naši pro
testante do omrzení opakovat,
že
katolická Církev, zakazuje svým čle
nům četbu^Bible. Při tom by si mo;
hli být vědomi, že to byla
právě
katolická Církev, která, nanų, ucho
vala svaté knihy a která svědomitě
střeží tento duchovní poklad, aby
se -překládáním do nových jazyků ne
bo přizpůsobováním do moderní řeči
nezměnil.smysl slov, která byla na
psána za zvláštního přispění Ducha
Svatého. Naproti tomu se^Církev ne
ustále stará o to, aby^věřícím před
kládala- Písmo svaté .v řeči jim zce
la srozumitelné^ a proto vycházejí
neusįale nové .překlady Písma v nejrŮzn.ejšich jazyoích, a
nejlepší
znaloi hagiografie pořizují vydání
v moderní řeči.
Odkud

0

vítr

vane'?

Záminku pro svá tvrzení
mají
protestante* jisté v tom, že Církev
zakazuje katolíkům^užívání nekato
lických vydání a překladů
Písma;
Pro protestanty, kteří si činí ná
rok' na to, že si mohou slova Bible
vyložit podle svého • .dobrozdání, zdá
se být tento zákaz něčím pobuřují
cím. Avšak Církev má<vpro^to své dSvody, a ty jsou právě svědectvím ,
že si katolická Církev ve skutečno
sti váží Písma svátého daleko víc
než kterákoliv náboženská společ
nost.

Všechna katolická vydání Bible
musí mít církevní schválení,, a to
je současně zárukou,.že se jejich
překlad shoduje s původním- textem.
Naproti tomu protestantská libo
vůle nejen Že nic podobného neza
ručuje, ale jde tak daleko, že z
Bible vylučuje dokonce několik
knih, které církevní’Otcové a učitelé vždycky řadili ke . svátým
knihám.
Dalším důvodem církevního zá
kazu pro užívání nekatolických vy
dání je kromě jejich nespolehli
vosti také to, že nemají, poznámek,
jež jsou, nutné k výkladu- částí,
které svým zněním nedávají jasný
nebo jednoznačný’ smysl.
• .
Jak je pošetilé tvrzení
pro
testantů, že Církev zakazuje čet
bu Bible, dokazuje také skutečnost,
že po roce 1945 vyšla u nás čtyřirůzná katolická vydání’Písma svá
tého, a dokonce i v exilu byl ve
velkémvnákladu vydán Nový zákon^
péčí Krestanské Akademie 'V Říme.

P ř í ’p a d
otevírající

oči...

Bylo to na lodi mezi Evropou a.
Amerikou, kde jsem měl debatu ■: o
náboženských otázkách s odpadlým'
katolíkem, který se sice neslučo
val s žádnou'..'z protestantských
společností^ ale presto muv bylj
všechny bližší a sympatičtěj ší nez
Církev. I on tvrdil, že ikatolíci
nesmějí čisti Bibli, a
^nechtěl
připustit, že by Církev měla spra
vedlivé důvody k zákazu používat
nekatolických vydápí Písma.A jako;
se bez útoku na kněžský
celibát
neobejde -snad žádná rozmluva s ne
katolíky, tak ani- tento můj pří
tel si nedal ujít příležitost.Vy
světloval jsem.mu to po
mnohé
stránce, a.zmínil jsem se též, že
Kristus Pán slíbil stonas ohnou-od
měnu tem,'kdo pro jeho jméno opu

t

stí otce nebo matini' ' nebo manželku
nebo dítky nebo pole. Tu mi začal
odporovat, že v Bibli není o tomto
citátu žádná zmínka o manželce.Nemęįiu ovšem znát každý řádek nazpamet a proto j sem nechaly rozhodnutí
až budeme mít po ruce nějaký sva
zek Bible.
Když jsme se brzy nato
opět
setkali, mel u sebe dve protestant
ská vydání, jedno vydané v Praze,
druhé v New Yorku, pokud se pama
tuji. Vzal jsem do ruky jedno
z
nich a vyhledal 19 kapitolu,kde^je
uvedený^citát. Byl jsem skutečné
velmi překvapen, že jsem tam nena
lezl nie o manželce, ačkoliv i tak
by se dalo předpokládat,že Kristus
schvalujme opustit pro jeho v jméno
manželku,^jestliže chce odměnit opuštění de.tí, otce a matky. /Celi
bát ostatně nepozůstává v opuštění
manželky jako v panictví, které se
v Pišme svatem Častěji doporučuje/
K vůli jistotě jsem
vyhledal
tentýž citát, v druhém českém znění
které rovněž vydali protestante.
Tentokráte zase k jeho překvapení
jsme g jistili, že segtam mluví i o
opuštění manželky. Měli jsme ted^
neklamný důkaz o " spolehlivosti
protestantských Biblí.
Pro nás katolíky i tato
malá
příhoda mRže. být povzbuzením, aby
chom byli naprosto přesvědčeni, že
nás Církev zákazem používat neka
tolických vydání Bible chrání
od
zneužívání zdroje naší víry.Kéž je
nám toto poučení vodítkem i tehdy,
když se nám nabízejí protestantská
vydání Bible mnohem laciněji nebo
i zdarma. Mezi ně patří i
Bible
Kralická. Važme si^radeji čistoty
slova Božího než nějakého pochyb né ho hmotného zisku!
Vedení

Ducha?

V rříkladu církevních Otc8 a učitelu od prvních dob Církve, kte
ří pro své duchovní stádo a pro ce
lou křestanskou obec vykládali
a
vysvětlovali Písmo svaté,mohli by
chom -mít dostatečný důkaz o tom, ze
ne každý z nás je schopen rozumět
textu svátých knih a oprávněn jej
vykládat druhým. A^jako každý psa
ný' dokument muže připouštět něko

lik různých výkladů, tak to platí
i^o Bibli, jejíž slova byla psána
před tisíci léty, v jazycích,které
jsou dnes pro většinu lidí nesro
zumitelné, v dobách po mnohé strán
ce tak odlišných od naší doby.,
Kromě toho si sami můžeme
učinit
představu, jak smysl psaného výro
ku nabude zcela jiného
• významu,
převedemo-li si jej na otázku,nebo
do jiných místních či časových^ okolností. Casto^je také
důležité
pro pochopení nějakého textu uvést
si na mysl to, eo bud předcházelo
těmto slovům nebo po nich následo
valo. Tatáž^slova pronesená s
přísnou tváří zní zcela jinak w u
člověka, který je vysloví s úsměvem
na rtech.
Je to tedy při nejmenším velká
troufalost, když si různí tak zva
ní reformátoři Církve přisvojovali
právo vykládat Písmo svaté bez ohledu na legitimní autoritu Církve!
A jaká nezodpovědnost
přisuzovat
stejné právo všem věřícím neznalým
ani původního textu Písma ani ná
boženských, sociálních, národnost
ních a jiných okolností doby,
v
nichž byly svaté knihy sepsány!
Protestantští kazatelé se však
snaží ospravedlnit tuto zásadu tvr
zením, že každého vede Duch Svatý,
a proto nikdo nepotřebuje, aby ’ mu
slova Písma vykládal někdo jiný.Na
tuto lacinou výmluvu mohli bychom
uvést řadu důvodu a citátů z Bile,
které ukazují tvrzení a opovážli
vost protestantů v pravém svetle.
Je však stejné vyvracet
námitky
lidí, kteří zásadně odmítají učení
Církve a nehodlají upustit od své
ho náhledu, jako bojovat proti stohlavé sani, které^na miste
utaté
hlavy narostou dvě nové.
Pro své vlastní utvrzení
a
jistotu připomeňme si některé z
velkého počtu statívPísma,
které,
dávají jasnou odpověď na otázku,
zda si můžeme vykládat slova Písma
každý sám, či je to záležitostí učitelského úřadu Církve.
Dvěma učedníkům, jdoucím
do
Emauz, musel sám Kristus
vyložit
slova Písma o svém utrpení a o své
slávo, aby jim rozuměli / Luk.24,
13-32 /.
Komorníka ethiopské
královny,

čtoucího proroka Izaiáše, se tázal
jáhen Filip: "Rozumíš snad tomu,co
čteš?” On^pak řekl: "A jak
bych
mohl, když mi to nikdo nevyloží?”
/ Skut.apošt. 8, 26-35 /
Mohli bvchom se též sami otázat
protestantu, jak je možný tak roz
dílný výklad Písma nejen mezi ka
tolíky a protestanty, ale i
mezi
protestanty navzájem, vede-li nás
všechny při tom jeden Duch,
Duch
' pravdy? Nemusíme však Čekat na je
jich odpoved, protože by to mohlo
dopadnout stejně^'jako s uiatou hla
vou stohlavé^saně, a raději jim do
přejme odpověď na otázky, které „jim
klade sama Bible /lilist sv. Pavla
ke Korini. 12, 27-JO/i
”Vy však jste tělo Kristgvo, a
každý jednotlivec úd. A
.některým
určil^BŮh místo v Církvi: .ustanovil
předně apoštoly, za druhé prg roky,
za třetí učitele; potom /udělil /
dar zázraků, potom dary uzdravová
ní, pomáhání, vedení správy,
dar
rozličných jazyků /a vykládání ře
čí/. Jsou snad všichni apoštoly?
Všichni proroky? Všichni učiteli?
činí snad všichni zázraky?Čí všichni
mají dar uzdravování? Všichni mlu
ví /různými/ jazyky? Všichni
vy
kládají? Yt
číst.

či

nečíst?

Po předcházejících^ kapitolách
mohlo by se .zdát bezpředmětným se
tázat, zda my katolíci máme
číst
Písmo^svaté či nečíst. Církev sva
ta zařazuje četbu Písma do každo
denní bohoslužby, a výklad' Bible
je jisté hlavním'a
nejčastejsím
predmetem nedělníďhva. svátečních
kázání. Sám jako kněz
katolické
Církve vždycky jsem povzbuzoval k
Četbe a studiu Písma • svátého . I nyri
používám příležitosti, a
vybízím
všechny čtenáře^ aby si
navykli
pravidelne‘četbe Písma svatého,kte
ré jim mHže být posilou v těžkých
chvílích, povzbuzením k vytrvalosti
a k radostné a věrné službě Bohu.
A kdo z našich katolíků dosud nemá
výtisk Nového gakona /ten je totiž
zatím v čgské řeči dostupný ,
v
angličtině či v jiných jazycích je

snadné si opatřit katolické vydání
celé Bible/, aí si jej. objedná
u
některých z odboček CML nebo v re
dakci Katolíka. Každý katolík
by
mel znát Písmo svaté, ne-li celé,
tedy.aspoň Nový zákon, a ze Staré
ho zákona alespoň potud, pokudv je
strugne obsažen v Biblické
děje
pravě. -Jestliže tedy někdo odpadne
od katolické Církve pod 'záminkou,
že v nekatolických
společnostech
se mŮže blige seznámit s Biblí, ukazuje jasné, že ho k nim
nevede
zájem o Písmo svaté,' nýbrž vlastní
li^ovůje, pohodlnost, Omyl,' prospechárství hebo nějaký jiný
po
družný d§vod* Ukazuje zároveň, ze
nikdyvporádným, katolíkem ' nebyl’,
protože každý katolík má dost pří
ležitosti, aby Písmo svaté poznal
a mohl je studovat.
Otázka v nadpisu této .kapitoly
má upozornit na^to, že Četba Bible
nehnusí být nutně všem l.idem ku pro
spěchu. Lidé 'dovedou^zneužít inejsvetejšívvěci. .Tak většina poblou
dilých krestanŮ i duchovních
si
vzalavza záminku k boji proti Církvi nekteré citáty Bible, které si
vykládali po svém způsobu. A at se
nad tím naši protestante
pohorší
či nikoliv, musím dodat, že kato
líkovi, který nemá jasné' hlavní
články víry^ ani bych neradil, aby
se příliš věnoval četbě Písma svá
tého, dokud se lépe neseznámí
s
obsahem katolické viry. Nebot bez
této znalosti sotva bude ' správné
chápat a vykládat smysl slov,která
nemají jednoznačný význam.
Zakazovat někomu číst Písmo sva
té nebudu, ale spoléhám na zdravý
rozum a soudnost rpdičů, vychova
telů a učitelQ, kteří dovedou roz
poznat, ktegé části jsou nejvhodnejší pro'děti, pro mládež a které
jįm mohou posloužit až-. >ye' zralém
veku. 0 lidech, kteří hernají do
bré yŮle, nebo jsou samolibí," neukáznění a domýšliyí, ani nemlu
vím. Ti vždycky . nějak vyčtou, z
Bible to, co s’ami chtějí a co se
jim samým líbí.
------- 000--------
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Pavel My slin.

Msgr. Josef Bezdíček, vicerektor
papežské, koleje Nepomucenum v Říme,
napsal studii o. slovanských apošto
lech sv. Cyrilu a Metoději,o sv.Vá
clavu a sv. JanuvNepomuokém. Zají
mavé kapitoly, přinášející
nové
světlo na život a dílo našich
ná
rodních svetcR, doplní čtenářův po
hled na začátky a rozvoj křestanství
v českých zemích.
88 stran, cena 50 centů, vydala
Tiskárna českých benediktini! v Chi
cagu.

vždy předchází krvavou sražku'.'Každa
stávka v USA byla thematem úvodních
.Článků s palcovými tituly, loupeže
a vraždy mėly zobrazit
japonskému
o bývat eis tvuv mravní úpadek americké
ho národa/’ říká autor. "Nikdy
by
nebylo možné strhnout miliony lidí
k takvnepředloženým Činům,
kdyby
prostřednictvím svobodného tisku a
slova byl podán, skutečný
obraz o
schopnostech a síle označeného ne
přítele."
Neméne zajímavá, ba přímo aktuál
ní je ta Část, v níž je popisována
a dokumentována autorova^
činnost
jako^státního podsekretáře a pozdě
"Budoucí válka se Sovětským
ji úřadujícího sekretáře státu.Bylo
Ruskem/e tak jistá, jak -jenv něco
to v rozhodující dobe^pro utváření
muže hýtvjisté^na tomto světě.QMŮže
poválečné Evropy a světa, na sklon
přijít behem několika málo roku.Má
me proto povinnost udržovat naši bo
ku války v r. 1945 • Grew / nepríjovou sílu a učinit vše v dosahu na
sluší^k žádné politické straně/ se
ší moci, abychom pgsílili své vzta
vyjádřil kriticky k paktování
se
hy se svobodným světem. Nejosudněj
Stalinem. Vrhl ostré světlo také na
ší čeho se můžeme -dopustit^ je dů
ty, kteří rozhodovali o vývoji po
věřovat Rusku," napsal
uradující
litiky USA, nejen to, o osudu
zá
státní sekretář Spojených státfiv J.
padní civilisace: "Cítil jsem, že į
C4 Grew dne 19 • května 194-5,uveřej
elementy
ve
vládě
něno na str. 1446 ve 2. svazku j-eho
byly zkázonosne slepé vůči základní
díla
filosofii a doktrine Sovětů.Málokdo
TURBULENT ERA
studoval nebo vůbec četl
sovětské
/A diplomatic Record of forty years/ bible, díla Marxe, Engelse, Lenina
Dokumentární dílo americké diplo a Stalina samgho, na nichž
ona
doktrina pevne spočívá. Naši v lidé
macie, vyrovnávající se' pamětem
Anthony Edeną. Joseph C. Grew uvádí byli slepí k sovětské doktriną, že
cíl vždy ospravedlňuje prostředky,
veřejnosti nejen listiny, protokoly
Že Sověti nemají nejmenšího úmyslu
a diplomatická jednání z dob svého
poslání v Turecku a Japonsku,
ale plnit smlouvy a sliby,jestliže tyto
- dle náhledu^Moskvy - jsou v roz
vystihuje také funkci diplomacie ve
poru s nejlepsími zájmy Sovětského
vztahu k politickému rozhodování
svazu."
vlády. Turbulent Era bude nezbytným
Také pro ty, kteří ješte dnesjpopramenem pro všechny ę politiky,eko
nomy, historiky - kteří se zabývají- chybují, zda je McCarthyho vyšetřo
problémy Dálného Východu,
zvláště vání komunistické podvratné činno
sti shodné se zájmy Ameriky,
bude
J aponska.
dobré nahlédnout do uvedené
knihy
.Autor odhaluje s odbornou znaloTurbulent Era: '
§tí politické proudy japonského ve
Na jaře 1945’zmizely'tajné listi
řejného života, jejich
orientální
myšlení a dramatický zápas o udrže-‘ ny z odboru státu a z odboru námoř
ní míru nebo rozpoutání války,
v nictva USA a dodány Sovětům. FBI
době
nemg s vývojem mezinárodní situace pracovala pychle a v krátké
vítězí militaristé. J. Grew si vší podala usvědčující důkazy proti
má také psychologického boje, který šesti agentům, vysokým vládním
ú-

ředníkfim ve Washingtone. Avšak FBI
dostala pokyn přímo z Bílého
domu
agenty ponechat na svobęde a celý
případ utajit zejména před
presi
dentem Trumanem, aby tegto
případ
podlého jednaní nebyl příčinou zo
stření presidentova postoje v nastá
vajícím jednání v Postupimi,kde Šlo
o životné dfiležité zájmy Sovětfi.
Asistent státního sekretáře ge
nerál Julius Holmes informoval ihned
státního sekretáře a oba žádali je
ště v noci slyšení u presidenta. V
těchto vzrušujících chvílích
dal
president osobní rozkaz^špiony pozatýkat...
0 této aféře komunisti
ckých agentu v odborech státu a^ o
jejich ochráncích, úřadujících pří
mo v Bílém dome, je podáno svědeetví
také ve Forrestal Diaries,str*65/»
Pro ^uprchlíky z Československa
je zajímavé, že diplomat J.G-rew,na
ro zený y Bostonu^r. 1880,se stal po
válce předsedou reditelS
National
Committee for a free Europe a před

ZPRÁVY

Z

sedou organizace-pro zřízeni mezi
národní krestanské university
v
Japonsku.

Kulturní dějiny moderní doby/l.
díl,1953 /• PhDr. Egon Friedel,vy
dala Universita v Mnichově.
"Reformace povyšuje a posvěcuje
na prvním miste práci. Na druhém
zaměstnání a tím nepřímo
peníze,
které z něho plynou. Až do doby M.
Luthera byla práce trestem /vyhná
ní Adama z ráje/ nebo nanejvýš nut
ným zlem; ale od onoho času
byla
vyvýšena 'a dokonce prohlášena
za
posvátnouo wTento vztah, po prve uveden na svět protestantismem,vede
v přímé linįi ke ^kapitalismu
a
marxismu, těmto dvěma nejmocnejším
zatemňovatelfim Evropy, z
nichž
oba, ac s protichůdnými
pro
středky, mají stejný ethický a so
ciální základ.”

NAŠICH

ORGANISACÍ.

Václav Vostřez.
v Výbor Zemské skupiny Cyrilometo
dějské ligy v Kanadě^se sešel
ve
schůzi konané v pondělí 10o srpna v
místnosti řím.katoliGké fary v To
ronte. Byla projednána příští čin
nost CML:

Ú č a s tv na
pouti do
svatyně
muč edníku
u Midland, Ontario. Medele 23. srpna
1953-/Bližší program je uveden
na
následující straně tolio to věstníku./
Účast na mariánské^
slavnosti
a
oslavě
jubilea
s v •
Proko
pa
v Chatham, Ontario.
Neděle
13. září 1953. - 12. září se pořá
dá ve farním sále přátelská beseda,
na které večer promluví Dr. Bohdan
Chudoba z USA.

Společně
s
farno
stí
sv.^ Václava
v
Toronte
usp ořádání
SVATOVÁCLAV S K É

SLAVNOSTI
A
POUTI
v
Masaryktownu u To
ronta. Mimo jiné významné
hosty
bude pozván J.E.nejdp. Ludvík B.Ku
čera, sídelní biskup diecese Lin
coln, Neb»,USA. - Bližší program
bude uveřejněn v krajanském tisku.
Slavnost je v neděli 20. září t.jnx
Exercic^ie: V npjblizsi
době míníme uspořádat! exercicie
pro muže na dvou místech - v Chat
ham /pro omezený počet/ a v exercičním domě u Toronta. Tyto budou
pres weekend /zahájení v pátek^večer a konec v nedeli večer/^Veyíme,
žejtiaše vyjednávání bude
úspěšné
a žádáme proto zájemce, aby se ne
prodlené přihlásili u své místní
sirup lny CML, farnosti a nebo přímo
na naši adresu.
vFarnost sv. Antonína v Chatham
pořádala v březnu t.r.
exercicie
pro ženy v Oxley u Windsoru, které
absolvovalo 18 zen. Příští exerci
cie pro ženy budgu pořádány
ve
stejném měsíci příští rok.

Zemský výbor projednal a schválil CML se zúčastnili VI. čsl. dne v Mapřípravné práce, směřující k založe saryktownu, kde v týž den^- 5. VII.
ní místní skupiny CML ve Winnipegu , - ?. Žížka^OSB.,z opatství^sv. Pro- '
sv.
Manitoba. Bude to naše pátá
místní kopa, posvětil kapličku k úctě
Antonína. - 22. června t.r,vjsme po
skupina. Tesime se na spolupráci!
řádali spolu s farností pout do Mid
land. Všichni jsme jeli osobními au
CML. HAMILTON: Studijní Večer se ty. Mše sv.byla sloužena dp.P.Bernákoná v patek večer o 8.-hod. 21.srp čkem v poutním kostele v 10,30. hod.
a v 1.- hod. jsme vykgnali křížovou
na t.r. v Ukrajinském sále. Další ‘
studijní večer bude v týdnu před sv. cestu. Bylo tam krásně v lesnatém
Václavem.
kraji podobném našemu za morem a když
CML.TORONTO: Během července se ko v poutním chrámu hlaholil český zpěv
nala jedna schůze. - Diskusní studij
ní večer /29.VI.t.r./ se potkal s ži
ZPRÁVY OSOBNÍ: Rodina členazem
vým zájmem a budou proto podobné ve ského výboru CML br. Pavla My slina z
čery pořádány každý měsíc.- Členové
Hamiltonu se rpzmnožįl'a. Mamince
i
dcerušce se daří dobré.Blahopřejeme!

POUŤ
v

DO

SVATYNĚ
MUČEDNÍKŮ
u Midland, Ontario
neděli,
2 3.
srpna
1 9 5 3.

Po řaď: 9,30 h. dop.: Příjezd Účastníků.
------ - --------- 10,30 h< dop.s Prfivod od stanoviště^ autobusů v pozadí
kostela
do chrámu Páně za zpěvu písně: Tisíckrát pozdra
vujeme Tebe; a církevní přijetí pouti.
10,30 h. dop.: MŠe sv.,kterou bude obětovat P.F.Dostál,S.J. z
Chathamu. Při mši sv. se zpívá píseň:Ejhle oltář.
Odpoledne:
Prohlídka památností: Poutní chrám s.ostatky svmučedníků - Museum s obrazy a předměty z doby hu
rónské misie - Fort Sto.Marie,t.j.vykopané zá klady bývalé residence misionářů.- Pomníky-Lurdská jeskyne- Křížová cesta -Vyhlídka -Ostrov sv.
Terezičky - Poutní dŮm s jídelnou, atd.
Křížová ^cesta venku a sv. požehnání s českým kázáním v kostele.
Osvěžení u jezírka v inestském parku v Midlandu.
v
Moz3í 5,- a o.- h. odp.J Odjezd.
Příležitost ^ke sv. zpovědi bude před i po mši svaté a snad i beheto mše sv.
Sv.přijímání gjožno přijmout pri mši sv. o 10,30 h. nebo o 11,30 h., nebo
v případe potřeby na požádání i později.
Zveme všechny naše krajany, aby se zúčastnili této naší pouti, která se
bude konat v duchu modlitby za naši trpící vlast.

CML,
Václav Vostřez,
10 Rockwood Place,Apt.3,
Hamilton, Ontario,Canada.
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