Řada první, číslo šesté.
SLOVA SVATÉHO OTCE PIA XII STÁLE ČASOVÁ

V Římě, v říjnu 1951.
Z růžencové encykliky

NEROZPAKUJEME SE ZNOVU A DŮRAZNĚ VYZNAT, ŽE MÁME VELKOU DŮVĚRU V MARIÁNSKÝ RŮŽENEC PRO OZDRAVĚNÍ DNESKA Z JEHO CHOROB. NEBOŤ CÍRKEV SE
NEOPÍRÁ O MOC, ANI O LIDSKÉ PROSTŘEDKY, NÝBRŽ O POMOC SHŮRY, VYPROŠO
VANOU TOUTO MODLITBOU. S TOUTO MODLITBOU JAKO DAVID S PRAKEM SE CÍRKEV MŮŽE NEBOJÁCNĚ POSTAVIT PROTI PEKELNÉMU NEPŘÍTELI A OSLOVIT HO S
MLADISTVÝMPASTÝŘEM:"TYPŘICHÁZÍŠ NA MNE S MEČ
JÁ
VŠAK PŘI
DĚNÍ POZNÁ, ŽE BOŽÍ ZÁCHRANA NENÍ ANI V MEČI ANI V KOPÍ..."
PROTO SI Z CELÉ DUŠE PŘEJEME, ABY VŠICHNI PO VAŠEM PŘÍKLADU A Z VAŠEHO NÁVODU ODPOVĚDĚLI NA TUTO NAŠI VÝZVU JEDNOMYSLNĚ A S TÝMŽ ZÁPALEM
LÁSKY! VZMÁHÁ-LI SE NEBEZPEČÍ A MNOŽÍ-LI SE PODVRATNÉ POKUSY NEŠLE CHETNÍKŮ,AŤROVNĚŽVZRŮSTÁ A AŤ DENNĚ M
RÝCH LIDÍ! AŤ SE SNAŽÍ A USILUJÍ VYPROSIT OD NEJMILOVANĚJŠÍ MATKY ,
PŘEDEVŠÍM TOUTO MODLITBOU, KTERÁ JE JÍ JISTĚ NEJDRAŽŠÍ, ABY NADEŠLY
CÍRKVI
A
LIDSKÉ SPOLEČNOSTI
SPOLEČNĚ SE MODLÍME, ABY NEJMOCNĚJŠÍ RODIČKA BOŽÍ VYPROSILA OD SVÉHO
JEDNOROZENÉHO SYNA, NA PROSBY TOLIKA SYNŮ, ABY SE VRÁTILI K PRAVDĚ A
CTNOSTI TI, KDOŽ JE KE SVÉ ŠKODĚ OPUSTILI. ABY SE ŠŤASTNĚ UROVNALY
SVÁRY A ZÁŠTÍ, ZNICHŽPRAMENÍVŠECHNANESVORNOST
ATOUŽENÝ
NEŠTĚSTÍ;
ABYZA
ZÁŘIL
MÍR,
ONEN
PRAVÝ,
SPRAV
V
ŽIVOTĚ
JEDNOTLIVCŮ,
TAK
VPROUDIL
RODINÁCH
MI.
ABY
BYLA
KONEČNĚ
ZABEZPEČENA
POD
A
ABY
JEJÍ
BLAHODÁRNÝ
VLIV
L
TŘÍDAMI
A
BRATRSKY
SPOJOVAL
RODINU
N
BYLY
ŘÍZENY,
BRÁNĚNY
UPR
V
NĚMŽ
BY
SE
NIKOMU
NEUBLIŽOVALO
A
J
NÉ SNAHY, ZE VZÁJEMNÉ POTŘEBY AAZE
V

NEZAPOMEŇTE, CTIHODNÍ BRATŘI A MILOVANÍ SYNOVÉ,
KDYŽ
PROPOUŠTÍTE
ME-JSOU MEZ
ZI
PRSTY
ZRNKA
RŮŽENCE,
NEZAPOMEŇTE
V
KONCENTRAČNÍCH
TÁBORECH!
KEVNÍ
HODNOSTÁŘI,
VYHNANÍ
ZE SVÝCH
SVATOSVATÁ
PRÁVA
CÍRKVE
BOŽÍ.
JSOU
RODIN,
ÚPĚJÍCÍ
DALEKO
OD
SVÝCH
NEJD
MÍCH
POD
NEZNÁAMÝM
NEBEM.
JAKO
JE
V
S
OTCOVSKOU
STAROSTLIVOSTÍ
JE
OBJÍM
LÁSKOU,
JIŽ
KŘESŤANSTVÍ
OŽIVUJE
A
P
NEŠŤASTNÉ
ÚPĚNLIVĚ
A
SPOLU
S NÁMI
JEJÍMU
MATEŘSKÉMU
SRDCI:
NENÍ
POCHY
SLADKOU
PŘÍMLUVOU
JEJICH
BOLEST
POU
JAK DOUFÁME, UKONČÍ CO NEJDŘÍVE
TOL
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RENOVAMINI SPIRITU MENTIS VESTRAE....Pro měsíční duchovní obnovu

Nejen Kristus šel cestou kříže, i my musíme jít cestou křížovou. Jako
pro něho i pro nás přijde poslední zastavení. Právě měsíc listopad,
měsíc dušiček, nám připomíná i naši smrt. Žijme s Kristem, abychom s
Kristem mohli umírat.
DILEXIT ME ET TRADIDIT SEMETIPSUM PROPTER ME
/Gal.2.,19/
XII.
Poslední vydechnutí Ukřižovaného je poctou vzdanou Otci. Dokonání vykupitelského díla. Znamením nesmírné lásky: Ježíš zemřel za nás, za
mě! Mohl bych zůstat chladným tolikerým důkazům jeho lásky?
Ježíš Kristus! Můj Spasitel. - Ježíš Kristus! Můj Bůh. - Ježíš Kri stus! Mé všecko. - Můj Pane Ježíši Kriste!
MIHI PECISTIS
/Mat.25,40/
XIII.
Poslední služba. Nikodém a Josef z Arimatie snímají tělo Kristovo;zavinují do pláten; nesou ke hrobu a pohřbívají.
Projev přátelství. Vděčného a věrného přátelství.
Projev odvahy, vnuknutý milostí, jejíž účinná síla přetváří bázlivce
v odvážné muže. V této malé skupině vidíme rodící se Církev a slyšíme
předehru veliké symfonie duší rozdávajících lásku v pokřesťaněném světě.
BONUM EST PRAESTOLARI CUM SILENTIO SALUTARE
DEI
/Thren.3,26/
XIV.
V hrobě. Veliké mlčení. Mlčení smrti. Mlčení strachu. Mlčení modlitby. Mlčení milosrdenství. Mlčení nekonečného Boha!
Mlčení hrobu, kde odpočívá Ježíš. Kolik v sobe skrýváš tajemství!
Ježíš přichází do mé duše. Přichází živý, žijící blaženým životem. Má
duše není hrobem, je jeho chrámem.
Pane, kdyby se snad někdy přece podobala hrobu, dej, abyjinavštívili andělé vzkříšení.
/Albert Valensin: Une grande retraite
III,134/

BEATI QUI LUGENT
QUONIAM IPSI CONSOLABUNTUR /Mt4,5/
Je mnoho slz v dnešním světě. Ale i slzy a pláč byly posvěceny Kris tem. Víra nás vede k hlubšímu poznání Boha a celého stvoření, k po znávání nedokonalostí všeho stvořeného. A krystalisuje v blahoslavenství
osvobozujícího pláč
v Božím pokoji.
BEATI
QUI
blahos
Kristus
blahoslavil
SLZY
KAJÍCÍ
neboť
z LUGENT:
takového
pláče
rodí
SLZY
RADOSTI
A Kristus
ÚTĚCHY
-se
CONSOLA

Někteřípokládají pláč a slzynedůstojnémuže.Blahoslavenstvíslzje
jimskoro pohoršením. Zapomínáme, že i Kristusplakal.Nejdokonalejší
z lidí slzel u hrobu přítele Lazara. Plakal nad Jerusalemem,
nad osudem svého národa. Dal s
boce dojat zármutkem své vlast
slzy... Církev má mezi svými m
crimarum / Mis. Rom.. Or. div.
Člověk, který se dívá na svět oč
Boží dokonalosti a krásy, prchavost veškeré krásy stvořené, marnost
všech lidských pokusů zadržet pozvolný rozklad všeho
stvořené
Život je jako řeka, která se n
ko vítr. Jen pošetilý člověk j
nám vypadnou všechny věci z ru
růženec. - Stvoření má pomáhat
s jeho pomocí stoupaly jako po
blíž nekonečnému Stvořiteli. Č
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se jimi odvádět od Boha, nechat se jimi zotročit nebo je nutit, aby mu
sloužily jako poslednímu cíli, jakoby byl sám středem všehomíra.Věřící
člověk při pohledu na marnost světa a lidskou slepotu, při vzpomínce
na to, co"Bůh připravil těm, kdož ho milují," a na lidský nevděk, nemůže zůstat bez pohnutí.
Máme ještě hlubší důvody k pláči. Jsme hříšníky a jako kněží se máme
starat o hříšníky. Církev nám denně,a ne jednou,klade na rty prosbu
za odpuštění hříchů a za očistu srdce. Všichni svatí poznačili svou
cestu k nebi slzami kajícnosti. S přívalem Božího světla a Boží lásky
rostlo v nich poznání vlastní nehodnosti, prohlubovala se propast pokory, proud lítostných slz byl stále hojnější.
Tyto slzy kajícníků nejsou výrazem úzkosti a nepokoje, naopak, činí duši klidnou, odplavují strach a nedůvěru, omývají veškeru špínu, která
zabraňuje výhledu na nekonečné Boží milosrdenství.
Svatí neplakali jen nad svými hříchy. Oplakávali i hříchy svých bratří.
Podávali zadostučinění třikrát svatému Bohu,"qui in Corde Filii sui
nostris vulnerato peccatis, infinitos dilectionis thesauros misericorditer largitus est....d i g n u m s a t i s f a c t ion i s exhibebant o f f i c i u m .../Cfr. oraci svátku B.Srdce Páně/.
Hořké slzy nad lidskou marností a zlobou, nad lidskou slabostí a pomíjejícností sládnou a přeměňují se v slzyútěchy:consolabunt
Nezřízená vášeň marně se snaží doáhnout dokonalého uspokojení. Zdánlivé štěstí, sotva je uchopila, uniká jí z rukou. Často prolévá v mukách
Tantalových krvavé slzy zoufalství.
Věřící duše ví, že Bohočlověk za ni proléval nejen své slzy, prolil za
ni i svou krev. Ví, že Boží milosrdenství zvítězí v ní a v celém světě:konečný triumf nebude slavit zlo, nenávist a násilí, nýbrž dobrota,
láska a spravedlnost. Její slzy jsou slzy útěchy a štěstí. Třebas naše poznání a naše láska jsou tu na zemi velmi nedokonalé, my víme, že
se stáleblížímekdomovu,kpravémudomovu,kvěčnémudomovu.
O.F. /Italie/
S OTEVŘENÝMA OĆIMA A S OTEVŘENÝM SRDCEM

Pastorační zájmy

- O REFORMĚ V CÍRKVI je možno slyšet různé názory - správné, méně správné, někdy snad i odporující zjevené pravdě. Proto nutno uvítat solidní studii R.P.Y.J.CONGARA O.P., Vraie et fausse réforme dans l´Eglise
/Coll. Unam Sanctam, Ed.du Cerf 1951/. Autor se snaží na 648 stranách
prozkoumat tuto otázku na základě Písma, eklesiologie i církevní historie. Je to jistě dílo, v němž by se našlo dosti bodů k diskusi. Chceme zde však podat alespoň jeho hlavní orientaci, neboť jde o otázky velice aktuální.
Reforma, tvrdí autor, provází Církev v celém jejím životě. Stačí vzpomenout na velká hnutí asketická a osobnosti, jež je nesly, na veliké
papeže, kteří vtiskli životu v Církvi novy ráz, nebo na veliké koncily,
které si vzaly za svůj cíl reformu Církve. Nelze tedy viděti v každé
snaze
jeden z velikých důkazů životnosti Církve.
Z tohoto zjištění vyvozuje autor důležitý zákon:Každou činností v Církvi se překračuje do určité míry to, co bylo doposud. A tento pokrok
se
oživujícíchprincipů,jikiž Církev žije. Každá činnost má tedy určitou
cenu reformní.
Aby umožnil správné pochopení této these, autor rozlišuje v Církvi dvozaloženou Kristem a obdařenou nadpřirozenými prostředky, jimiž má lidstvo
ství
vůlí, s jejich slabostmi, s jejich nestálostí a hříšností. Církev v pr-

v

vém slova smyslu je svatá, neporušitelná, panenská, neboť vnížije
čistota a svatost samého Krista. Církev v druhém smyslu , totiž
konkrétní členové, jsou slabí a hříšní, více nebo méně dokonalí podle
jednotlivých dějinných období. V plném a konkrétním významu lze tedy
Církev definovat jako "společenství lidí, v němž proudí a působí Boží
energie zprostředkované Ježíšem Kristem, vtěleným Synem Božím, za tím
účelem, aby se tito lidé všichni dohromady stali účastnými života Otcova." A o této Církvi pojaté v plném a konkrétním slova smyslu lze říci, že je "zároveň svatá i plná hříchů, neporušitelná a plná křehkostí,
dokonalá a při tom podrobená mnohým historickým nedokonalostem.

Život této Církve v dějinách řídí se pak dalšími zákony, jež P.Congar
se snažil takto formulovat. První zní:Každé dílo Boží je vloženo do času a vývoje. Nejen dílo stvoření, i dílo milosti a spásy. Svědčí o tom
jasně celé Písmo. -Druhý zákon praví: Toto nadpřirozené dílo Boží směřuje zvenčí do nitra. Pomocí obrazů a prostředků postřehnutelných smysly vede ke skutečnosti, která je v nitru duše. - Třetí zákon stanoví:
Toto pronikání se děje postupně, znenáhlým vývojem a růstem, aniž by
se chtělo zastavit na nějakém jen přechodném stupni. Nebezpečí pak
právě v tom, že některé historické údobí by chtělo tento rozvoj zadržet: lidé určitého času by chtěli zastavit klíčivou sílu semene a předat budoucnosti jako definitivní a neměnné ty formy, k nimž růst prozatím dospěl v jejich období. P.Congar se to snaží dokázat z Písma sv.
a ukazuje, že i evangelium se naplňuje postupně, pozvolným růstem,
když v jiném smyslu,než se naplnil Starý zákon.
Je tudíž třeba bránit se dvojímu pokušení: pokušení "fariseismu" -nebrat prostředky za cíl a být si vědom, že náboženství se nenaplňuje
ve věcech nýbrž v člověku. A pokušení "synagogy" - neustrnout a nepovažovat za absolutní ty vnější formy, k nimž růst dospěl v našem období.
Ztohovyvozuje P.Congar čtyři podmínky zdravé reformy:
1.-Prvenství lásky a konkrétních potřeb duší: nikoliv měnit Církev, ale věci v Církvi tak, aby lépe sloužily růstu v svatosti. Přík
je sv. Bernard a sv.František z Assisi.
2.-Smýšlení v duchu Církve v živém spojení s apoštolskou hierarchií.
"Sentirevere cum Ecclesia militanti..." sv.Ignáce z Loyoly.
3.-Pokorná trpělivost spojená s učelivostí: nikoliv extremní "buď vše
nebo nic". Odstrašujícím příkladem je Luther.
4.-Ne novoty, nýbrž obnovení návratem k původním zdrojům a tradici.
Konec své knihy věnuje autor důkladnému prozkoumání p s e u d o r e f o r m y Lutherovy a na ní znovu ověřuje své zásady. Je to
dílo,
které přináší
jistě zajímavé pohledy na tento životní problém Církve a může vésti
k plodným
diskusím.
J.Š.
/Italie/
MEMENTO,DOMINE, PAMULORUM PAMULARUMQUE TUARUM,QUI NOS
PRAECESSERUNT CUM SIGNO FIDET ET DORMIUNT INSOMNOPACIS
V Římě bude sloužena v dušičkovém týdnu ZÁDUŠNÍ MŠE
SVATÁ za všechny naše drahé,zesnulé během minulého roku ve vlasti neb v exilu.
PROSÍME SNAŽNĚ VŠECHNY DŮSTOJNÉ PÁNY, ABY KAŽDÝ ODSLOUNÍHO KLERU, KTERÉ K SOBĚ POVOLAL PÁN V UPLYNULÉM ROCE.

SVĚTOVÝ KONGRES LAICKÉHO APOŠTOLÁTU V ŘÍMĚ byl jistě událostí velikého významu. Při veškeré, a někdy oprávněné nedůvěře , k podobným mezinárodním podnikům, i přes některénedostatkyaněkterázklamání,sjezd
dal účastníkům mnoho a jeho užitky se projevíjistěještěpozdějivapoštolátě
laiků v různých zemích. Základní themata, jimž byla věnovánagenerálníshromáždění,měla především
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základní pojmy katolického laického apoštolátu, poměr laikátu ke knězi
a k hierarchii atd. Těžiště prací kongresu bylo spíše v pracovních skupinových schůzkách delegátů, rozdělených podle oborunebprostředíapoštolské práce, Svatý Otec ve své závěrečné řeci se dotkl problémů,
které byly vyjasněny během prací kongresu, a formuloval znovu některé
směrnice pro laický apoštolát. Příště jim budeme moci věnovat více místa.-Dnes upozorňujeme jen na jeden zajímavý poznatek kongresu, který
se týká především nás kněží. Laičtí apoštolové zastupující velikou část
katolického světa projevili jednomyslně přání, aby se kněží především
věnovali práci výhradně kněžské, kde je nemůže nahradit žádny laik, a
věnovali více času a zájmu duchovnímu vedení a svátostnému životu laiků.
Přihlášenýchúčastníkůbylo asi 1200. Tvořili tři hlavní skupiny:
ní delegáti ze 48 zemí, delegáti mezinárodní, zastupující na třicet katolických mezinárodních organisací a početná skupina odborníků . Ostatek byli čestní hosté, hosté a posluchači. Laických účastníků bylo 75%,
z toho 40 % mužů, 35 % žen.Zbytek připadal na klerus.
Po skončení světového kongresu laického apoštolátu byl v Římě zahájen
Mezinárodní sjezd katolických učitelů, který má vytvořit mezinárodni
federaci všech katolických učitelských organisací.

-NAŠI UPRCHLÍCI V ITALII. - Počet našich uprchlíků v Itálii se stále
zmenšuje, poněvadž IRO, které tu likviduje, urychluje emigraci a noví
uprchlíci nepřicházejí. Tak z 2.500 uprchlíků z ČSR, kteří byli v Italii v roce 1949, zůstává tu nyní asi 300 lidí, kteří bydlí v táborech,
a dalších asi padesát, kteří bydlí z různých příčin mimo tábory.Největší uprchlický tábor v Italii je v Bagnoli u Neapole, kde je asi 200 našichuprchlíků.Tento tábor je stále pod správou organisace IRO
jen ty, kteří se připravují k vystěhování do některé země. Jso
středěnyvšechnyemigrační úřady. Pod správou IRO zůstal ještě tábor
v Pagani, v městečku proslaveném hrobem sv.Alfonse z Liguori.Jeto
vlastně jakési barákové sanatorium pro postižené tuberkulosou a zároveň i zotavovna pro rekonvalescenty. Další tábory jsou u Salerna:Mercatello a Pontecagnano, dále severně od Neapole Aversa a Capua. V poslední době se ozvali též krajané z Terstu. Je jich asi 150. Byli vypovězeni z Jugoslávie a jsou ubytováni v několika sběrných táborech.
Několik krajanů bylo též v pověstném táboře ve Fraschette di Alatri,
kde žijí pod policejním dozorem nepohodlní cizinci.
Pravidelná duchovní správa je ve všech táborech; všude je též kaple.
Českýknězvšak není nyní v žádném táboře trvale, koná jen příle
né návštěvy. Většina našichkrajanů,kteříjsouještěvItalii,jsou
lidé buď starší neb nemocní /souchotináři, nervově choří/, kteří nemohou
emigrovat.
Svatá Stolice prostřednictvím Papežské pomocné komise a národních komitátů při ní zřízených
koná
veliké
dílo milosrdenství.snad
mnohé
zajímat,
kolik
vykonal
Československý
komitát
/pro
uprc
ČSR
především
české
národnosti/
proBude
naše
uprchlíky.
Za
ro
nosti
/od
června
1948/
vydal
komitát
celkem
6,sumě
257.zahrnuty
925tři
it.
l
různé
peněžité
podpory
jednotlivcům
jsou
v té
v
léky,
lékařské
ošetření,
opatřování
dokumentů,obědy
p
pomocné komise. Mimo to Komitát
rozdal
mnoho
šatstva
potrav
získal od
"Amerického
fondu"vaimense
od růz

Tato čísla ovšem nevyjadřují celoučinnost
komitátu.Komitát
pomáháu- jim dokume
prchlíkům
radou,
lostivém
roku
vydal
pro uprchlíky
jim
dobrý
tisk.
Vopatřuje
minulých
létech,če
k
rých
táborech
byl
alespoň
přechodně
ší
návštěvy.
V milostivém
roku
Komit
lejní
pout
našich
krajanůzvláště
.Nábožensk
byl
však
příliš
utěšený,
por
jiných
národůnejlépe
- předevší
chovní slovanských
krajanskou správu
org
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- LIST ZE STÁTNÍHO SEKRETARIÁTU SVATÉHO OTCE, který obdržel redaktor
našeho věstníku "VINCULUM" v červenci t.r., způsobil všem členům našeho pracovního kroužku velikou radost.Je to nový důkaz otcovské lásky
Svatého Otce k českým kněžím v exilu, povzbuzení k další a ještě intensivnější práci. Avšak ukládá nám též čestný závazek synovské vděčnosti za mimořádnou přízeň, kterou projevíme modlitbou a obětavým plněním kněžských povinností v oddané poslušnosti a lásce.-Peněžitá podpora, která byla přiložena k dopisu,nám umožnila nejendalšívydávání
"VINCULA", nýbrž pomůže nám uskutečnit i ostatní body našeho programu.
SEGRETERIA DI STATO
di SUA SANTITA

Dal Vaticano,li 5.7.1951

N.255.220/S
Rev.mo Padre,

Paternitá Vostra si compiaceva darmi notizia della
"Unione Apostolica" da Lei costituita allo scopo di
sostenere lo spirito dei sacerdoti cechi in esilio,
soprattutto con la pubblicazione d´un bollettino di
contenuto ascetico-pastorale-informativo.
L´iniziativa é certamente degna di lode e non
ho mancato di riferirne al Santo Padre, Che Si é degnato esprimere il Suoaugustocompiacimentoedis
porre sia elargita in suo favore la somma di L.64000
/sessantaquattro mila/, che Le rimetto col qui unito
assegno bancario.
Profitto dell´occasione per professarmi con
sensi di religioso ossequio
della Paternitá Vostra Reverendissima
dev.mo nel Signore
G.B.MONTINI
Textlistuvpřekladu:"VeledůstojnýOtče, dostal jsem Váš ctěný
kterým jste mě zpravil o ustavení "Apoštolské unie", která má duchovně pomáhat Českým kněžím v exilu především vydáváním věstníku s obsahem asketicko-pastoračně-informativním.
Iniciativa
je
jistěkterý
hodna
chvály
jsem
oní
informovat
Svatého
Otce,
nad
tímaneváhal
projevil
Své
uspokojení
a rozhodl,
Vám
byla
poukázána
suma
64.000.-it.
lir,
které
odevzdávám
veaby
formě
přiložrného
šeku.Používám
příležitosti
etc. Vám
G.B.MONTINI

Z BLÍZKA I Z DÁLI Naše zpravodajství
ŘÍMSKÉ
ZPRÁVY
Od
Skály
Petrovy.
PROJEVY
SVATÉHO
v poslední
byly všech.Prvni
tak
že
seSvatý
nám
dostává
místa
ani kOTCE
pouhému
suchémudobě
výpočtu
zníž
nich
je nerůžencová
encyklika
"INGRUENTIUM
15. četné,
září, v
znovu zdůrazňuje
nesmírný
význam MALORUM"
růžencovézpobožnosti
pro
záchranuOdnešního
světa a lidské
společnosti.

Svatý Otec
pronesl
řadurozhlasových
poselství
na
národních
eucharistických
kongresů
konaných
v posledních
měsících
v Italii,
Švýcarsku,
Madagaskaru,
Francii
a Chile
a zakončení
na ukončení
mariánských
slavností
ve
Fatimě.
Při
různých
audiencích
při
příležitosti
sjezdů
neb
poutí
pronesl
několik
významných
projevů:na
př. pracovních
O problémech
moderní
dívčí
výchovy,
O
právech
a
úkolech
dnešní
rodiny,
O
apoštolátu též
laiků.
Přijal
účastníky mezinárodní konference o emigračních otázkách,
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konané v Neapoli, kde zastupoval Svatou Stolici jako pozorovatel Mons.
Rossi. Svatý Otec zdůraznil při audienci, že ho zvláště potěšilo, že
"nakonferenci byly respektovány hodnoty duchovní a mravní, které musejí být zajištěny, chráněny a stále dokonaleji uplatňovány...Především
třeba chránit důstojnost a práva lidské osobnosti a rodiny. Třeba zamezit trhání rodin a dát jim v nové vlasti takové podmínky, aby si mohly vybudovat nový domov a měly vše potřebné k spokojenému životu podle vůle Boží."
List POLSKÉMU EPISKOPÁTU, který byl uveřejněn minulého měsíce v"L'0sservatoreRomano",oplývá opravdu otcovskou láskou a povzbuz
zlomné důvěře v Matku Boží a k vytrvalému boji za Boží království.

- KŘÍŽOVÁ CESTA ZA PRONÁSLEDOVANÉ NÁRODY na Palatinu v blíz
sea konala se v pátek 12. října v pozdních večerních hodinách za veliké účasti delegátů Světového kongresu laického apoštolátu.Zpěvy a rozjímáníu jednotlivých zastavení byla v jazyku národní skupiny, závěrečné modlitby latinsky se modlilo celé shromáždění.Pořadí zastoupených
národů:Albánci, Bulhaři, Češi/skupinu vedl Mons. Planner/, Číňané, Koreánci,
Chorvaté, Litevci,Poláci,Rumuni, Rus
krajinci,Maďaři.Dojemná pobožnost se protáhla skoro do pů
končil ji promluvou a požehnáním ostatky sv.kříže arménský patriarcha,
kardinál Agagianian.
Z naší "domácnosti".
-VPAP.KOLEJI "NEPOMUCENUM" nastaly veliké změny.Kolej osiře
dlouholetého rektora Msgra Ferdinanda Rovedy dostala téměř po roce nového rektora v osobě papežského prelátaMsgraAlfredaBONTEMPI.Přejemenovémumonsignorurektorovi jediného ústavu pro výchovu a
českých a slovenských kněží hojného Božího požehnáni a budeme se modlit, aby dovedl s Boží pomocí i v této těžké době kolej tak řídit,aby
mohla zdárně splnit všechny naděje, jež v ni skládají naši nejdůst.pp.
biskupové.
21
exalumnů
kněží,
vposledních
létech
skončiliPosv.
normální
šest
leté
nebkteří
dosáhli
doktorátu
sit
astudium
studií
do
do severoitalských
diecésí.
ji
diecési
brixenské,
5 v bellunské,
3,vposlala
tridentské,
2kongreg
ve8ver
udinské
a
jeden
vpastorace
diecési
Concordia.

Seminaristů zůstalo vkolik
koleji
18, k nimž
přibude pravděpodobně
ještě Krále
něnových
bohoslovců.
svátku
Krista
28. října b
no 8 podjáhnů
na jáhny
a O
před
vánocemi
dostanou
roučíme
je všechny
do Vašeho
bratrského
mementa. kněžské sv

- SKUPINA "UNIONIS celkem
APOSTOLICAE"
provisorně
založená ještě
vNepomucenu
má
19 členů
kněží - většinou
čekatelů.Konají
se
kanonickému
zřízení sku

-PRACOVNÍ KROUŽEK"VINCULUM"
mádnesvětšinu
svých
členůmimočinnosti
Řím.To
však
neznamená
nikterak
přerušení
kroužku,
naopa
v příštích
měsících
budeme
moci svou
ještě rozšíř
nit činnost
celý program,
jak
j

-"NAŠEJEDNOTA",jejížreda
pro nepředvídané překážky nemohla být dosud vydána.Koncem listopadu
neb začátkem prosince vyjde dvočíslo /3-4/ III. ročn. spolu s I. svazečkem naší Knihovny kněží exulantů.
MŠE
18.11. v basilice sv.Klimenta v kapli slovanských apoštolů.
CÍRKEV ZA ŽELEZNOU OPONOU

Náboženská situace ve vlasti.

Zpravodajská služba "VERITAS", kterou vydává Křesťanská Akademie v Římě, přinesla v posledních říjnových číslech řadu zajímavých a zaručených zpráv, Vám jistě již známých. Proto se omezíme jen na několik poznámek. Podle souhlasných zpráv začíná se projevovat stále více vyčer-
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panost a únava, zvláště mezi méně horlivými katolíky, avšak i v řadách
kněžských.Teror a nedůvěra, soustavná propaganda v tisku, radiu, v kursech, stále rostoucí hmotná bída a stále větší závislost na rudých
chlebodárcích, několikaletá již soustavná destruktivní práce mezi mládeží ve školách, ve SČM, na prázdninových táborech přináší své smutné
ovoce. Netřeba se však poddávat nezdravému pesimismu. Milost Boží působí mocně a rostou tam a pracují opravdoví hrdinové a apoštolové. A
utrpení našich mučedníků a vyznavačů nebude nadarmo. - Přísaha některých njdpp. biskupů, svatováclavský mírový sjezd kněžský v Praze způsobily doma i za hranicemi pohoršení u věřících a zviklaly některé nerozhodné. Varujme se však příliš tvrdých úsudků. Je jisto, že tam bylo
použito podvodu a násilí a někteří pp. biskupové jsou tak nemocni a vyčerpáni, že není možno je činit zodpovědny za některé činy, které se
jim připisují.- Pro nás v exilu z toho plyne jen jeden závěr:STUPŇOVAT
SVÉ MODLITBY A SVÉ POKÁNÍ ZA NAŠE PASTÝŘE A SPOLUBRATRY DOMA a využít,
každé příležitosti, abychom pro ně získali duchovní pomoc u svých spolubratří, u ctihodných sester, u svatých duší, s kterými se setkáme
v duchovní správě.
Církev v Maďarsku.

Náboženské pronásledování i v Maďarsku přiostřuje. Rozprášení řeholníci mají být povoláni k vojsku. Biskupové jsou vězni ve svých residencích, obklopeni často kněžími partyzány míru, pod stálým dozorem agentů a špionů jako u nás. Mezi kněžími a věřícími je proto veliká nedůvěra k různým biskupským prohlášením a k biskupským podpisům.-K přísaze maďarských biskupů, jíž tak zneužil komunistický tisk, třeba dodat,
že Msgre Czapík brzy po přísaze prohlásil před některými členy vyššího maďarského kléru:"Zachováme věrnost katolické Církvi, budeme zachovávat její předpisy, nenecháme se ovlivňovat ve své loyálnosti k ní."
Msgre Czapík je předsedou maďarských konferencí biskupských a řekl
to slova v době, kdy komunistický tisk zneužíval biskupské přísahy.
Z nemocnic byli odstraněni duchovní správcové a řeholní sestry.Nemocniční správy v poslední době omezily návštěvy nemocných,poněvadžje
obava, že by tam mohli přicházet kněží v přestrojení, udělovat svátosti a "dělat náboženskou propagandu." - Maďarský státní úřad pro církevní věci řídí bývalý zřízenec budapešťských pouličních drah István
Kissa. Rozhodl, aby řady jak katolických tak protestantských koste
bylo používáno ke kulturním shromážděnímkomunistickéstrany.Jenv
Budapešti bylo prý tak zavřeno na třicet kostelů a kaplí.- 20. srpna
se slavil v celém Maďarsku místo svátku svatého Štěpána svátek ústavy.
Všude, ve vesnicích i městech , byly pořádány politické schůze, na kterých řečníci velebili novou ústavu jako obrodnou politickou sílu nového Maďarska. V některých větších městech policie dokonce nařídila zavřít kostely v odpoledních hodinách, aby překazila tradiční
sla
řady k poctě národního patrona.
Podle sdělení maďarského ministerstva vnitra zřekli prý se biskupové
církevních pozemků, které Církvi ještě zbyly popozemkovéreforměroku 1945 a biskupové prý sami vybídli faráře, aby nabídli ve vlastním
zájmu státu k prodeji všechny pozemky. Mohou si ponechat pro vlastní
potřebukousek zahrady.
Také v Maďarsku se zabývají marxistickou převýchovou mládeže;ministr
Barvas
konstatoval, že výsledky na tomtopolijsounedostačující.Bude
proto vyslána zvláštní komise školních inspektorů do Moskvy, aby tam
studovala sovětskou výchovnou metodu. AL
Kalvarie Církve v Albanii.

Pronásledování Církve dostoupilo vrcholu. Vládním statutem založena
autokefalní"katolická"církevalbánská,kterámápřerušitveškeren
styk s Vatikánem, řídit se nejen zákony Božími nýbrž i zákony
lido
republiky. - Albánští katolíci bránilisvouCírkevhrdinně:20kněží
zastřeleno, mezi nimi 1 biskup,10 kněží sarcib.zemřelovžaláři,mnozíjsounanucenýchpracíchavžaláři.AL
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