číslo druhé.

V Římě,

v červnu 1951.

SVATY OTEC PIUS XII MLUVÍ O PAPEŽI EUCHARISTIE BLAHOSL. PIU X
TAK VYNIKAJÍCÍ ČLOVĚK, VELEKNĚZ A SVĚTEC STĚŽÍ NALEZNE HISTORIKA,KTERÝ BY DOVEDL ZACHYTIT CELOU JEHO POSTAVU A PŘI TOM NEZANEDBAT ŽÁDNOU
JEJÍ STRÁNKU. AVŠAK I PROSTÉ A CHUDÉ VYPOČÍTÁNÍ VŠEHO TOHO, CO UDĚLAL
A VŠECH JEHO CTNOSTÍ, STAČÍ K TOMU, ABY VZBUDILO NEJŽIVĚJŠÍ OBDIV. A
O
ÚPLNÝCH RYSECH.
BYL TO JISTĚ ČLOVĚK, O NĚMŽ MŮŽEME ŘÍCI, ŽE DO VŠECH OBORŮ, KTERÝCH
SE JEHO POZORNOST A RUKA DOTKLY, VNESL SVĚTLO A JAS SVÉHO VYSOCE INTELIGENTNÍHO A VZDĚLANÉHO ROZUMU, OBDAŘENÉHO VZÁCNOU VLASTNOSTÍ DUCHA,
ŠŤASTNÉHO V ANALYSE A ZÁROVEŇ MOHUTNÉHO V SYNTHESI. TYTO VLASTNOSTI
VTISKOVALY
KAŽDÉMU JEHO DÍLU RÁZ VŠEOBECNOSTI A JEDNOTY, KTERÁ CHTĚLA VŠECHNO SHRNOUT A OBNOVIT V KRISTU.
PIUS X UKÁZAL JAKO OBRÁNCE VÍRY, HLASATEL VĚČNÉ PRAVDY A STRÁŽCE NEJSVĚTĚJŠÍCH TRADIC VELMI JEMNÝ SMYSL PRO POTŘEBY, TOUHY A ENERGIE SVÉ
DOBY. PROTO MU PATŘÍ MÍSTO MEZI NEJSLAVNĚJŠÍMI PAPEŽI, VĚRNÝMI POZEMSKÝMI STRÁŽCI KLÍČŮ NEBESKÉHO KRÁLOVSTVÍ, MEZI PAPEŽI, JIMŽ LIDSTVO
VDĚČÍ ZA KAŽDÝ KROK VPŘED NA SPRÁVNÉ CESTĚ K DOBRU A TÍM ZA VŠECHEN
PRAVÝ POKROK.
DNES VIDÍME JASNĚ, CO ZNAMENÁ JMÉNO PIA X .JEHO OSOBA A JEHO DÍLO BYLY V BOŽÍM PLÁNU PŘÍPRAVOU CÍRKVE NA NOVÉ A OBTÍŽNÉ ÚKOLY, KTERÉ PRO
NI CHYSTALY BUDOUCÍ BOUŘLIVÉ DOBY. MĚLY ZAVČAS PŘIPRAVIT CÍRKEV SVORNOU V NAUCE, PEVNOU V KÁZNI, ÚČINNĚ ŘÍZENOU SVÝMI PASTÝŘI. MĚLY PŘIPRAVIT OBĚTAVÉ LAIKY, NÁBOŽENSKY VZDĚLANÝ VĚŘÍCÍ LID; MLÁDEŽ SMĚŘUJÍCÍ K SVATOSTI OD ÚTLÉHO VĚKU; UVĚDOMĚLÉ KŘESŤANSKÉ SMÝŠLENÍ POZORNĚ
ŘEŠÍCÍ OTÁZKY SOCIÁLNÍHO ŽIVOTA.ŽE DNES CÍRKEV BOŽÍ NEJEN NEUSTUPUJE
PŘED SILAMI NIČÍCÍMI DUCHOVNÍ HODNOTY, NÝBRŽ TRPÍ, BOJUJE A V BOHEM
DANÉ SÍLE POSTUPUJE A VYKUPUJE, TO JE Z VELKÉ ČÁSTI ZÁSLUHA PROZÍRAVÉ ČINNOSTI A OSOBNÍ SVATOSTI PIA X . DNES JASNĚ VIDÍME, JAK CELÝ JEHO PONTIFIKÁT BYL ŘÍZEN SHORA PODLE LÁSKYPLNÉHO PLÁNU VYKOUPENÍ, ŘÍZEN K TOMU, ABY PŘIPRAVIL DUŠE SCHOPNÉ SMĚLE NASTOUPIT DO BOJŮ, KTERÉ PROŽÍVÁME, A ZAJISTIT NAŠE BUDOUCÍ VÍTĚZSTVÍ.
VY, KTEŘÍ CÍTÍTE JEHO PŘÍTOMNOST - NEBOŤ ŽIJE A JE S VÁMI V DÍLE, KTERÉ VYKONAL ZA SVÉHO ŽIVOTA, A JE VÁM BLÍZKO SVOU OCHRANOU, DO KTERÉ
VÁS ODE DNEŠKA HALÍ, - DŮVĚŘUJTE V JEHO PŘÍMLUVU A MODLETE SE S NÁMI:
BLAHOSLAVENÝ VELEKNĚZI, VĚRNÝ SLUŽEBNÍKU SVÉHO PÁNA, POKORNÝ UČEDNÍKU BOŽSKÉHO MISTRA, ZKUŠENÝ PASTÝŘI KRISTOVA STÁDCE....VYPROS NÁM OD
BOŽSKÉHO MILOSRDENSTVÍ DAR TRVALÉHO MÍRU A JAKO CESTU K NĚMU NÁVRAT
MYSLÍ K ONOMU PRAVÉMU BRATRSTVÍ, KTERÉ JEDINÉ MUŽE VRÁTIT LIDEM A NÁRODŮM SPRAVEDLNOST A SVORNOST BOHEM ZAMÝŠLENOU.

tra 3.června 1951./
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ZÁVĚŤ SVATÉHO KONSTANTINA-CYRILA JE STÁLE AKTUÁLNÍ. - Podle staroby
lé legendy pravil sv.Cyril svému bratru Metodějovi pohnutým hlasem:
"Hle, bratře, až posud byli jsme oba spřežení jednu brázdu táhnouce.
A nyní já padám na líše den svůj ukončiv. Vím, že miluješ velmi horu
/klášter olympský/, ale nechtěj pro horu opustiti učení svého na Moravě. Zůstaň u tohoto dobrého lidu a vyučuj ho pravdě Boží!" /Ekert,
Církev
vítězná.III.,
73/.
NEJSOU V EXILU SCHOPNÍ CHLAPCI, STUDENTI,
A byl to týž hlas,který mluvil ústy arcibisku- MLADÍ MUŽI, KTEŘÍ BY MOHLI POROZUMĚT ZÁpa Ant. Cyrila S t
o
j a n a , když naposledy
VĚTI CYRILOVĚ, KDYBY JIM JI NĚKDO DOVEDL
vzkazoval svým bohoslovVHODNĚ PŘIPOMENOUT A POMOHL JIM JI PRAKcům:"Já už Velehradu neuvidím...ŘeknětebohoTICKY USKUTEČNIT ? - STAROST O NOVÝ KNĚŽslovcům, že jich prosím,
SKÝ DOROST JE NAŠÍ PRVNÍ A SVATOU POVINjak to řekl sv. Cyril
svému bratru, když umíNOSTÍ
!
ral, aby neopouštěli dobrého ... našeho lidu..."/Cinek,1091/. - M o d l i t b a s v a t é h o C y r i l a bude i naší modlitbou;"Pane, můj Bože, který dopřáváš s l u c h u těm, kteří konají tvou vůli, kteří se tě bojí a zachovávají tvá přikázání, slyš mou modlitbu a zachovej své věrné stádce,
jemuž jsi mě,neschopného a nehodného služebníka,postavil v čelo.Osvoboď je od bezbožné a pohanské zloby těch, kteří se rouhají tvému jménu, znič bludařství, dej, aby tvá Církev mohutně vzrůstala, shromažď
všechny ve své pravé víře a dej, aby ji všichni správně vyznávali;
vdechni do jejich srdcí slovo svého synovství. Tvůj je to dar, že jsi
nás nehodné přijal za kazatele svého evangelia! Vracím ti ty, které
jsi mi dal; jsou tvoji. Řiď je svou silnou pravicí a ochraňuj je pod
stínem svých křídel, aby všichni chválili a oslavovali tvé jméno."
duch. obnovu
obnovu
RENOVAMINI SPIRITU MENTIS VESTRAE......Pro měsíční duch.
Dvě otázky pro odvážné

Při nedávné návštěvě v jedné římské koleji řekl biskup bohoslovcům:
"Unás/je to za "železnou oponou" / nepotřebujeme ani tolik učenýc
kněží, ale NUTNĚ POTŘEBUJEME KNĚŽÍ SVATÝCH, KTEŘÍ VEDOU HLUBOKÝ DUCHOVNÍ ŽIVOT, a rozumějí lidu."
I.-Jsemotom pevně přesvědčen, že první a nejnutnější podmínkou pro
moderního kněze, který chce mít účinný podíl na výstavbě nového světa ze současných a snad ještě hrozivějších budoucích trosek je SVATOST, HLUBOKÝ DUCHOVNÍ ŽIVOT ? "Apoštolské postavy, hlavně mladých, vyrůstají do hrdinných perspektiv a v poměrech stále těsnějších a nebezpečnějších se pracuje tak,
že to bude jednou hrdinskou písní věrnosti a lásky." / Z jednoho dopisu z domova./
II.-Jsem odhodlán i v exilu, v poměrech sebe svízelnějších a
rvát se se sebou samým a s okolím, abych UDRŽEL STEJNÝ KROK S HRDINNÝMI VZNAVAČI DOMA a nezakrněl v duchovní prostřednosti ? - Chci též
VYRŮSTAT DO HRDINNÝCH PERSPEKTIV APOŠTOLSKÉHO KNĚZE, který nehledá
nikde svůj osobní prospěch a je hotov dáti za své ovce i svůj život?
Není potřebí odvahy k přečtení těchto otázek, je však třeba TROCHU
odvahy dát si na ně poctivou kněžskou odpověď, a je třeba VELIKÉ odvahy, KURÁŽE SVATÝCH, snažit se o jejich denní vytrvalé uskutečňování ! - Kdo by nechtěl být odvážným v tak veliké době? Schází nám tatosvatáodvaha? - "PROSTE A BUDE VÁM
DÁNO."

O.F.

Několik_myšlenek_pro_meditaci_

DA NOBIS,DOMINE,UT INTER MUNDANAS VARIETATES, IBI NOSTRA FIXA SINT
CORDA, UBI VERA
SUNT
GAUDIA....
/
Oratio Dom.IV. p.Pascha
1.V í r a - základ veškerého duchovního života
2.D u c h v í r y - nutná podmínka opravdového kněžského ž
Proto, Pane, r o z h o j n i n a š i v í r u!/Luk.17,5/
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Kdo prožívá častěji a bolestněji změny běhu života než kněz exul
"Inter mundanas varietates" se odehrává náš denní život. A přece i v
těchto okolnostech, kdy se zdá, že jsme hříčkou tolikerých náhod, kdy
nevíme, co nám přinese nejbližší den, ostatní lidé na nás hledí jako
na muže Boží, na svědky věčnosti, kteří mají i uprostřed vlnobití stát
jako pevný maják a ukazovat jiným bezpečnou cestu do přístavu:"Vy jste
světlo světa!" /Mat. 5,12/

1.- Budeme majákem, budeme světlem, jen budeme-li mít sami své s
zakotveno ve věčnosti, v Bohu. TO DOKÁŽE JEN VÍRA."Fides est humanae
salutisinitium,fundamentumet radix omnis justificationis, sine qu
impossibile est placere Deo /Hebr.11,6/ et ad filiorum eius consortium pervenire " / Cone. Trident.Decr. de Justif., c.8 /. Bez víry není
spásy, bez víry není dokonalosti, víra je východiskem všech cest k Bobu a k svatosti. "Víra není jen jedna z ctností, JE BOŽSKOU BRANOU,
KTEROU VSTUPUJÍ DO CHRÁMU DUŠE VŠECHNY CTNOSTI."/ Pius XII, Ván. pos.
1941/. Máme-li být "druhým Kristem", je především třeba, "aby Kristus
přebýval
skrze víru v našich srdcích"/srv.Ef.3,17/
Od svého mládí jsme zpívávali:"Bez víry se nelze líbit Pánu, růže
ctnosti z víry vykvítá, víra otevírá rajskou bránu, věrou do srdce
Bůh zavítá...." /Ejhle oltář../. A u našeho smrtelného lůžka bude se
modlit snad některý z našich spolubratří:"Licet enim peccaverit, tamenPatrem et Filium et Spiritum Sanctum non negavit, sed CREDIDIT,
et zelum Dei in se habuit, et DEUM, qui fecit omnia, FIDELITER ADORAVIT." / Ordo commend. animae./

2.- Kněžský Život je život MODLITBY, APOŠTOLÁTU, OBĚTI.Bez živé víry
t a k o v ý život je nemožný. - "Krása a vznešenost modlitby nespočívá ve
formulaci krásných myšlenek a v novém pohledu na tajemství víry, jako
spíše v pokorném přijímání jednoduchých zjevených pravd...Umět je přijímat ve světle víry je veliký dar Boží!" - Naše kněžská činnost stane se apoštolátem jen tenkráte, bude-li proniknuta duchem živé víry.
Jak dobře tomu rozuměl Stojan! Nad východem z dražovického kostela
dal si napsat:"Milost tvá, ó Pane, provázej mne na cestách mých! Ruka má bude při práci, avšak srdce mé u tebe, ó Bože." /Cinek, 207/
A jak to dovedl uskutečňovat v praksi! Často uprostřed prací povzdychl a zašeptal:"Všechno je marnost, kromě Pána Boha milovat a jemu
sloužit." /Životem 1927, č.1., str.9/ Proto v jeho životě i činnost
politická byla apoštolátem. - Avšak život kněze, který denně obnovuje
přesvatou oběť Kristovu, musí být nejen životem obětníka nýbrž i životem oběti, právě jako život Kristův. "Agnoscite, quod agitis;imitamini, quod tractatis,"říkal nám biskup před kněžským svěcením."Uvědomujte si, co konáte, žijte podle toho, co na oltáři činíte slavíce tajemství smrti Páně..." Jen živá víra nás naučí žít životem
kněžské oběti; bez ní naše kněžské funkce se stanou řemeslným mechanismem.
"A d a u g e n o b i s f i d e m !"/LUC.17,5/ Nadpřirozená víra je
BOŽÍM DAREM, darem nezaslouženým, za který se třeba č a s t o m o dlit!"Rozhojnimou víru!" - Nezapomínám na to ? - Zvláště ve chvílích pokušení a pochybností? - Když mi je víra těžkou? - Děkuji za
dar
víry
?
Víra je "assensus intellectus", POZNÁNÍ, živé přesvědčení o pravdivosti zjeveného slova Božího. Pravdu Boží třeba s t u d o v a t a
meditovat.-Kolik času věnuji četbě a studiu duchovních knih,
zvláště
Písma svatého ? - Jak konám svou denní meditaci
Víra je "assensus liber", SVOBODNÝ SOUHLAS, uznání Boží pravdy, neustálá pokorná adorace nekonečného a nevyzpytatelného Boha a jeho Prozřetelnosti.
- Cvičím se v úkonech víry ? - Při kněžskýc
Při modlitbě ? - Ve chvílích těžkých Božích dopuštění i v denních křížích, při plnění svých všedních povinností? - V kněžské poslušnosti?
Nestáčí věřit, třeba z víry žít! "JUSTUS AUTEM EX FIDE VIVIT"/ROM.1,17/
P.Spiritual
"NOVÝ ŽIVOT" SE STANE MLUVČÍM CELÉHO NAŠEHO KATOLICKÉHO EXILU, POMOCNÍKEM V KRAJANSKÉ PASTORACI, BUDEME-LI VŠICHNI PŘISPÍVAT K JEHO ZDOKONALENÍ,KJEHO ROZŠÍŘENÍ, K JEHO FINANČNÍMU ZAJIŠTĚNÍ
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Jistě všichni naši veledůstojní pánové pamatovali v nejsvětější Oběti
na duši našeho velikého příteleJ.E.MsgraXaveriaRittera,
bývalého nuncia v Československu, o němž jsme přinesli zprávu v prvním čísle "VINCULA".- 22. května, měsíc po jeho úmrtí, byly v Římě
slouženy za něho zádušní mše svaté a to v e farním kostele vatikánském
svaté Anny, u oltáře svatého Václava v basilice svatopetrské, v kostele sv. Jana Nepomuckého v pap. koleji Nepomucenum. - Z podnětu Křesťanské Akademie čtyřčlenná delegace milánských krajanů položila na prozatímní hrob Mons. Rittera v Cesano Maderno u Milána kytici se stuhami v národních barvách. - Prosíme, abyste doporučili duši Msgra Rittera do vděčných modliteb všech našich krajanů. - R.I.P.
S OTEVŘENÝMA OČIMA A S OTEVŘENÝM

SRDCEM.

Pastorační zájmy

Naši emigranti v Austrálii
Ke dni 31. března 1951 počet uprchlíků z ČSR v Austrálii přesáhl číslo
11.000. Jenom ve státě Viktoria žije 2538 našich exulantů ve věku nad
16 let, z toho 1724 mužů a 864 žen. Naši krajané jsou roztroušeni po
všech končinách země, jsou povinni odpracovat si dvouletý pracovní
smluvní závazek, většinou těžké práce na cestách, v lesích nebo lomech.
Místní úřady přihlížejí k schopnostem a zdravotnímu stavu. Nejhledanější jsou řemeslníci. Jen ti, kteří znají plynně anglicky, mají naději státi se úředníky. Největší potíže jsou s byty, kterých je, hlavně
ve městech,zoufalý nedostatek. V posledních dnech byly mladší ročníky
sepsány k vojenskému odvodu. Australské úřady zásadně nepřejí jakémukoliv spolkovému národnímu životu,mají zájem, aby se novousedlíci co
nejrychleji poaustrálštili a zabydleli tak, aby již nepomýšleli na návrat domů. V Austrálii vycházely jediné české noviny, které byly nyní
australskými úřady zakázány. Snadnější život je ve městech. Studenti
se snaží studovat, nejsou však stipendia a poplatky na universitách
jsou velmi vysoké.
Z celkového počtu našich krajanů v Austrálii jest asi 8.500 katolíků.
Veliká vzdálenost od kostela, všeobecná skleslost a opuštěnost způsobují, že nelze mnoho mluvit o hlubším náboženském životě. Uprchlíci
jsou organisováni v krajanské spolky podle jednotlivých států. Kolem
těchto spolků se začínají tvořit skupiny CML. Zatím byl ustanoven přípravný výbor, který vede Dr.Hofírek. Z našich kněží působí vdp. Maňák
v Parkes, vdp. Boček ve Victorii, vdp. Peksa v Northam, vdp. Míka CSsR
v Pennants a někde též vdp. Drdina.-Podle poslední úřední zprávy z Federal Catholic Immigration /150 Elisabeth Street, SYDNEY / působí mezi našimi emigranty šest kněží a Katolická přistěhovalecká akce zatím
nepřijímá další kněze pro krajanský apoštolát.Kdyby však někdo z našich kněží chtěl do Australie, sekretář Církevního oddělení Pederal
Catholic Immigration Rev.Pr.G.M. Crennan je ochoten nalézti místo v
některé australské diecési v domácí duchovní správě.
- ník

Kardinál Griffin, arcibiskup westminsterský, vydal 20. května t.r.pastýřský list o pronásledování Církve. Má v něm mnoho vřelých slov o
njdp. arcibiskupovi Beranovi a náboženské situaci v ČSR. List končí
řadou velmi praktických návrhů,které bychom mohli i my s užitkem uskutečňovat v naší krajanské pastoraci. "Bratrská láska jezákladnímrysemnašeho praktického křesťanského života. Nesmíme proto zapomenout na své
bratry a sestry, nasazené do nucených prací v sibiřských dolech, úpějící v pražských žalářních kobkách, v otrockých táborech v Číně. Nesmíme se za ně přestávat modlit, musíme prosit Boha, aby jim dal sílu vytrvat, milost vydržet v hodině utrpení, hrdinnost zůstat věrni víře,
která je základem a důvodem jejich postoje, nezradit učení svého ukřižovaného Mistra.Musíme pravidelně přistupovat ke sv. svátostem, které
se jim upírají. Je mým nejnaléhavějším přáním, aby se v diecési konaly často a pravidelně modlitby za pronásledované bratry. Modleme se
každé ráno při mši svaté s novou horlivostí za obrácení Ruska. Navrhuji, aby se v rodinách, v nichž se členové denně modlí růženec, oběto-
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vala tato modlitba jednou týdně za tyto trpící pro víru.Konečně naléhavě prosím školní děti, aby si vzaly na srdce tuto záležitost:Navrhuji, aby si každá třída našich katolických škol adoptovala jednu ze
zemí za železnou oponou a pravidelně se za ni modlila." - Podobně milánský arcibiskup kardinál Schuster nařídil, aby se v měsíci červnu,
zasvěceném B.Srdci Páně. konaly modlitby za "in carceribus, in vinculis, in metallis, in exiliis constitutos".Na tyto úmysly přidávají
kněží při mši svaté zvláštní kolektu a věřící při pobožnosti k B.Srdci Páně žalm Miserere a modlitbu Zdrávas Královno. Na tytéž úmysly se
má konat 29. června po celé diecési adorační hodina. - Křesťanská Akademie poslala celému našemu exilu obrázky s modlitbou k sv.Cyrilu a
Metoději za trpící bratry doma i ve vyhnanství.Uzavírejme do společenství svých modliteb nejen své nejbližší, nýbrž celou trpící Církev,
jak k tomu vybízejí své věřící jmenovaní arcipastýři, a využijme toho
k prohloubení náboženského života naší emigrace.
-ek
Jistě jste si všimli v posledním čísle "NOVÉHO ŽIVOTA"/červen 1951,
str.1l/ informativního článku o nové knize P. L o m b a r d i h o
PER UN MONDO NUOVO - O NOVÝ SVĚT / Vyd. La Civiltá Cattolica, Roma,
Via Ripetta, 246/. Kniha vychází již v pátém vydání - po třech měsících! U náboženské knihy řídká věc. Známka, že P.Lombardi řekl v pravý čas slovo, na které svět čeká. Připravují se vydání v jiných jazycích. I český kněz, který chce "budovat nový svět", by měl znát tuto
knihu.
ben
_Pozor_na_agenty!_
V Italii je rozšiřován italský překlad knihy "Proces proti vatikánským
agentům v Československu. - Biskup Zela a společníci." Kniha vyšla
nákladem pražského Orbisu a budemožná rozšiřována i v jiných překladech a mezi naší emigrací. Poslední číslo "VERITAS" /15.6.51/ přináší obšírnou objektivní kritiku knihy.Naši kněží by měli znát tento posudek, aby mohli správně a pohotově odpovědět na případné námitky čerpané z tohoto lžiprocesu.Kdyby toho bylo třeba pro naši emigraci, postarali bychom se o české vydání posudku.
ben
Potřebovalo to_koště_
"Pán Bůh si na nás vzpomněl. Je to málo platné, už to tu potřebovalo
koště a vymést. Tak to u nás Pán zařídil takto. Už tak přemýšlíme,jak
co zařídíme, budeme-li mít nějaký někdy vliv." Tak píše jeden mladý
spolubratr z vojny.... Chceme-li jednou účinně spolupracovat na duchovní výstavbě Církve doma, je třeba se připravovat už nyní.K tomu
musíme mít odvahu zadívat se zpět, zvážit klady i nedostatky, sdělit
si zkušenosti a vyvodit z nich praktické závěry. Proto jsme vás vyzvali k pastorační anketě o exilu a těšíme se na odpovědi ode v š e c h.
Děkujeme těm, kteří se již ozvali.
O.F.
CO NOVÉHO V BOŽÍM KRÁLOVSTVÍ

Náboženský zpravodajský přehled
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ŘÍMSKÉ ZPRÁVY Od Skály Petrovy
- NOVÁ MISIJNÍ ENCYKLIKA "EVANGELII PRAECONES" byla uveřejněna v neděli 17.června. Hodnotí misijní dílo Církve za posledních 25 let.
pomíná
růst zevnější i vnitřní. Srovnáváme-li na př. rok 1926 a 1950
misijní statistiky nám řeknou, že počet věřících na misijním území
vzrostl z 15 milionů na 28 milionů,počet misionářů a domorodých kněží
ze 14.800 na 26.800, počet bohoslovců ve velkých seminářích z 1770
stoupl na 4.300 atd. Svatý Otec se dále zmiňuje o krvavých pronásledováních, jimiž Církev prochází a procházela v mnohých zemích. Dotýká se
všech aktuálních problémů misijních:domorodého kleru, katolické akce
v misiích, školské otázky, misijního zpravodajství a tisku,misijních
papežských spolků, jejichž duší musí zůstat Unio missionaria Cleri,
mluví o činnosti zdravotní a sociální v misiích, poukazuje na veliký
kulturní a civilisační význam misijního díla Církve, jak to jasně ukázaly misijní výstavy římské v létech 1925 a 1950.Církev neničí národní svéráz jednotlivých ras a národnostních skupin, nýbrž jej posvěcuje
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a přivádí k nejvyššímu rozkvětu.Encykliku nestačí si přečíst, bude třeba se k ní vracet, meditovat některé její části, seznamovat s jejími
směrnicemi naše věřící.
O.F.
- Odpolední slavnost BLAHOŘEČENÍ PIA X 3.června t.r. se musila konat
na svatopetrském náměstí, poněvadž basilika nemohla pojmout obrovské
zástupy věřících. Řím vypadal v těch dnech jako za dnů Milostivého léta. Bylo přítomno na 20 kardinálů a 180 biskupů z celého světa;nechyběli ani příbuzní Pia X.
ben
- KONGRESU SDRUŽENÍ "UNIO APOSTOLICA" a KNĚŽÍ ADORÁTORŮ" se zúčastnilo asi 500 kněží. Hlavní thema sjezdových přednášek bylo:"Kněžský život v učení a příkladech papežů Pia X a Pia XII".- Kněžské adorace v
basilice svatého Petra 4.června se zúčastnilo na 5.000 kněží a bohoslovců.Adorační promluvu měl janovský arcibiskup Msgre Josef Siri.
ben
- SMĚRNICE PRO VÝCHOVU KLERU PODLE EXHORTACE "MENTI NOSTRAE" byly předmětem studia III. kongresu rektorů, spirituálů a profesorů italských
seminářů. Kardinál Josef Pizzardo, prefekt posv.kongregace seminářů,
zdůraznil v úvodním proslovu potřebu svatých a vzdělaných kněží pro obnovu světa.K získání kněžských povolání je třeba zdokonalit i výchovné metody. Diecésní seminář musí být středem zájmu nejen biskupa a kněží nýbrž všech věřících.
ben
Z našeho života a naší činnosti
- V KOSTELE SV.JANA NEPOMUCKÉHO V NEPOMUCENU bude 9.července v 10.hod.
obětována SLAVNÁ PRIMIČNÍ MŠE SVATÁ.Bude ji sloužit dp. Štefan FOGAŠ
z diecése košické, který bude v neděli 8. července vysvěcen na kněze.
Pro příští rok se přihlásili do Nepomucena dosud dva bohoslovci, jeden
Čech a jeden Slovák.
ben
- STÉ VÝROČÍ STOJANOVÝCH NAROZENIN oslavili jsme nehlučným způsobem mší svatou v basilice sv. Klimenta v kapli slovanských apoštolů 10.6.
Mši svatou obětoval za nejdpp. biskupy, náš domov i exil Msgre Frant.
Planner, význam Stojanův zhodnotil prof. pap. orient. ústavu P.Josef
Olšr T.J.
ben
-PŘÍŠTÍ MŠE SV. ZA DOMOV A EXIL V ŘÍMĚ bude sloužena v neděli 8.7. opět v basilice sv. Klementa v kapli sv.Cyrila a Metoděje.
- NOVÉ VYDÁNÍ EVANGELIÍ V překladu ŠKRABALOVĚ se dotiskuje.S expedicí
se bude moci začít koncem srpna t.r. Objednávky přijímá Křesťanská Akademie
/Academia
Roma, Via della Conciliazione,1/
-ník
Z BLÍZKA
Naši
v exilu
I Z Cristiana,
DÁLI

- Na naši výzvu odpověděla řada spolubratři z Rakouska, Německa, Belgie, Francie, Anglie, Španělska, Italie, Kanady. Z jejich řádků lze vyčíst touhu po bratrském spojení a užší spolupráci a vycítit lásku k
společnému domovu nás všech - k Petrovu Římu.- Děkujeme Vám všem, drazí bratři, za každé slovo, za každou pomoc.Pokud bude třeba, odpovíme
jednotlivě dopisem,jakmile skončí horké období závěrečných zkoušek.
P.Jaroslav, sekr. VINC.
_0_našich_doma_
-Jenněkolik slov.-Dělá se veliká propaganda pro získání bohoslovců
na státní cyrilometodějské theologické fakulty - a to jak nových z řad
středoškoláků tak starých, kteří jsou na vojně. Vyšlo i několik pastýřských listů o věci; o autentičnosti některých podpisů Ordinářů jsou vážné pochybnosti.- 29.6. t.r. bude v Praze svěcení bohoslovců 4. ročn.Vlastenečtíkněžízneužívají 100 výročí narozenin Stojanových 7oslavy
na Velehradě/, poutních míst /Hostýn, Svatá Hora/.Zdá se, že někteří
z nich, jejichž život příliš pohoršoval, byli odstraněni na vedlejší
kolej/Románek, Volný,Unger/- Přibývá"převychovaných" velebných pánů,
ale je stále dosti statečných,kteří dovedou před soudem říci, že se stydí za to, že jsou ještě na svobodě, když tolik druhých trpí.-Postoj některých pp.biskupů, rozdvojil kněžstvo. Proto OREMUS!OREMUS! o.f.
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