Řada první, číslo páté.
UNUM NECESSARIUM

V Římě, v září 1951.
Z dopisu kněze uprchlíka J.V.-Kanada

"JE NAŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTÍ, ABYCHOM MY KNĚŽÍ DOBŘE POROZUMNĚLI SAMI, V ČEM TKVÍ HLAVNÍ ZAKLAD MRAVNÍ OBRODY NAŠICH "KATOLÍKŮ" A JEDINÝ ZÁKLAD MRAVNÍ OBRODY CELÉHO SVĚTA.JE TO PŘEDEVŠÍM
POCHOPENÍ BOHA. POCHOPÍME-LI DOKONALE JEŽÍŠE KRISTA, PAK NÁM BUDE TAKÉ JASNÁ CESTA, PO KTERÉ MUSÍME KRÁČET, ABYCHOM ZNOVU PROBUDILI ŽIVOU, RADOSTNOU, NADPŘIROZENOU VÍRU SAMI U SEBE I U TĚCH,
KTEŘÍ JSOU NÁM SVĚŘENI.
NEPOCHOPÍME HO VŠAK NIKDY, NEBUDEME-LI SE SNAŽIT JEJ NÁSLEDOVAT
VE VŠEM AŽ DO ÚPLNÉ EVANGELICKÉ CHUDOBY A SEBEOBĚTOVÁNÍ...
MYSLÍM, ŽE LAIK GIOVANNI PAPINI VE SVÉM LISTĚ KE KNĚŽÍM
ŘUJE JASNĚ, CO ŽÁDAJÍ DNES VĚŘÍCÍ OD KNĚZE A CO HLAVNĚ BŮH OD
NĚHO ŽÁDÁ.MNOZÍ Z NÁS TOMU VŠAK NECHTĚJÍ ROZUMNĚT.
HLAVNÍ BOLEST DNEŠNÍHO SVĚTA JE UBITÍ LÁSKY. - JEDINÁ ZÁCHRANA
SVĚTA JE LÁSKA! LÁSKA, JEŽ ZNAMENÁ OBĚTOVAT SE PRO DRUHÉ BEZ JAKÉKOLIV OSOBNÍ VÝHRADY AŽ K ÚPLNÉMU STRÁVENÍ PRO BOHA A DUŠE!"
MATKA KNĚŽÍ.
Není nikdo mezi křesťany, kdo by pochyboval o nutnosti a poslání úcty
mariánské. Je naším úkolem, abychom učinili důvěrnou úctu k přesvaté
Panně pokladem svého srdce a hybnou silou svého kněžství. Láska Mariina a láska k Marii zůstává poznávacím znamením upřímnosti naší víry a
lásky a tajemstvím všeho, co nazýváme nadpřirozeným životem.Abbé Godine dává počátky svého pozoruhodného apoštolátu mezi dělníky do její
ochrany. Nemýlí se v cíli, jehož chce dosáhnout. Kanonisace sv. Ludvíka Grignona z Montfortu a dogmatické prohlášení nanebevzetí Matky Boží se řadí mezi božská připomenutí, že naše doba má být převážně dobou mariánskou.
Není třeba odůvodňovat si závaznost tohoto požadavku v křesťanském životě. Zastavme se jen u otázky kněžského života.Ježíš učinil důvěrníka svého kněžského Srdce synem Mariiným. Víme, že celý apoštolský sbor
rodící se Církve stál v úzkém poměru a pod mateřskou ochranou té, která byla nejživějším odkazem Spasitelova božského života. Nenaznačuje
nám tato skutečnost, že celý křesťanský život má být vždy v úzkém vztahu k Marii? A že ten, kdo chce více proniknout v tajemství Kristova,
má jít cestou Mariinou, cestou, kterou On sám naznačil ? Naše kněžské
působení je též důsledkem a vyzařováním osobního života. Nepotřebujeme tedy sílu v plnosti, nepotřebujeme sílu, která je v Marii ? Pohleďme na dějiny Církve od prvních záblesků této úcty v evangeliu a Skutcích apoštolských až po apoštolské duše naší doby a nebudeme pochybovat o tom, kde je tajemství pokroku v ctnosti a tajemství úspěchu v díle spásv
duší.
Jiří M.Svoboda/Kanada/
V ŘÍMĚ BYLO PRÁVĚ DOTIŠTĚNO NOVÉ VYDÁNÍ EVANGELIÍ V ŠKRABALOVĚ
PŘEKLADU. - ODESLAL JSEM JIŽ OBJEDNÁVKU? - JEŠTĚ JE

"SVĚT NEODOLÁ PRÁCI APOŠTOLŮ, KTEŘÍ PŘICHÁZEJÍ K DUŠÍM DŮVĚŘUJÍCE JEDINĚ V BOHA A SPOLUPRACUJÍCE S NÍM - S MYSLÍ NAPLNĚNOU BOŽSKÝMI PRAVDAMI, SE SRDCEM PŘETÉKAJÍCÍM LÁSKOU A S VŮLÍ ZOCELENOU POKÁNÍM."
/J.E.Mons. Martin Stanislav GILLET O.P.1929-1946 generál dominikánů, zemřel 4.9.
1951 v Aix-les-Bains ve Francii./
RENOVAMINI

SPIRITU MENTIS VESTRAE......Pro měsíční duchovní obnovu
_ŠKOLA_RŮŽENCE_

Denně třímáme v rukou svatou zbraň Mariinu. Růženec je částí naší denní duchovní stravy, proto nesmí zevšednět. Abychom porozumněli růženci je třeba naladit duši na vlny samoty, aby zachytila vysílání Ducha
svatého. A zatemnit okna, aby ani paprsek zvenčí nerušil představení.
Pak začne probíhat před našimi zraky život Ježíšův a Mariin. Každá scéna nám chce něco říci, každý desátek je nový stupeň, vede nás vždy výš
a výš. Ascende superius! Růženec je škola duchovního života, následování Krista po boku Panny Marie.
1.
na volání Boží. Dokonalá oběť celého života. Každý z nás řekl jednou
ta slova, když Bůh volal do služeb. Vstup do semináře nebo do řehole
znamenal opuštění všeho pro Krista. Ecce nos reliquimus omnia et secuti sumus te. Disposice tohoto prvého stupně t.j. ochota dát vše,co
Bůh od nás požádá, je nezbytný předpoklad k dalšímu pokroku. Bůh naše povolání denně uskutečňuje. Utinam h o d i e vocem eius audiatis!
Jsme denně ochotni dávat vše, oč nás požádá, a právě na drobné příležitosti k sebezáporu odpovídat tichým"fiat" tak radostným jako při prvním volání
?

2.- MAGNIFICAT ANIMA MEA DOMINUM. - Panna Maria se zde jeví skutečnou
prostřednicí. Kolik milostí přináší do domu Zachariášova! Vzpomeňme
na první chvíle svého kněžského působení. Jak nás těšilo udělovat svátosti a posvěcovat duše, hlavní to úkol kněze. - Návštěva u Alžběty
má
věřících nám nesmějí zůstat cizí. Vznešený příkaz lásky zavazuje i
k
h
učuji o tom věřící, hlavně bohaté ? - A Magnifikat Mariino! Také my
chválíme Boží dobrotu v modlitbě breviáře a v kázání. Učme se u Marie
vroucí srdečnosti a vděčnosti.-Sociální apoštolát, kazatelská činnost,
svátosti - první kroky kněze v následování Krista. A Maria je v
učitelkou. Nezapomeňme však: vtělený Bůh, kterého nese pod srdcem, řídí kroky Mariiny a skrze ni pomáhá a posvěcuje. Také nás musí pudit
láska Kristova. Úzké spojení s Kristem je tajemství kněžského úspěchu!
3.- ET VERBUM CARO FACTUM EST. - Panna Maria s úplnou samozřejmostí
sdílí s Ježíšem chudobu a chlad betlémské jeskyné jakož i opuštěnost
a lidské zneuznání. - Učenlivého služebníka vede Kristus dál a výš.
Volá k následování svých ctností, především chudoby, poslušnosti, odříkání. Vždyť kdo má víc rozumněti slovům "Beati pauperes", kdo umět
zříkati se vlastní vůle a hledat vůli Boží s takovým úsilím jako hledáme
po
a kterého nazval svým přítelem ? Svatý František nazýval chudobu "sestrou" a "svou paní". Všichni apoštolští kněží milovali chudobu, i když
se k ní nezavázali řeholní profesí. P.Eduard Poppe čas od času vykonal prohlídku svých věcí a nemilosrdně odstranil vše, co nebylo nezbytně potřebné. - Čas od času nás Pán tichým vnuknutím požádá, abychom
se vzdali nějaké maličkosti. Hodie si vocem eius audieritis, nolite
obdurare
corda vestra!Exil je pro mnohé z nás řadou nedostatků. Nelpíme
a cibulí egyptského otroctví ?
4.- SIGNUM CONTRADICTIONIS. - Čtvrté tajemství skrývá v sobě další
krok v kněžské dokonalosti. Kristus je "signum contradictionis". My,
kteří jsme se mu dali úplně a snažíme se o úzké spojení s ním, se nevyhnemeútokunepřátel Kristových.Jsme si védomi,kněží uprchlíci, že
trpíme pro Krista ? O nás platí slova "Beati, qui persecutionem pati-
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unturpropter nomen meum." Od spolubratří doma žádá Pán svědectví krve
a života. Čím větší spojení s Kristem, tím větší účast na jeho kříži.
Cum Christo confixus sum cruci! U Marie tato účast je vrcholná:Tuam
ipsius animam pertransibit gladius. Proto je Regina martyrum.

5.-DOLENTESQUAEREBAMUS TE. - Duc
před zraky nás začátečníků. Ztráta Krista a bolestné tápání ve tmě, než
zazáří opět s prudkostí oblažující lásky ve chvíli útěchy. O tom však
víme jen něco z knih světců. Vzpomeňme na"Temnou noc"sv.Jana od Kříže.
Je vlastně snadné a sladké vzdávat se pro Krista rodiny, majetku, pohodlí a trpět s ním, když ho cítíme po svém boku. Vlastně výhodně a se
ziskem měníme: dáváme n i c a přijímáme v š e . - Když se však Ježíš skryje, tu se ukáže láska a velkomyslnost duše, věrně v bolesti hledající. To jsou však už cesty svatých vysoko nad našimi slabostmi. Růženec však nám je přece ukazuje, protože Boží moc není omezena, a budeme-livěrni v malém, odpovíme-li vždy radostným "fiat" na volání v předcházejících stupních /t.j. následování Krista v chudobě a kříži/, kdož
ví, kam až nás může přivést! Hodie si vocem eius audieritis, nolite obdurare corda vestra.
Z.D.
/Italie/
S OTEVŘENÝMA OČIMA A S OTEVŘENÝM SRDCEM

Pastorační zájmy

Požadavky časového kázání
Intimní styk s pozemskými potřebami dnešních lidí je nevyhnutelný. Je
to právě záminka, kterou Bůh dává nám kněžím, abychom znovu pronikli
masy lidu kvasem evangelia. Potřebují nás na zemi a proto na nás čekají a jsou ochotni nás přijmout...Je třeba vyjít z kostela a jít se podívat, nespokojit se čekáním na věřící, kteří přijdou za námi, vytrženi z prostředí, v němž trpí, nýbrž ověřit si na vlastní oči, jaký život smrti mnozí vedou.
Když pak půjde o to, abychom projevili takovýto zájem o pozemské problémy v našem kázání, nenamáhejme se s vypracováváním neobvyklých theorií
ani s přípravou uhlazených frází:stačí hlásat evangelium. A hlásejme je
v jeho pravé prostotě: nestudujme je pouze ve vypracovaných pomůckách,
které je podávají rozředěné, nepřevádějme je do plytkých formulí,
meje s tou opravdovostí a pádností, s jakou plynulo z úst božského Mistra. A jestliže tato slova budou odpovídat vroucí prostotě našeho vnitřního života, uvidíme jednou zástupy žasnoucí a jásající, jako tehdy,
když slyšely mluvit jednoho člověka tak, jak ještě nikdo nemluvil.
Musíme být silni k silným, a laskavi k slabým, jak to činilJežíš,a
ne obráceně silni k slabým a slabí k silným, jak to dnes mnozí činí.
Dnes jsou darebáci odvážní a mnozí dobří jsou bázliví; je však třeba,
aby dobří byli zároveň odvážnými, právě tak jako byl Ježíš. Jednoho
dne vyhnal bičem z chrámu kupce, a musel jistě pádně švihnout, aby to
dokázal. A přece byl dobrota sama. Takovými se máme snažit býti i my:
silni proti bezbožeckému a lživému komunismu a silni proti sobeckému
bohatství, tak často provázenému špinavým průvodem neřesti jako hnusným doplňkem. Naproti tomu však laskaví k chudým a pokorným a laskaví
i k bohatým, kteří plní své povinnosti spravedlnosti a lásky a to
spravedlnosti sociální.
Musíme mluvit k chudým slovy Písma svatého, bez lidských ohledů a beze
všeho studu:"blahoslavení mající duchachudoby"/Mat.5,3/;"nepožádáš
majetku jiných"/Ex.20,17/;"poslouchejte svých představených"/Žid.13,17/.
Jsou to slova Boží a nemůžeme si dovolit měniti je podle rozmaru mody,
abychom polichotili vášním davu. Ti, kdož ze zásady rozsévají třídní
boj a vědomě slibují to, o čem vědí, že to nemohou splnit, jen aby se
dostali k moci, a kdo s opravdovým uvědomnělým klamemukazujínavýhody systému, který, je-li uveden do praxe, děsným způsobemutlačujelid
sám, ti jsou "pokrytci, podobni hrobům obíleným, jež se
zvenčí
krásné a uvnitř jsou plny kostí a hniloby"; jsou" hadi a pokolení zmijí"/Mat.23,27,33/.Musíme
však také zahřměti s větší energií než je zvykem:"běda vám , bohatí" /Luk. 6,24/;"snáze projde velbloud uchem jehly
než boháč vejde do nebe"/Mat.19,24/;"měl jsem hlad a nedali jste mi
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jísti...pročež odejděte zavržení!"/Mat.25,41-42/.Někdy se může v našich slovech ozvati hrozivý tón sv.Jakuba proti boháčům s tvrdým srdcem:"Nuže, boháči, zaplačte a zanaříkejte nad svými bědami, které vás
stihnou! Vaše bohatství zhnilo a vaše roucha jsou moly prožrána. Vaše
zlato a stříbro zrezavělo a jejich rez bude svědčit proti vám a stráví
jako oheň vaše tělo. Nashromáždili jste si ve dnech posledních poklady
hněvu. Hle, zadržená mzda dělníků, kteří vaše pole požali, volá vzhůru
a její volání se dostalo k uším Pána zástupů."/Jak. 5, 1-4/.
P.Richard LOMBARDI S.J. :PER UN MONDO NUOVO
Z exhorty kněžím:La luce del mondo, str.500 nn.
15.října 1951 uzavřeme naši PASTORAČNÍ ANKETU O EXILU
ohlášenou v květnovém čísle. - Jestliže jste nám ještě
nezaslal odpověď, použijte dotazníku uveřejněného v minulém čísle a zašlete nám obratem svůj příspěvek.Díky!
Pracovní kroužek VINCULUM
Zkušenosti se slavením obnovené velikonoč-

V benediktinském opatství Maria Laach uspořádal trevírský liturg
ústav mezinárodní liturgický týden. Sjeli se naň nejvýznačnější zástupci liturgického hnutí z Francie, Holandska, Belgie, Rakouska, Španělska, Německa a Spojených Států. Byly probrány otázky reformy misálu
a nové liturgie velikonoční vigilie. Podle sdělení účastníků měly obřady Bílé soboty v nové úpravě všude veliký úspěch: všude byla účast
veliká, věřící sledovali obřady s velkou pozorností a živým osobním
zájmem. Skoro 100 % přítomných věřících přistoupilo ke sv. přijímání.
Účastníci vyslovili přání, aby zkušební doba nově upravených obřadů
Bílé soboty nebyla příliš rychle skončena, aby Svatá Stolice byla požádána o svolení začít liturgii již v pozdních hodinách večer nebo brzy ráno, aby byla ponechána farářům na vůli volba čtyř proroctví z bývalých dvanácti a aby tato proroctví mohla být čtena v překladu.
K podobným závěrům dospěla i VII. konference liturgické komise rakouské. Pro nás jsou její závěry zvláště cenné, neboť brala zřetel i
k slavnosti "vzkříšení" tolik vžité v našich zemích. Zkušenosti z Rakouska říkají asi toto:Velikonoční vigilie se setkala všude s velikým
zájmem věřících. Účast byla průměrně desetkrát větší než kdysi na obřadech konaných ráno. Potíž dělala slavnost "vzkříšení". Zrušit ji zdálo se nemožným, spojit ji s obřady vigilie konané v noci bylo časově
neúnosné. Někde ji proto konali v sobotu v obvyklou dobu, jinde, zvláště v městech, ji přeložili na Boží hod ráno. Bylo proto vysloveno
přání, aby bylo dovoleno slavit velikonoční vigilii mezi sobotním večerem a nedělním ránem. Zvláště posunutí na sobotní večer /Vídeň navrhuje 7 hod. več./ zdá se výhodné:Nebylo by v rozporu s duchem liturgie, která je zvyklá již v prvních nešporách uvádět do nálady příštího svátku; obřady vigilie mohly by být zakončeny slavným vzkříšením proměněným v pochodňový průvod, bez nebezpečí, že by se tak nastávající Hod Boží stal dnem vyspávání. Velký pátek a Bílá sobota staly by se tak dny velkého zpovídání a věřící by mohli bez nesnází přistoupit k svatému přijímání jak při liturgii sobotní tak i druhý den
ráno při mši svaté na Hod Boží. Velikonoční vigilie, která by zdědila oblibu!vzkříšení", uvedla by tak co největší počet lidí k hlubšímu prožití tajemství velikonočních.
KOŠ
Z_pastoračních_zkušeností v cizině. - Úryvky
zněkolikadopisů.
Z KANADY. -"Právě jsem četl cirkulář p. biskupa, který žádá všechny
farářeopřesnou registraci emigrantů. Byl jmenován též diecésní
"aumônier", jenž bude bdít nad duchovním blahem cizinců....Tato myšlenka p.biskupa z Trois Rivierés není špatná, poněvadž zde budeme
mít přehled, kde v diecési jsou naši lidé a bude možno je navštívit
a udržovat s nimi styk. Zatím konám svou soukromou pastoraci na dál-
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ku korespondencí. Je to ovšem strašně únavné s několika stovkami lidí
být ve styku, zvlášť nyní, kdy přibývá práce i v duchovní správě ve
farnosti vnější. - Náboženský život zde ve francouzské Kanadě je skvělý. Lid skoro jakoby zázračně zde žije v živé víře, mám však veliké obavy, že přes všechnu horlivost místních kněží začínáduchupadat...
Křesťanství se tu "servíruje" jen pod hrozbami a moralisováním. Lidé
starší jsou tím unaveni a mládež se vzdaluje."
J.V.
Z U.S.A. - /Severní Dakota/ - "Jsem nyní přes rok v Americe a jsem velmi spokojen a šťasten. Mám dvě malé farnosti, věnuji se plně past
ní práci a poznávám veliké kvality amerického lidu. Mám mnoho zpovědí
a svatých přijímání. Nyní jsme dělali pout Milostivého léta do čtyř
kostelů. Prakticky skoro celá farnost přistoupila k svátostem. -Vkázáních teď probíráme vyznání víry a v krožku mládeže desatero Božích
přikázání. Kromě toho mám skupinu žen v obou farnostech t.zv. Ladies
Aid, je to něco podobného jako Pomocná akce v ČSR. Moji farníci jsou
Némci, Rusové,Irčané, Belgičané a jen dvě české rodiny, protože všichni ostatní Češi zde jsou odpadlíci.Je to velmi nemilé, když to musím vidět, a tím horší, že na mnohé se dá těžko působit. - Opravoval
jsem s dvěma malíři kostel, pracoval jsem tam denně ráno i odpoledne
po tři týdny. Nikdy v životě jsem to nedělal, ale zde v Americe se člověk všemu lehce naučí a každý si vše pro sebe dělá sám. Nemám hospodyni, tak si vařím
sám..."
V.D.
Z DÁLI

Naše zpravodajství

L´OSSERVATORE ROMANO Z 6. ZÁŘÍ 1951 PŘINESL ZPRÁVU, ŽE SVATÝ OTEC JMENOVAL J.M. MSGRA GENNARO V E R O L I N O APOŠTOLSKÝM NUNCIEM V REPUBLIKÁCH GUATEMALA A SALVADOR A ZÁROVEŇ TITULÁRNÍM ARCIBISKUPEM KORINTSKÝM. - J.EXC. MSGRE VEROLINO JE NÁM VŠEM DOBŘE ZNÁM ZE SVÉ ČINNOSTI NA PRAŽSKÉ NUNCIATUŘE V NEJTĚŽŠÍCH BOJÍCH O SVOBODU CÍRKVE
ČSR.-ZŮSTAL I V ŘÍMĚ UPŘÍMNÝM PŘÍTELEM NAŠÍ VLASTI A PROJEVOVAL PŘI
RŮZNÝCH PŘÍLEŽITOSTECH VZÁCNÉ POCHOPENÍ A ÚČINNÝ ZÁJEM O NAŠE UPRCHLÍKY, ZVLÁŠTĚ O EMIGRANTY KNĚZE. VŠICHNI BUDEME S VDĚČNÝM SRDCEM VYPROŠOVAT NJDP. NUNCIOVI PRO JEHO POSLÁNÍ VE STŘEDNÍ AMERICE NEJHOJNĚJŠÍ BOŽÍ POŽEHNÁNÍ. - AD MULTOS ANNOS!
ŘÍMSKÉ ZPRÁVY.

et l´unicité de personne", která - jak jsme již oznámili - byla dána
na index, se podle správy Nejv. posv. kongregace sv.Officia z
1951 pokorně podrobil . /L´Osservatore Romano, 1.9. 1951,č.202,1/
NÁ
nech,svědčío čilosti náboženského života a jeho stále rostoucí duchovníúrovni.- Tak v posledních deseti dnech srpnových uspořádal
katolická universitaSacroCuorevMiláněkurskulturníchaktualit,
kde význační vědečtí badatelé seznamovalivybranéposluchačstvosnovinkamisvéhooboru. - Od 24.- 28. září je pořádán na
gregoriá
niversitě v Římě
obvyklý
theologický
týden,
určený
hlavně
profesorům
seminářů
a všem,
kdo
zajímají
o aktuální
otázky theologické.dnech 23.-29.
září
sese
koná
v Janově
XXIV. sociální
týden italský
tolíků,kterýsiletosurčilzaústředníthemaotázkustavovskýchorganisací.- Mimo tyto kongresy, mající někdy i význam nadnárodní, pořádaly se narůznýchmístechvItaliikratšíprázdninovékursyproknězea katolickou
inteligenci.
XIII.
ITALSKÝ
EUCHARISTICKÝ
KONGRES
semilánského
ve dnech 5.9.
září NÁRODNÍ
v Assisi.
Svatý
Otec vyslal jako
svéhokonal
legáta
arcibiskupa,
kardinála
hlasovým poselstvím. A.Id. Schustera a kongres ukončil zvláštním roz-

- SVÉTOVÝ KONGRES LAICKÉHO APOŠTOLÁTUsebudekonatod
7.-14.
října
v
Římě pod
záštitou
italsk
covníci
z různých
zemí.
Po
Cardijna.

- PŘÍŠTÍ MŠE S V A T Á ZA E X I L A DOMOV bude sloužena péčí Duchovního odboru Křesťanské akademie v Římě na svátek Krista Krále, v neděli 28.10.
v basilice svatého Petra u oltáře svatého Václava.
-INFORMAČNÍ PROCES O BLAHOŘEČENÍ ZAKLADATELE KALASANTINŮ P.Antonína
Marie SCHWARTZE byl zahájen ve Vídni. P.Schwartz se narodil před 99
léty v Badenu u Vídně a celý svůj život zasvětil apoštolátu mezi dělnickou mládeží. Jeho "Congregatio pro operariis christianis", kterou
založil r. 1889 se brzy rozšířila do všech průmyslových středisk Rakouska a pronikla i na půdu naší vlasti, do Kladna. Její rozvoj v našich zemích byl však udušen tvrdou persekucí nacistů, kteří kongregaci rozehnali, nyní pak trpí nové pronásledování se strany komunistů.
Z NAŠEHO EXILU.
Česká primice v Belgii.
31. července jsme měli v Antverpách velikou slavnost. V 10 hod. přistoupil k oltáři v chrámu sv. Augustina primiciant vldp. Vojtěch Vít
z řádu sv. Benedikta. Asistovali benediktini z Nijmegen - Vlám a Čech.
Vkostelesezpívalo"Božecos ráčil" a "Svatý Václave". Účast byla
na pracovní den nečekaná. Mimo většiny místních přišla též skupinka
Maďarů a Chorvatů. Největší radost však budila nadšeně zpívající skupina česká. Následovala pak beseda ve farním spolkovém sále s blahořáními a promluvou, opakovanou vlámsky a francouzsky, na níž novosvěcenec dojemně odpověděl. Primici zakončila malá hostina v bytě příbuzných jednoho benediktina.
-Blahopřejeme.
Zdr./Belgie/
CÍRKEV ZA ŽELEZNOU OPONOU.
Náboženská situace ve vlasti.

Souhrnný nástin náboženské situace v našich zemích není možno začít
bez výzvy k modlitbě.Již dřívější násilí svědčilo o přítomnosti satanově v šiku nepřátel Církve; dnes se jeho přítomnost prozrazuje kromě
násilí záměrným zamlžováním, nejistotou a nejasností; věřící a kněží
mají nejasno nejen v mnoha otázkách "juris" nýbrž i "facti". Je zřejmé, že za tohoto stavu věcí jim zahraničí nemůže dát pomocí rozhlasu
mnoho světla. Někteří katolíci odmítají všechno, co přichází z jistých
kruhů, právě proto, že to přichází z těchto kruhů. Tak se věřící na př.
stavějí proti zavedení invokace "Královno nanebevzatá, oroduj za nás".
Důvod? - Protože to bylo oznámeno v "Duchovním pastýři."
Zdá se, že o letošních žních byla opět často"svěcena"neděle prací.Letos je zde ovšem omluva, že bylo deštivé počasí. Zdá se však,
ž
s nedělí v jistých pracovních plánech a rozpočtech stále víc a více
počítá jako s pracovním dnem. - Zdeněk Fierlinger oslavil letos o prázdninách šedesáté narozeniny. "Lidová obroda" při této příležitosti píše, že se jmenovaný zasloužil vynikajícím způsobem o vytvořeni harmonické spolupráce mezi Církví a naším lidově-demokratickým státem.K jeho úspěchům na církevním poli řadí velké mírové konference v Luhačovicích a na Velehradě a úpravu bohosloveckého studia. Pak pokračuje:
"Úspěch naší církevní politiky, určované základní linií celé politiky
našeho lidově-demokratického státu, je dílem státnické prozíravosti a
diplomatického taktu Zd. Fierlingera. Stačí vzpomenout, jak po únoru
1948 někteří duchovní a část hierarchie podlehla vatikánské politice
a snažila se zneužívat náboženství k politickým cílům reakce, kde
dnes, zásluhou naší církevní politiky zvítězily kladné směry v duchovenstvua mezi věřícími. Lid prohlédl nekalé záměry těch, kteří pod
rouškounáboženstvíjej chtěli svést na cestu proti zákonům vlasti.
Drtivá většina našich biskupů a ordinářů složilaslibvěrnostilidově
demokratické republice ve smyslu nových církevních zákonů, proti nimž
se někteří členové vysoké církevní hierarchie původně stavěli."-Cit
jemetakobšírně,jelikožje v těchto slovech obsažena taktika budoucího boje a psychologický stav protivníků Církve v současné době.
nevidí, jak se jejich hltavé čelisti a nenasytné oči zakusují do zdánlivého vítězství. Je přece známo, že přísaha biskupů měla tutéž hodnotu jako výpověď znásilněných obětí před soudem. Z toho,žefráze"drtivá většina" byla připojena tentokrát k slovu "biskupové", by se dalo soudit, že se boj soustředí na ně.A jako totoúsloví,ježbylodří-
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ve oblíbeným epitheton constans drobného duchovenstva nasvědčovalo,že
této drtivé většiny nebylo dosaženo a že si na ni dělá laskominy komunistická strana, tak je tomu nepochybně i dnes. Biskupové však stojí
před těžkou zkouškou a potřebují mnoho síly a prozíravosti pro příští
dny.Ale my důvěřujeme v ně a v milost Boží pracující v nich.
Některé německé a rakouské zpravodajské služby spolu s francouzským katolickým deníkem "La Croix"/21.8.1951/ přinesly zprávu, že pražské radio vybízelo 18. srpna t.r. rodiče, aby se dostavili na shromáždění,
kde se jim vyloží zásady a nápň nové socialistické výchovy. Rodičům prý
bylo při té příležitosti připomenuto, že každý zásah s jejich strany
proti socialistické výchově je nejen škodlivý, nýbrž i zločinný. "La
Croix" velmi případně dodává, že Hitlerovci to nazývali přeškolováním
/Umschulung/; slovo bude jiné, duch však je týž.
V některých krajích v Čechách a na Moravě jsou zřizovány nové školk
které se ujímají dětí, aby se tím pomohlo - jak říkají - pracujícím ženám, které nahrazují místa mužů.
Na Vyšehradě byli jmenováni noví kanovníci. Je mezi nimi i Černocký!
O BABICKÉM PROCESU, který se odehrával v Jihlavě, a kde spolu s jin
mi pěti byli odsouzeni k smrti též dva katoličtí kněží z brněnské diecéseddpp.P.Václav D r b o l a a P.František P a ř i l , byli jste
dostatečně informováni z krajanského tisku a srpnové dvojčíslo /9-10/
"VERITAS" přineslo též o něm obšírný komentář. Proces měl - jako řada
jiných předcházejících - ráz čistě propagační a jmen dvou katolických
kněží bylo zneužito k protivatikánské propagandě ; v inscenovaném procesu, jak jej podávala reportáž pražského rozhlasu,byla jasná snaha ponížit a karikovat katolického kněze a katolickou Církev. - Pro své
sobní starosti a bolesti nesmíme ani na chvíli zapomínat na utrpení
našich spolubratří ve vlasti a zůstat s nimi úzce spojeni zvláště při
mši svaté. - SNAŽNĚ PROSÍME VŠECHNY VLDPP SPOLUBRATRY O ZASLÁNÍ JMEN
NAŠICH NEMOCNÝCH NEBO ZESNULÝCH SPOLUBRATŘÍ DOMA NEB ZA HRANICEMI,ABYCHOM JE MOHLI DOPORUČIT DO MODLITEB A MŠÍ SVATÝCH CELÉHO NAŠEHO BRATRSKÉHO SPOLEČENSTVÍ!
Boj Církve v Polsku.
Na poslední schůzi politburo ve Varšavě, jíž se zúčastnil vedoucí st.
úřadu pro církevní věci, Bída, se rozhodovalo mimo jiné i o tom, majíli být zahájeny soudy s kněžími, kteří jsou již od několika let zatčeni. Bída vylíčil své dojmy z cesty západním Polskem a ze svěcení obnovené vratislavské katedrály. Prohlásil, že přes všechno úsilí propagandy a politických akcí katolická Církev je v Polsku jednotnější
kdy před tím.Kardinál Sapieha požíval veliké úcty, vážnost a autorita
varšavsko-hnězdenského
arcibiskupa Wiszynskiho stále stoupá.- Polský
měsíčník "Problemi" napadl znovu Vatikán a vyššíhierarchii,opakuje
stará obvinění o nepřátelství vůči polskému národu, přidává však tentokrát ostrou vyhrůžku, že polská hierarchie musí byt vládou likvidována.- Panna Maria Czenstochovská přitáhla k sobě 15.srpna poutníky
z celého Polska. Sešlo se jich přes 100.000 přes veliké obtíže dopravní.
Svátek Panny Marie nanebevzaté byl slaven po celém Polsku ve vesnicích
i městech slavnými obřady. K mariánským oltářům a před sochy Matky
ží snesli věřící spousty květin. Arcibiskup Wiszynski vydal k svátku
nanebevzetí P.Marie krásný pastýřský list, který byl čten po celém
Polsku. - Do Varšavy prý nedávno přijelo z Moskvyvícespecialisovaných
instruktorů pro církevní otázky.Zdá se, ze se komunisté chtějí po smrti kardinála Sapiehy pokusit o nový organisovaný ůtok na Církev.
Církev na Litvě.

Na Litvě zbylo nyní 10 % kněží z bývalého počtu 2.200. Ve vesnicích
konají bohoslužby laici často sami. Chtějí-li věřící přistoupit k sv.
svátostem, uzavřít svát. manželství, musejí urazit dlouhé kilometry
cesty.Kostely,jež jsou ještě otevřeny, jsou v neděli přeplněny;kněží musejí sloužit několik mší sv. Mnohé kostely jsou zavřeny a přenechányrozpadu,jinýchse_používák_profánnímúčelům.AL
VINCULUM.-Folia
circularia Clero ČSR in dispersione destinata in 1.BOHEMICA.-Adinstarmanuscripti.-CUM APPROB.ECCLESIAST.-Romae,18.9.1951.
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ZmisijníencyklikyPiaXII."EvangeliiPraecones".
"Dobře víte, ctihodní bratři, že dnes skoro celé lidstvo se rychle rozestupuje do dvou protichůdných táborů, s Kristem nebo proti Kristu.
Lidské pokolení prochází právě hroznou krisí, která se rozhodne buď spásou s Kristem anebo strašným zničením. Čilá práce hlasatelů evangelia
se snaží šířit království Kristovo. Existují však i jiní hlasatelé, kteří kážou materialismus,a odvrhnuvše jakoukoliv naději na nějakou blaženou věcnost, snaží se dovésti lidi k podmínkám žvota zcela nedůstojným.
Tím odůvodněnější je tudíž volání katolické Církve, milující Matky všech
lidí, která shromažďuje všechny své dítky, roztroušené po všech koncích
světa, aby se snažili podle svých možností spolupracovat s hlasateli evangelia podporou peněžní, modlitbou i podporováním misijních povolání."

"Víte dobře, jak encyklika Pia XI. "Rerum Ecclesiae" vřele doporoučí Misijní jednotu kněžstva"/Unio missionaria cleri/, která mobilisuje kněze
a kleriky, jak světské tak řeholní, aby spojili své síly a pomáhali všemi
prostředky misionářskému dílu. My
zoruhodných pokroků této Jednoty, velmi toužíme, aby se stále více rozmáhala a šířila smysl pro misijní povinnost mezi kněžími a mezi věřícími svěřenými jejich péči. Tato Jednota je jako pramen vody, který zavlažuje kvetoucí pole ostatních papežských děl: Díla šířeni víry, Díla sv.
Petra apošto a pro domorodý klerus a Díla sv.dětství. Není třeba plýtvati
slovy na vysvětlení důl
jimž naši předchůdcové udělili četné a bohaté odpustky."
Několikstatistik.

Na území závislém na Posv.kongr. "De Propaganda Fide" bylo 1.8.1950:
9
apoštolských delegatur; 46 arcidiec
us,231 apoštolských vikariátů, 130 apoštolskýchprefektur,a3misie
sui juris. Celkem 596 samostatných misijních území, z nichž 81 je spravováno domorodými ordináři.
Na
tomto území bylo 30. 6
22,770.000kat.,r.1927:14,660.000kat./a 2,540
V
těchto misiích pracuje
sester,82.863katechistů,92.111 učitelů. - V
4.291bohoslovcůa v malých seminářích 11.404
Misijníškolství:41.632školobecnýchs3,216.720žáky;3.881školstř.
s547.594ž.;1.170školvyšších s 283.589 ž.;740
ž.;307učitelskýchústavů s 19.183 ž.
Charitativní ústavy:Lékařské poradny aošetřovny:3.132s33,989.903
poradami; nemocnic:1.115 s 64.866 lůžky;útulky pro malomocné:174 s 31.452
malomocných; sirotčinců 1.720 s 93.835 sir.

Celkový přehled nábož. poměrů vněkterýchsvětadílech:AMERIKA/1948/:
SEVERNÍA.:Zcelk.počtu159,577.000obyv.je19.8
kněží:53.607 / na jedn. kněze prům. 590 věř
ob., 87 % /42, 982.155/ kat., kn.:7.249 /na
104, 978.000 ob., 89 % /94,157.060/ kat., k
AFRIKA/1949/: Z celk. počtu obyv. 187,792.0
kněží 9.402 /na jedn. 1.500 věř./. - D.VÝCH
Z 408 mil. 1.2% /4,741.000/ kat., kn. 5.605
Ze 465 mill. 3,266.000 /0.7%/ kat., k.2.602
82 a 1/2 mil. 131.000 /0.16 %/ kat., 595 kn
Ze 76,800.000 ob. 780.000 /1.00%/ kat.;kn.
Čísla velmi výmluvná!Adveniat regnum tuum!
/Podle LE MISSIONI CATTOLICHE, Agenzia inte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K
1.500 VÝROČÍ CHALCEDO
nímčísle"Vincula",vydalSvatýOtecnovouencykliku"SEMPITERNUSREX".
Sv.Otec vykládá v ní obšírně historické pozadí koncilu, jeho dogmatický
význam jak pro christologii/ v Kristu 2 úpl
pro ecclesiologii/600 východních biskupů př
Ústy Lvovými promluvil Petr/, vybízí k udrž
"assumptus homo"/ a na konec volá všechny o

