Řada první, číslo první.

V Římě, v květnu

1951.

PROČ TYTO ŘÁDKY
Těchto několik listů, drahý spolubratře, nechce být náhradou za kněžský časopis ani agitačním letákem pro založení nějaké nové organisace
kněží exulantů."VINCULUM" chce být jen jednou z odpovědí na tolikeré
volání z našich řad:"HOMINEM NON HABEO!" - Nemám člověka, který by mi
podal pomocnou ruku, který by mi řekl v pravou chvíli upřímné přátelské slovo, který by dolil do mé dobořívající lampy nového oleje...

?

Kněz - sebeideálnější kněz -- zůstává člověkem, Náhle a násilně vyrván
z domácí půdy, těžko zapouští kořeny do půdy exilu, často kamenité a
nehostinné.Pokušení opuštěnosti a osamocenosti, někdy vystupňované mnohonásobným trpkým zklamáním až k pasivnímu indiferentismu a mravní otupělosti, obletuje naše hlavy jako zlověstný pták Smrti. Připadáme si
někdy jako plavec, kterého urval dravý proud od mateřské lodi a žene
ho na malém člunu, bez vesel neúprosně dál do tmavých hlubin noci.
"VINCULUM" chce být spojujícím řetězem s mateřskou lodí, PŘÁTELSKÝM
POUTEM SNAŠÍMVĚČNÝMIPOZEMSKÝMDOMOVEM,svazkemlásky,kterýmápředevším pomáhat udržovat a utužovat naše spojení s Věčným, "ut inter
mundanasvarietates ibi nostra fixa sint corda, ubi vera sunt gaudia"
/Dom.4.p.Pascha/, se Srdcem věčného Velekněze, který za dnů naší mladosti nás k sobě připoutal "pouty blahovůle, vazbami lásky", "vinculis
charitatis" / Os.11,4/ i s jeho viditelným zástupcem Petrem, kterého učinil Pastýřem beránků i ovcí.
"VINCULUM CARITATIS" - Láska je podle apoštola "pouto dokonalosti","vinculum perfectionis"/ Kol. 3,14/; chce nám pomáhat ve snaze o kněžskou
dokonalost a svatost. - "VINCULUM UNITATIS" - Uprostřed malicherných a
někdy i nenávistných, osobních a politických sporů exilu, v nichž někteří by se chtěli pokoušet roztrhat i "suknici nesešívanou","tunicam inconsutilem" Kristovy Církve a zneužívat jejího jména a jejích služebníků k stranickým účelům, chce nám pomáhat "zachovávati jednotu Ducha ve
svazku pokoje","servare unitatem Spiritus in vinculo pacis"/Ef. 4,4/.
Abychom mohli v plodné spolupráci zasvětit všechny své síly dobru svých
krajanů v exilu a připravovat se na odpovědnou práci na zpustošené vinici v zemích svatého Václava a svatého Vojtěcha.
"VINCULUM" nám však chce též připomínat svazky,které nás vážou k našemu pozemskému domovu a zvláště k našim Pastýřům a jejich ohroženému
stádci. Či není to jejich hlas, který nám zaznívá se rtů Pavlových:"Pamatujte na naše okovy","Memores estote vinculorum meorum"/Kol.4,18/. Chce nám pomáhat udržovat duchovní pouto se všemi, kteří "pro evangelium snášejí utrpení, ba i okovy, jako nějací zločinci"/Srv. 2 Tím.2,8-11/,
abychom všichni "cor unum et anima una" "vyznávajíce Pravdu v lásce ve
všem vzrůstali v něho, v Krista, jenž je Hlava.., abychom mohli vzdělávat věříci v díle služby k vybudování Těla Kristova"/Srv. Ef.4,11-16/.
Pevně doufáme, drahý spolubratře, že se nepohoršíš prostotou a odvážnou
přímostí našeho gesta. Jistě i Ty přiložíš ochotnou ruku k společnému
dílu "k budování Těla Kristova", "IN AEDIFICATIONEM CORPORIS CHRISTI".
O.Feva
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SVÁTKU BOŽSKÉHO SRDCE PÁNĚ 1. ČERVNA SE KONÁ SVĚTOVÝ KNĚŽSKÝ DEN
"PRO SANCTIFICATIONE CLERI" - ZAPOJÍME SE I MY KNĚŽÍ EXULANTI-SVAOTEC PIUS XII.SCHVÁLIL TUTO AKCI A POSÍLÁ VŠEM SVÉ POŽEHNÁNÍ .
Pořadatelstvo kněžského dne doporučuje tento PROGRAM: 1.- Připravujme se
už nyní, zajistěme si v květnu zvláštní přímluvu Panny Marie, Matky kněží. 2.-Snažme se věrněji žít své zasvěcení B.Srdci Páně. 3.-Pokud možno
vykonejme si přípravnou duchovní obnovu, spojenou se svatou zpovědí za
poslední období života, 4.-Svátek B.Srdce Páně snažme se prožít ve větší sebranosti a důvěrnosti s Kristem Pánem. Vykonáme dobrou meditaci,
v níž si připomeneme milosti a závazky kněžství, obětujeme mši svatou
za posvěcení všeho kleru, zakončíme den adorační hodinou na zadostučinění za kněžské hříchy a kněžské zrady a za vyprošení milosti vytrvalosti.
5.-Nabídneme Kristu nějakou citelnou oběť na důkaz své opravdovosti.Spojíme se toho dne zvláště s veškerým klerem a s našimi njdpp. biskupy ve
vlasti.
RENOVAMINI SPIRITU MENTIS VESTRAE........Pro měsíční duchovní obnovu
"Je práce a práce, horlivost a horlivost. Ve farnosti možno stavět nové
kostely, budovat místnosti pro oratoře a spolky, možno krásně organisovat krásně disciplinovaná náboženská sdružení. To všechno může vykonat
agilní farář, který má ducha vynalézavosti, přiměřené nadání, mimořádné
schopnosti, i když má málo nadpřirozeného smýšlení. Ale věřte mi,všechny tyto krásné věci může uskutečnit i čistě lidsky smýšlející člověk:
"Quod nascitur ex carne, caro est"/Jan 3,6/;ale KNĚZ KTERÝ CHCE. POSVĚCOVAT DUSE, MUSÍ MÍT PŘEDE VŠÍM OSTATNÍMHLADAŽÍZEŇPO

S P R A V E D L N O S T I ." /Kard. SCHUSTER na 42. synodě milánsk
Tento hlad a žízeň v nás udrží jen soustavná,poctivá kněžská meditace.
"Veritatemautem_facientesin CARITATE crescamus in illum per
omnia,

qui est caput Christus..." /Eph.4,15-16/

1.CARITAS - VINCULUM UNITATIS - pouto dokon
2.- CARITAS - PRINCIPIUM SANCTITATIS - zdroj posvěcení vlastního i druhých.
Věříme s Církví, že "ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu, každý jednotlivec však údem jeden druhého"/Řím.12,4-5;srv.1 Kor.12,12/.Kristus je
hlava Církve /Kol.1,13/ a z ní "roste celé tělo, jsouc klouby a svazy spojováno a udržováno vzrůstem, jejž dává Bůh"/Koi.2,19/.Láska je důvodem
této jednoty, jak praví svatý Augustin:"Ut simus membra Christi, unitas
nos compaginat. Ut compaginet unitas, quae facit nisi caritas?"
1.-Láska nás spojuje v dokonalou jednotu s celým Kristem - s hlavou i údy.A hlavní užitek tohoto spojení - POKOJ. Pokoj S BOHEM - čisté svědomíradostný klid pokorné duše neznající strachu, hledající vždy a všude a na
prvním místě vyplnit vůli Boží."Neboť kdo má moje přikázání a je plní,ten
mě miluje"/Jan 14,21/ - láska je ve skutcích.- Pokoj S LIDMI. Právě nedostatek lásky je překážkou jednoty a pokoje mezi lidmi:sobecké, pyšné
přecenování vlastních názorů a zásluh, ješitné zamilování do své malicherné "důstojnosti"je příčinou tolika roztržek, nepřátelství, hrobem spolupráce. Zamysleme se nad slovy apoštolovými:"Snášejte se navzájem v lásce.
Snažte se zachovávati jednotu Ducha ve svazku pokoje!..."/Srv.Ef.4,1-16/
Co ohrožuje jednotu s Kristem, s hlavou a údy,ve mně? Kristus pro tuto
jednotu obětoval všechno - stačí pohledět na jeho Srdce - co pro ni obětuji já? "Spiritum nobis, Domine, tuae caritatis infnnde, ut quos uno pane satias, tua facias pietate concordes..."
2.-Láska tryskající z Kristova Srdce je též aktivním principem posvěcení
vlastního i druhých.Dokonalost a svatost podle svatého Pavla je v duchovní mužné dospělosti, v dosažení míry plnosti Kristovy/Srv. Ef.hl.4;l Kor.
hl.3;l3;14/.-Jen
láskou přestaneme být nedospělými dětmi a dosáhneme dokonalosti Kristovy. Láska je "svazkem dokonalosti"/Kol.3,14/,v lásce je
naplnění celého zákona /srv.Řím.13,10/ - jediná láska nikdy nepomíjí;Láska zůstane i na věčnosti, až bude odloženo "všechno dětské" a budeme"dokonalí muži"/Srv.l Cor.13,1-13/.Máme tedy"vyznávajíce Pravdu v lásce ve
všem vzrůstat v Krista", máme přispívat "podle služby a podle síly pro-

- - -VINCULUM
- - - - - - - - - - -I,1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --3- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1951
-----

půjčené jednotlivým údům, aby celé tělo Kristovo vzrůstalo a upevňovalo
se v lásce"/Srv.Ef. 4,15-16/ - Láska"v tomto životě je vsak láskou nesoucí pečeť Kristova kříže. Není lásky bez oběti;kdo chce růst v Krista, musí na sebe brát denně jeho kříž /Mat. 16,24/- Láska je základ všech ostatních ctností. Chceme-li růst ve svatosti a posvěcovat druhé, je třeba,
abychom byli "in cariate radicati etfundati"/srv.Kol.2,7/.
Co je vnitřním motorem mého života? Jaké pohnutky řídí můj duchovní život i můj apoštolát? Jak se dívám na kříž a oběť ? Jsem přesvědčen, že
jedině stálým spoluobětováním s Obětí věčného Velekněze stanu se svatým
knězem a budu moci posvěcovat druhé? -"Sume et suscipe,Domine, universam meam libertatem..."-Srdce Ježíšovo,učiň nás kněžími podle svého Srdce
S OTEVŘENÝMA OČIMA A S OTEVŘENÝM SRDCEM.

Pastorační zájmy.
Psáno_i_pro_kněze_z_ČSR.

"Někteřívytýkali francouzskému kleru za starého režimu, že nepředvídal
rok 1789;španělskému kleru, že nepředvídal revoluční hnutí z roku 1936
a ruským kněžím, že nepředvídali Lenina a jeho následovníky... Jak osudná neprozíravost, kdyby to snad bylo pravda! Je tedy,velmi důležité rozumět době, která přichází. Jinak se vydáváme v nebezpečí, že se staneme neschopnými, bez vlivu na svou dobu pro nedostatek prozíravosti a pro
přílišnou
nehybnost". ____________________________________________________________
/P.Pius
S.I.:"Vyzařovat Krista"/

PASTORAČNÍ_ANKRTA_O_EXILU
Pošlete nám jasnou odpověď, pokud možno, doloženou konkrétními údaji,
po případě i materiálem statistickým, na tyto dvě otázky životní důležitosti pro naše pastorační metody v budoucnu.

I.Které hlavní nedostatky naší domácí pa
se projevily mezi našimi uprchlíky? V táborech? Mimo uprchlické tábory,
v novém prostředí? A to podle různých věkových a sociálních tříd?
II.-Které pastorační metody a prostředky se ukázaly nejúčinnějšími pro
získání zbloudilých? V táborech? Mimo tábory v občanském životě?Zase podle různých věkových a sociálních skupin.
Zaslaný materiál prostudujeme. Teoretické a praktické závěry uveřejníme v souborné studii, kterou vám pošleme.
Katechismus stále středem_pozornosti
Koncem března sešli se v Bredě/Holandsko/ náboženští pedagogové z mnoha
zemí, aby si sdělili výsledky svého apoštolátu v současném prostředí.
Výsledky této mezinárodní porady přinese dvojčíslo "LUMEN VITAE", mezinárodní revue pro náboženskou pedagogiku. Vychází čtyřikrát do roka; vydává je Centre international ďétudes de la formation religieuse./27,Rue
de Spa, Bruxelles, Belgique/.-Revue je velmi živě řízena. Reaguje na vše
ny palčivé otázky náboženské výchovy a hledá pro ně řešení.Letos věnuje
pozornost především:vlivu moderního prostředí na náboženský život 5 náboženské výchově na druhém stupni škol; náboženské výchově na školách odborných, zvláště technických.Revue bude přinášet posudky náboženskopedagogických publikací a komentovat důležité události na poli náboženské výchovy.
vr.
NOVÝ ŽIVOT-časopis celého našeho katolického exilu
každý z nás se vynasnaží zdokonalovat - NOVÝ ŽIVOT
NOVÝ ŽiVOT-zdatný pomocník v krajanské pastoraci
budeme proto podporovat a rozšiřovat - NOVÝ ŽIVOT
PRAVIDELNÁ MŠE SVATÁ ZA NÁŠ EXIL V ŘÍMĚ BUDE SLOUŽENAPÉČÍ DUCHOVNÍHO ODBORU KŘESŤANSKÉ AKADEMIE
.
První bude složena v basilice sv. Klimenta, kde je
pohřben sv.Cyril, v kapli svatých slovanských apoštolů druhou neděli v červnu /10.června/:za celý
náš exil i za naše doma,zvláště za njdpp.biskupy a
spolubratry kněze,na úmysly CML, za vytrvalost dobrých, návrat zbloudilých,za sjednocení všech
!
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IMITATORES MEI ESTOTE SICUT ET EGO
CHRISTI...
Kněžské vzory
ANTONÍN CYRIL STOJAN,olomoucký arcibiskup a moravský metropolita by se
dožil 22. května t.r. sta let. Je jednou z největších postav našeho kleru. Práce pro unii, Apoštolát sv.Cyrila a Metoděje, katolické studentstvo, exerciční hnutí - to jsou odkazy jeho hořící kněžské duše. Jeho
význam přesahuje daleko hranice jeho diecése a vlasti.Byl již zahajen
diecésní informační proces pro jeho blahořečení. - Krajanská kolonie
v Římě uctí sté výročí narození Stojanova vzpomínkovou slavností. Vatikánský rozhlas mu věnuje několik přednášek. Každý z nás v mezích své
působnosti budeme se snažit oživit jeho svatou památku mezi krajany,ale
především se budeme snažit uskutečňovat ve svém životě jeho ideál apoštolského kněze cyrilometodějského. ben
MEMENTO, DOMINE, FAMULORUM TUORUM...

Vzpomínáme v modlitbách.
Vzpomínáme

J.E.MONS. XAVER RITTER, bývalý apoštolský nuncius v ČSR, zemřel zaopatřen sv.svátostmi 21.dubna 1951 v Luganu. Naše vlast v něm ztratila velikého přítele. Myslel na ni stále, i ve své dlouhé nemoci. "Rád obětuji své utrpení" - řekl v lednu 1949 - "také za Československo. Třeba
jsem dnes vzdálen, pevně doufám, že svým utrpením budu moci vyprositi
zvláštní požehnání Boží pro tu milovanou zemi." - Nunciem v Československu byl jmenován roku 1927 a brzy si získal oddanost biskupů a zvláštní důvěru vlády. Po válce se vrátil znovu do Prahy s titulem internuncia, poněvadž Sov.Svaz nechtěl, aby zástupce Svaté Stolice byl doyenem
diplomatického sboru. Odejel z Prahy na zdravotní dovolenou 20.února
1948; vleklá srdeční choroba několkrát ohrožovala jeho život, zvláště
krise v lednu 1949 byla velmi nebezpečná. Avšak Pán Bůh ho chtěl nechat
ještě dlouho na jeho bolestném kříži a spojit jeho bolesti s bolestmi
křižované Církve v Československu. Teprve letos mu řekl:"Pojď, služebníku dobrý a věrný, vejdi v radost svého Pána."
/Podle zvláštní zprávy "VERITAS"/
Vzpomeneme při nejsvětější Oběti i na duše zesnulých vyznavačů Kristových njdp. opata strahovského Bohuslava JAROLÍMKA, njdp.opata želivského Víta TAJOVSKÉHO, bývalého provinciála Česke prov.T.J. P.Bohumila SPÁČILA, který vedle vědeckých publikací vydal řadu svazků původních meditací pro kněze /"Život Krista Pána", "Ze života přátel Krista Pána",
"Psallite Regi nostro"/ a na vldp. profesora Josefa KOUTNÉHO z brněnského semináře, - R.i.p.
Prosíme též o modlitby za těžce nemocného njdp.opata starobrněnského
Benedikta ŠVANDU a za všechny ostatní trpící, jichž jména neznáme.
V BOŽÍM KRÁLOVSTVÍ Náboženský zpravodajský přehled
ŘÍMSKÉ

Otec Pius XII list J.E.kard. Tisserantovi, sekretáři kongregace pro východní Církev, Vzpomíná v něm nejen založení tohoto bratrstva apoštolským slovinským biskupem Antonínem Martinem Slomškem, nýbrž i řady jiných
ských apoštolů na celý svět, cyrilometodějské encykliky Lva XIII Grande munus" roku 1880, listu Pia XI k 1050mu výročí blažené smrti svatého Cyrila, založení"Apoštolátu sv.Cyrila a Metoděje", který na širší
základně pokračuje v díle Slomškově, založení Velehradské akademie Papežské koleje velehradské a Unionistických velehradských sjezdů. Dotýká se též nynější b o l e s t n é náboženské situace ve slovanských zemích a
vyzývá k horlivým modlitbám za pronásledované katolíky, aby vytrvali
v těžkých zkouškách, i za odloučené bratry, aby našli cestu k návratu
do jediné Církve Kristovy. ben
ku Nanebevstoupení Páně v důležité řečičlenůmitalskéKatolickéakce
a účastníkům sjezdu Mariánských družin, konaném v Říme při příležitosti
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dvoustého výročí rozšíření Mariánských družin i pro ženy a dívky.Svatý
Otec vysvětlil nejdříve význam názvu "Katolická akce", který vyjadřuje
podstatu této organisace:má být sdružením aktivních katolíků.Její obecné poslání ji rozlišuje od ostatních skupin katolického apoštolátu se
speciálními úkoly. Dále poukázal Svatý Otec na strukturu katolické akce,
která je sice odlišná na př. od organisace Mar.družin, avšak též naprosto závislá na hierarchii. Nemusí být však nutné uzavřena hranicemi farnosti nebo diecése. Vlastní pole činnosti Kat.akce je tak široké jako náboženské a sociální poslání Církve. Kat. akce nechce a nesmí ničit osobní iniciativu, nýbrž ji bude koordinovat; nesmí se nikdy stát organisací politickou a není jejím posláním, aby se nadřaďovala ostatním skupinám katolického apoštolátu.Konečně Kat.akce se nemůže organisovat podle
stereotypní formy, nýbrž musí se přizpůsobovat okolnostem a potřebám různých krajů a míst. - Mariánským družinám Svatý Otec znovu zdůraznil, že
se mohou nazývat "pleno jure" Katolická akce a že vykonají pro Církev
nejvíce, budou-li věrně uskutečňovat své stanovy, především v těch podstatných bodech,které sám stanovil v apoštolské konstituci "Bis saeculari." - Projev velmi důležitý pro všechny pracovníky v Kat. akci a
Mariánských družinách.Doslovný překlad bude uveřejněn v "NOVÉM ŽIVOTĚ".
O.F.
- BLAHOŘEČENÍ PIA X se bude konat v basilice svatého Petra v neděli
června.Čeká se mnoho poutníků, zvláště ze severoitalských diecésí, avšak
bude zastoupena i cizina.Blahořečení Pia X. má mimořádný význam zvláště
pro nás kněze.
- UNIO APOSTOLICA A KNĚŽÍ ADORÁTOŘI
národnípořádají
kněžskou při
pouttédopříležitosti
Říma a sjezdmezisvých člen
V neděli večer po beatifikační slavnosti katechetický film -Božské mystérium . Pondělí a úterý budou věnovány studiu Kněžské důstojnosti a svatosti a kněžskému apoštolátu;budou připojeny referáty o Unio Apostolica,
o Sdružení kněží adorátorů a o některých formách dnešního apoštolátu.Účastníci vykonají společnou adorační hodinu v basilice sv.Petra a budou
přijati svatým Otcem ve zvláštní audienci. - V Unio Apostolica je celkem
22.000

kněží z 27národností.O.F.
Z naší náboženské_a_kultulní_činnosti

- V ŘÍMSKÉM NEPOMUCENU bude o kvatembrové svatodušní sobotě vysvěceno
osm bohoslovců na podjáhny a jeden dostane svěcení jáhenské. Prosíme
bratrské memento! - Bohoslovci Nepomucena se zúčastnili spolu s ostatními slovanskými římskými kolejemi oslav stého výročí založeni Bratrstva
sv.Cyrila a Metoděje, jak v basilice sv.Klimenta při byzantskoslovanské
pontifikální liturgii, tak při slavnostní akademii na Pap.Východním ústavě.O životě a díle biskupa Slomška promluvil salesián Don Mat.Saruga,bohoslovci zazpívali několik pěkných sborů v rodném jazyku.
ben
- EDIČNÍ ČINNOST KŘESŤANSKÉ AKADEMIE, studijního,informačního a dokumentačního ústavu CMLAkademické v Římě/ACADEMIA
CRISTIANA, Roma, Via della
Conciliazione,1/
je v poslední době velmi čilá.Její péčí a nákladem vychází čtrnáctidenní informační bulletin "VERITAS", ve dvou vydáních, italském a anglickém."VERITAS" přináší hodnověrné informace o náboženské
situaci v ČSR.Tento záslužný a obětavý čin několika nadšenců nalezl
mnohých vřelé uznání a najde jistě plné pochopeni i v našich kněžských
řadách. První tři vyšlá čísla jsou rozebrána.Přejete-li si její pravidelné zasílání, napište nám! Obstaráme vám ji!Poznamenejte, zda chcete vydání anglické nebo italské! - Dále vyšla jako první svazek edice "STUDIUM" úhledná knížka /56 str.,cena 200 lir/ "JAK STUDOVAT". - Tiskne se
NOVÝ ZÁKON - EVANGELIA. Překlad P.Pavla Škrabala O.P. k tisku pečlivě nově připravený P.Ondřejem Petrů O.P. Vyjde v letníchměsícíchnákladem15
tisíc
výtisků.Objednávky
již nyní
Křesťanská
akademie.
D ů_l
e ž i t é u_p o a
z záznamy
o r n ě přijímá
n í přineslo
třetí
číslo "VERITAS"

Mnozí kněží a věřící v ČSR byli překvapeni úřední zprávou, že někteří
čsl.ordináři složili v poslední době státní předepsanou přísahu. K objasnění zaslala církevní autorita kněžím v ČSR toto prohlášení:"Katolíci a zvláště kněží znají z vlastní zkušenosti, jaké lži a pomluvy byly
roztrušovány proti katolické Církvi a její viditelné hlavě.Jest tedy
tře
ba mít se na pozoru a nedat se odvést s pravé cestyanioklamatzvláště
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tehdy, když jste nuceni poslouchat řeči protikatolické propagandy.Netřeba podotýkat, že v podobných případech není dovolen žádný projev
souhlasu. Ani tehdy se nedejte zviklat, dojdou-li k vašemu sluchu zprávy o projevech nebo činech, jež se připisují osobnostem, od nichž byste nic podobného nečekali. Za této situace nikdy není možno mít jistotu o pravdivosti tvrzení, jez hlásá propaganda. Ale i kdyby tyto řeči
odpovídaly skutečnosti, nutno mít na paměti, že to může být následek
fysického, mravního či jiného násilí, jež ruší zodpovědnost za vlastní
činy. /"VERITAS" I,26;1.5.1951/
Z BLÍZKA I Z DÁLI O našich doma.

O náboženské a církevní situaci v ČSR jste pravidelně informováni
VÉM ŽIVOTĚ" a ještě rychleji, častěji a obšírněji v informačním náboženském bulletinu "VERITAS". Proto zde jen ve zkratce a přehledu několik
zpráv z poslední doby.
- V JEDNOM KONCETRAČNÍM KLÁŠTEŘE je asi 165 řeholních a asi 100 světských kněží. Obě komunity jsou přísně odděleny.Zdravotní stav celkem uspokojivý. Chřipka řádila více mezi dozorci než mezi vězni. Jeden z dozorců
prý si stěžoval:"Ti faráři svým modlením na nás poštvali Pána Boha."-Duchovní život dobrý, ano výborný, ačkoliv je stále větší nebezpečí únavy.
Bratrskásoudržnosta přátelský duch.Nějakou dobu mívali společné po
nosti/růženec, duchovní konference, nedělní mši sv., dokonce někdy i slavnou mši sv. a o vánocích pontifikálku s orchestrem/;v poslední době však
zakázány společné pobožnosti, dokonce i soukromé mše svaté.Ztěžuje se jim
možnost duchovního soustředění.Po celém klášteře zřizováno rozhlasové zařízení,15 tlampačů, celý den "muzika" atd.;dvakrát týdně kino, zvlášť pro
řeholníky a pro světský klerus.-Zaměstnání nejrůznější,někdy ponecháno i
osobní iniciativě/na př.výroba březových košťat, správkárna pytlů a ponožek/.V posledních měsících zřizovány dílny;někteří se začali učit řemeslům, připravují se do "civilu". Ve_volném_čase se mnoho čte, pokud se dá
něco sehnat, smyčcový kvartet, pěvecký sbor, harmonium, šachy, studium cizích jazyků.-Strava celkem dobrá, věřící obětavě pomáhají a posílají balíky s potravinami. - "MYSLÍME NA VÁS NA VŠECHNY, MODLÍME SE A OBĚTUJEME
A PROSÍME O TOTÉŽ VÁS VŠECHNY." - píše jeden z koncentráčníků.
- ŘEHOLNÍ SESTRY žijí v nejrůznějších situacích, někdy ve veliké bídě.
Jsou velmi statečné, budí úctu u svých dozorců. Jeden z nich řekl:"S takovým vojskem, jako jsou mé Sestry, bych dobyl celý svět!"- V továrnách
pracují v řeholním šatě a společně, musejí se mírnit v práci, aby nepřekonalyvšechnyrekordy, dělníci je mají většinou ve veliké úctě.Těžká zkouška přispěla ku zvýšení úrovně duchovního života a k prohloubení lásky.

SEMI
sluchačů, bohoslovců v semináři 40/80?/;v počtu řada "přípravkářů" - sextánů, septimánů,účastníci katechetských kursů. -V bratislavě 24 bohosl.
- KATOLIČTÍ LAICI ve veliké většině věrní a stateční, obětaví až k hrdinství. Vzrůst eucharistického života /časté sv.přijímání u mužů středních
let, stálý výstav Nějsv.Svát. v Praze udržován obětavostí laiku, mezi adorátory mnoho mužů;konají dobrovolně kostelnické služby, starají se o udržování a čistotu opuštěných kostelů s vzornou pečlivostí.-Vzrůst úcty
mariánské - živý ohlas dogmatu nanebevzetí P.Marie, mnoho dětí křtěno na
jménoMariaAssumpta.-Roste úcta_k_sv.Otci, mizí chladný postoj k Ří
přibývá římskokatolického cítění.-Láska k biskupům, a zvláště k p.arcibiskupovi Beranovi, stále živá.Různí gener. vikáři opuštěni,věřící utíkají z kostelů, kde se objeví. Obětavost k uvězněným kněžím bezmezná.Tento
nehlučný vnitřní růst nove katolické generace je nadějí pro Církev, pobídkou pro nás. -Nebezpečí pseudokat. tisku:Katol.noviny /české/ nákl.30.0O0
Křesťanská žena -80.000.
Z našeho_exilu.
O
to rubrika prázdná.Chtěli bychom, aby se stala naším společným dostaveníčkem, kde bychom si vypověděli své starosti i naděje, kde bychom se vzájemně poznávali_asdělovali_sisvé_zkušenosti.________________________________
VINCULUM.- Folia circularia Clero ČSR in dispersione destinata in l.Bohemica
Ad instar manuscripti.-CUM APPROBATIONE ECCLESIASTICA -Romae,die 15.5.1951

