POSÍLÁ PRAC. KROUŽEK UN.AP."VINCULUM" - ROMA,PIAZZA S.MARIA MAGGIORE,7.
Řada první, číslo deváté.

V Římě v únoru 1952.

DOPLŇOVAT NA SVÉM TĚLE TO,CO ZŮSTÁVÁ Z ÚTRAP KRISTOVÝCH...Kol.1,24
"Nyní hrozně řádí nejeden z oněch zlých duchů, které možno přemoci
jenom modlitbou a postem/Mat.17,20/, a proto je nanejvýš nutno duchovně se odříkat, abychom mohli překonat a odstranit tolik zel mravního
a společenského řádu. S žalostí pozorujeme, jak nesmírně vzrůstají přepychové výdaje, které jsou v křiklavém rozporu s bídou a nedostatkem
mnohých. Přepych a žádostivost po rozkoších jsou následky životního
názoru a způsobu života nakažených materialismem...Ztratí-li člověk vědomí své důstojnosti,...přestane-li přemýšlet o duchovních, nadpřirozených a věčných věcech, tu se probouzí lakota a nespoutaná žádost po
pozemských dobrech...Je obecně známo a nikdo to nemůže popřít, že nezřízená touha po rozkoších a přepychu zasahuje jako rozvodněná řeka i
katolíky a tu a tam vnikla hluboko do jejich prostředí a života. Proto
VŠECHNY NAPOMÍNÁME A DŮRAZNĚ VYZÝVÁME, ABY SE ZAŘADILI DOBROVOLNĚ POD
PRAPORY KŘESŤANSKÉ ZDRŽENLIVOSTI A DOVEDLI SE ZŘÍKAT I TOHO, CO JE
MRAVNĚ DOVOLENÉ, A TAK SE DALI DO BOJE PROTI TETO UVOLNĚNOSTI...TAK
JEDNALI VĚŘÍCÍ PRVOTNÍ CÍRKVE A POSTEM A TÍM,ŽE SE ODŘÍKALI I DOVOLENÝCH VĚCÍ, ZÍSKÁVALI PROSTŘEDKY PROČINORODOULÁSKU."

/Pius XII. k biskupům 2.XI.1950 po prohlášení dogmatu o nanebevzetí
Panny
Marie./
"Kdyžtoto píšeme, tane nám na mysli téměř nesčetný zástup věřících,
jejichž bol cítíme ve svém vlastním srdci...Všechny tedy, kdo z jakékoliv příčiny žijí v hoři a úzkostech, otcovsky povzbuzujeme, aby s důvěrou patřili k nebi a své strasti obětovali tomu, jenž jim hodlá jednou dáti bohatou odměnu. A ať pamatují, žejejichhořenenínadarmo,
nýbrž že velmi prospěje jim i Církvi, budou-li je stakovýmúmyslem
snášettrpělivě.PROTENTOÚČ
SÁM
SEBE ZBOŽNĚ BO
ŠTOLÁTU MODLITBY...."
"Je-li v každé době nutno pro spásu duší spojovati se s mukami našeho Vykupitele, je to, ctihodní bratři, povinnost všech, zvláště dnes.
Vštěpujme si hluboce ono velmi vážné slovo našeho nesmrtelného předchůdce Lva Velikého, že jsme se "křtem stali tělem
Ukřižovaného"
překrásnou onu modlitbu svatého Ambrože:"Nes mě , Kriste, na svém kříži,
vené, v němž jedině budou žíti všichni, kdo umírají."
/Pius XII. z encykliky Mystici Corporis,předzávěrem./
RENOVAMINI SPIRITU MENTIS VESTRAE...Pro měsíční duchovní obnovu
"NEOBRÁTÍTE-LI SE A NEBUDETE-LI JAKO DĚTI, NEVEJDETE DO NEBESKÉHO
KRÁLOVSTVÍ"
/Mat.18,3/
Myšlenky
k
meditaci.
"Vystoupí-li otec nebo matka na trůn, mají-li veliká bohatství, jistě
neopominou splnit přání svých malých dětí, které milují víc než sebe
samy, Aby jim vyhověli, dopouštějí se i pošetilosti, ano podlehnou
slabostem. A já jsem dítě svatě Církve a Církev je královna, protože je
Tvoje nevěsta, božský Králi králů "/sv. Terezie od Ježíška/.
Dítě-dětskost-dětinskost-svatédětství.
Být dítětem znamená mít krátkou minulost, a tedy i málo zkušenosti.
Být dětský může znamenat jen opoždění fysiologického nebo duševního
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vývoje, naivnost, ale ta nesvědčí dospělému člověku. Bohužel mnohdy
se právě této naivnosti říká "svatá prostota" a dělá se ctnost z toho,
co je nedostatkem smyslu pro skutečnost.
Dětinskost je týž nedostatek zdravého smyslu u toho, kdo už jej pozbyl.
Svaté dětství však je ctnost, křesťanský způsob života;dospělý a rozumný člověk se snaží o vědomé uskutečňování a rozvinutí těch krásných
vlastností, které nevinné dítě nevědomky denně koná.
Dětská důvěra.
Dítě je si vždycky naprosto jisté, spoléhá na otce i matku, protože
vědí všecko a jsou vždycky pohotově, aby mu něco dobrého prokázali. Dítě u rodičů se vždycky cítí v teplém hnízdečku, nezná nedůvěry, pochybností, strachu o budoucnost. To všechno vytváří kolem něho oblast bezpečnosti, klidu. Máme snad my u nebeského Otce a nebeské Matky cítit
menší oporu než dítě u svých rodičů pozemských
?
Dětská zbožnost.
S jakou horlivostí poslouchají děti biblické příběhy, jak upřímně
je dojímá umučení Páně, jak samozřejmě se modlí. Nadpřirozený svět je
jim takřka na dosah ruky. A nám po tolika duchovních zkušenostech se
má vzdalovat
?
Jasnost mysli.
Jaký by byl svět bez dětí neutěšený! Dětský úsměv obměkčí i to nejtvrdší srdce, protože dítě nehledá svou radost jen samo v sobě a nenechá si ji jen pro sebe. My poznáváme Boží svět hlouběji; nemohli bychom též dospět k hlubší a opravdovější duchovní radosti
?
Dětská pokora.
Z mládí zachováváme převážně sladké vzpomínky, z pozdějšího věku
už sbíráme mnohá zklamání. Jsme si jisti, že život je opravdu jiný
pro dítě a jiný pro dospělého ? Život je více méně týž. Dítě však dovede sbírat jen to dobré a na zlé zapomene v okamžiku, kdežto my nevidíme Boží dary a dlouhá léta nosíme v srdci každé nevlídné slovo, každou maličkost. Nemáme úctu ani vděčnost k druhým, dítě však mluví o
všech, známých i neznámých, s posvátným obdivem a dovede na každém člověku odkrýt něco obdivuhodného.
Dětská
práce.
Dítě je hravé, ale hra je pro dítě vážná práce, touha po vyvinutí.
Jak vážně tuto práci bere, s horlivostí, usebraností, a přece je mu
naprosto cizí chvat, nervosnost, neklid. Proto jsou děti tak svěží,
když si hrají, neznají nezdravého rekordství a spěchu. Kéž byinaše
práce směřovala vždycky k rozvinutí naší bytosti! Naše světské zaměstnání by mělo být v jistém smyslu hrou až do té doby, než nás nebeský
Otec zavolá domů.
Dětství svatých.
"Pročmi není dáno, Ježíši, abych mohla všem dětským duším vypravovat o tvé bezměrné štědrosti ? Já vím, že kdyby se našla na světě
duše ubožejší než je moje, to je ovšem nemožné, přece jen bys ji zahrnulmilostmiještě většími jen proto, že by měla úplnou důvěru ve
tvé nekonečné
milosrdenství."
Sv.Terezie od Ježíška.

C
nale pochopit NAŠI situaci /"et intravit cum illis", stránka evangelia o Emauzích, o zmalomyslněných učednících/; aby dovedl spolu stejně reagovat, ovšem duchovně , neboť nemá přímého podílu na našem boji;
ABY DOVEDL BÝT OSVÍCENÝM A JASNOZŘIVÝM SVĚDKEM. Především ne rétorické
řečnění, které odsuzuje s povýšeností.Nemůžeme nikdy vysvětlit celou
složitost svého poblouzení, svého poklesku. Hříšník, když na sebe ža-
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luje, je vždy dítětem;proto potřebuje jedině cítit tlukot srdce, které
se obžalovává s ním. Jsme vždy dojati, když zpovědník místo "Vy" řekne
"my"...Je trapné, vidíme-li netrpělivost, omrzelost nebo spěch./Jak se
nám to zdá vzdálené od scény mytí nohou, od přijetí rozlomené nádobky
s rozlitou vonnou mastí, od mlčení s cizoložnou ženou atd./...
Kněží netuší mnohdy, jak často Duch svatý mluví jejich ústy. Mladý
koktající kaplan mi dal častěji světlo, které mi ukázalo cestu v důležitých okamžicích života...
Nejde tolik o to, abychom našli osobnost, ať je hodna sebevětší úcty
nebo vyniká po té či oné stránce:POTŘEBUJEME KNĚZE.
Setkal jsem se častěji s kněžími, kteří mi byli lidsky velmi blízcí
a kteří byli přece doopravdy na místě Božím.
ZPOVÍDAT DRUHÉ
to je farisejství
Kdo se nesnaží
jistě nepodporuje

požaduje od kněze, aby byl PŘÍSNÝ SÁM K SOBĚ;jinak
a přetvářka.
přesvědčit, zda jeho rady nalezly ohlas u zpovídance,
dobrou zpověď.
mezi laiky ve Francii.-L´UNION 1951, XII/

S OTEVŘENÝMA OČIMA A S OTEVŘENÝM SRDCEM

Pastorační zájmy

správa tábora má na starosti asi 1500 Čechů, několik set Slováků, Ukrajinců, Poláků, Maďarů a Charvátů. Pracují tu tři čeští kněží /jeden
z Čech a dva z Moravy/, jeden slovenský řeholní kněz, jeden Ukrajinec
a jeden Lotyčan. Maďarský kněz dochází pravidelně každou neděli.
V neděli bývá tento pořad bohoslužeb: v osm hodin bývá mše svatá
s německým lidovým zpěvem a německým kázáním pro obyvatele nedaleké
osady pro německé běžence /Werkvolkssiedlung/. Mají nyní svého vlastního kaplana. Až do 15. ledna tohoto roku se o ně starala též duchovní
správa tábora a naši kněží střídavě kázali německy. V 9 hodin je zpívaná farní mše svatá. Při ní se zpívá a káže česky; v 10 hodin bývá
liturgie pro řeckokatolíky Ukrajince, ve 13 hodin je mše svatá pro Poláky, v 15 hodin pro Maďary, v 16 hodin "moleben" pro řeckokatolíky
a v 17 hodin je mše svatá pro Slováky se slovenským zpěvem a slovenským kázáním. V 18 hodin jsou polské nešpory.
Ve všední dny jsou mše svaté v 7 a v 8 hodin ráno a večer v 17 hodin. Při večerní mše svaté se vždy zpívá a bývá promluva - každý den.
Vždycky se sejde větší nebo menší skupina lidí z různých národů žijících v táboře.
Duchovní správa využívá každé příležitosti, aby poučovala a povzbuzovala k praktickému náboženskému životu. Konají se různá tridua, oktidua, misie; byl zaveden Apoštolát modlitby, vykládají se jeho úmysly
atd. Veliká péče se věnuje rozšiřování dobrého tisku, katolické literatury,
modlitebních knih. Máme též kostelní sbo
pěkný zpěv při bohoslužbách.
Velmi dojemná bývá svatá hodina, kterou konáme před každým prvním
pátkem. Je při ní zúčastněno pět národností; modlívá se při ní růženec,
každý desátek v jiné řeči a rovněž i zpěvy v různých jazycích. Bývá
velmi četně navštívena. Před první sobotou se konává pobožnost za kněze a kněžský dorost. - Průvody při slavnosti vzkříšení a o Božím těle
byly opravdu mohutné a krásně uspořádané.
Denní svaté přijímání není vzácnost, a máme řadu pravidelných měsíčních sv. přijímání. Křtů je poměrně velmi málo;zato jsme měli velmi
mnoho biřmovanců a v kostele jsme požehnali šedesáti manželstvím. Do
Církve jsme přijali přes dvacet dospělých konvertitů. Výuce konvertitů a přípravě snoubenců věnujeme svědomitou péči a našli jsme ve většině případů vzácné pochopení. Lidé nejsou mnohdy tak zlí, jak se zda-
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jí. Všichni , až na několik zaslepených fanatiků, si tu váží katolického kněze a rádi ho vidí. A to nejen katolíci, i jinověrci. Ve zpovědnici tu zažije kněz mnoha radostí.
Máme tu též dvoutřídní táborovou školu pro české a slovenské děti,
kde vyučujeme čtyři hodiny v týdnu náboženství. O nejmenší je postaráno v dětské školce. O odrostlejší mládež, jak dívčí tak mužskou, pomáhá pečovat duchovní správě místní odbor NCWC.
Dokonce se v našem pověstném táboře zrodilo i několik řeholních a
kněžských povolání /Řím, OMI v Kanadě a v Belgii/.
Kdo zná, jak vypadá život v táboře Valka: rozhárané poměry politické
a mravní i hmotná bída, vliv kantin a alkoholu a přimyslí si k tomu
psychologii uprchlíků, lidí vyrvaných z vlastní půdy a přesazených do
prostředí nepřátelského, neb alespoň ledově chladného a často mravně
zkaženého, pochopí, že apoštolská práce tu je nesmírně těžká a namáhavá a nebude se divitnašim skromným pastoračním úspěchům.
K tomu třeba ještě uvážit, že tu nejsou pouze katolíci. PravoslavníRusové i Ukrajinci - tu mají dva kostely, je tu mnoho protestantských
sekt, které se scházejí v luteránském kostele; zvláště baptisté a svědkové Jehovovi velmi škodí sektářskými tiskovinami, které šíří mezi našimi lidmi. Nedostává se nám katolických brožur, nemáme dostatek exemplářů Písma svatého, evangelií, abychom mohli čelit této propagandě.
Nemáme ani potřebných prostředků k modernější a účinnější pastoraci.
Ale při veškeré jejich omezenosti a primitivnosti Boží milost působí
i tu mocně, mocněji než jinde.
Lidé si zvláště váží toho, že tu s nimi žijeme tak, jak žijí oni:
máme stejnou stravu, máme stejně chudé lůžko a museli jsme s nimi někdy zakoušet zimu a nedostatek.
Jiná obtíž naší pastorace je stálá výměna obyvatelů tábora: většina
lidí je v táboře přechodně a často nám odejdou právě ti nejlepší a je
třeba začínat znovu.
Přes tyto potíže jsme spokojeni a vděčni Pánu Bohu, že naše misionářská práce přináší tak požehnané ovoce. PROSÍME SPOLUBRATRY, aby NÁM
POMÁHALI PŘEDEVŠÍM MODLITBOU a VZPOMÍNKOU PŘI NEJSVĚTĚJŠÍ OBĚTI,abychom
s Boží pomocí vytrvali a mohli pokračovat, dokud to bude Boží vůle
,
vzdělávat tvrdý úhor v táboře Valka.
Misionář z Valky.
JAK ZRAJE UNIE NA ZÁPADĚ A NA VÝCHODĚ.-V oktávě modliteb za jednotu
Církve zařadil Vatikánský rozhlas také dvě přednášky o stavu unionistické myšlenky mezi Slovany.Napsal je dobrý znalec nynější náboženské
situace ve slovanském světě. Vyjímáme několik postřehů.
Byly doby, kdy se Východ se Západem přel, zda se má používat při mši
svaté kvašeného nebo nekvašeného chleba, jednalo se o věroučných nebo
liturgických rozdílech. Tyto otázky ustoupily dnes do pozadí. Uznává se
positivní práce pro sjednocení křesťanů a odsuzuje se další prohlubování tisícileté propasti. Proto někteří pravoslavní hodnostáři a profesoři theologie vynechávají z pravoslavných bohoslužeb některé části a
modlitby, které byly během staletí zavedeny za tím účelem, aby byl zdůrazněn rozdíl mezi pravoslavím a katolicismem. Pořádají se schůze a
slavnosti, jichž se zúčastňují pravoslavní spolu s katolíky. Pravoslavní biskupové navštěvují katolické církevní hodnostáře. V jubilejním roce připutovali do Říma spolu s katolickými Rusy i pravoslavní;
všichni byli přijati společně svatým Otcem, všichni společně věnovali
svatému Otci obraz Panny Marie nanebevzaté. V redakcích různých katolických časopisů pracují i pravoslavní Rusové.
Jeden pravoslavný kněz, kterému se podařilo dostat na západ za války, píše do Říma:"Ani já, ani má skupina, nemáme žádných věroučných
potíží. Nikoho u nás už nestraší papežská neomylnost. Uznáváme její
nutnost. My, členové pravoslavné Církve, žijící v Sovětském svazu v katakombách, jsme si zvykli mluvit o Církvi všeobecné, nikoliv o církvi
národní. Jak jsme však byli překvapeni, když jsme se setkali po druhé
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světové válce se svými pravoslavnými bratřími, žijícími už přes dvacet
let v západní Evropě, a když jsme slyšeli zdůrazňovat národnostní prvek
v Církvi."
Mnozí z pravoslavných našli cestu ke katolické Církvi. A jsou to
často mladí lidé. Někteří studují na katolických universitách, někteří
studuji bohosloví, někteří vstoupili do řehole. Mezi nově sjednocenými je i několik pravoslavných kněží a dva biskupové. Předsudky proti
papeži, proti nadvládě latinské Církve se poznenáhlu překonávají, především osobním poznáním.
K tomu přispěli jistě i latinští katolíci svými ústavy a publikacemi věnovanými východním otázkám. Řada mužských řeholí přijala též východní obřad /dominikáni, redemptoristé, salesiáni, kapucíni, františkáni, benediktini, jesuité a j. ještě/. Jsou i ženské latinské řehole,
které zakládají východní větve /benediktinky, karmelitky, nové kongregace založené po druhé světové válce/.- Je i řada světských kněží z různých národností, kteří přijali některý východní obřad. Nejsou to jen
zjevy v některém národě, hnutí má ráz všeobecný. Na příklad členové
východního obřadu v jesuitském řádě náležejí 18 různým národnostem.
Ale pro sjednocení pracují velmi horlivě i katoličtí Rusové v exilu. V posledních pěti letech založili ruští katolíci tři časopisy, čtyři internáty a školy pro mládež, uvedli v život organisace pod ochranou Panny Marie Fatimské. Úcta k Panně Marii Fatimské se velmi šíří i
mezi pravoslavnými. Nebylo to tedy jen náhodou, že loni v říjnu při
fatimských slavnostech byla též pouť ruských katolíků vedená ruským
katolickým biskupem a že se ruské liturgii dostalo při slavnostech tak
čestnéhoumístění.
Pro uskutečnění sjednocení pracuje i sám komunismus. Komunisté vštěpují od malička Rusům přesvědčení, že komunistické ideály nejsou vázány na nějaký národ, nýbrž jsou světové a mezinárodní, že je to pravda
pro všechny národy, a tak připravují půdu pro snadnější pochopení katolického universalismu. Marxismus nutí k důsledné jednotě světového
názoru a života: dobrý komunista musí nejen znát komunistickou nauku,
musí ji též důsledně žít. T k komunismus nepřímo vychovává k bojovnému aktivismu, a proto konvertité, kteří prošli jeho školou, jsou dnes
průbojnými apoštoly cele prožívaného křesťanství a myšlenky jednoty.

14. února připadá den úmrtí svatého Cyrila v Římě. V neděli na to
/17. 2./ bude v Římě v basilice svatého Klimenta v kapli slovanských
apoštolů v blízkosti hrobu Cyrilova MŠE SVATÁ ZA DOMOV A EXIL. Prosíme, spojte se s námi a modleme se, aby i mezi kněžími v exilu zůstala
stále živá cyrilometodějská myšlenka, abychom si uchovali zájem
otázky unie a podle svých možností přispívali k jejímu uskutečnění.
Ut omnes unum sint!
MALÉ NEBO VELKÉ STÁDCE - MASY NEBO ELITU ? - To je problém, o kterém se diskutuje v poslední době v Rakousku. Problém má však ráz všeobecný a není docela nový. Kdo je na tom lépe:Farář, kterému chodí
do kostela 15 % farníků, ale může se na ně naprosto spolehnout, či jiný, který mívá v kostele 75-80% katolíků, ale spolehnout se nemůže na
nikoho, ani na kostelníka, přide-li zatěžkávací zkouška. V Rakousku
měli mnoho smutných zkušeností z doby nacistické okupace v letech 19381945.
Jeden z účastníků ankety odpovídá:Nesmíme zanedbávat masu, nesmíme
uhasit doutnající knot zvykového náboženství, ale musíme být přesvědčeni , že pokřesťaníme svět jen pomocí průbojné katolické elity, která bude skutečným kvasem. Zajímavá je poznámka pisatelova o známkách
této katolické elity. Opravdová elita si o sobě nesmí namýšlet, že je
elitou. Cituje k tomu Chestertona:"Světce poznáme podle živého vědomí
jeho vlastní hříšnosti."- Místo mnohého mluvení o mládeži, která je
nadějí budoucnosti, na které stojí Církev atd. , raději prakticky formovat mladé lidi, aby dovedli pokorně a poslušně se dávat do Božích
rukou a s opravdovým misionářským zápalem bez marnivého zalíbeni v sobě brát Boží věc a zájmy Církve za své vlastní. Dávatmladémučlověku
konkretní úkoly, jak to činí JOC mezi mladými dělníky, jak s úspěchem
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pracuje "Legio Mariae" a i jiné skupiny laických apoštolů, které mají
pravé apoštolské smýšlení a dobrou metodu pracovní, i když nemají moderní název.
JOC - KAJ.- Z nepatrných počátků hořčičné símě kanovníka Cardijna
se rozrostlo v mohutný strom. Má na 1,200.000 členů a je založena v 60
zemích.- V poslední době začíná úspěšně pracovat v Německu a v Rakousku. Ve vídenských 186 farnostech je teprve 20 ustálených skupin KAJ.
V Německu se konaly dva studijní týdny pro duchovní rádce a pro vedoucí a sekretáře.Bylo vysloveno přání, aby se kněží více věnovali studiu
dělnické otázky a především se snažili přijít v bližší a častější styk
s dělníkem. Jsou přesvědčeni, že JOC je prozřetelnostní dílo, které podstatně přispěje k opravdovému řešení sociální otázky na nejširší světové základně. JOC prakticky rozřešila problém:masa nebo elita. Má ve
svých řadách především vybrané a dobře školené sbory průkopníků, má
masu členstva a řady sympatisujících, které chrání od špatných vlivů
a poznenáhlu zpracovává a plní křesťanským duchem. Jistě každý z nás,
pokud k tomu máme příležitost, použijeme pobytu v cizině, abychom se
prakticky seznámili s apoštolskými metodami dělnické katolické akce.
BLÍZKA

I

Z

DÁLI

Naše zpravodajství

ŘÍMSKÉ ZPRÁVY
SVATÝ OTEC poslal 18. ledna apoštolský list "Cupimus imprimis" čínskému episkopátu, kleru a lidu. Ukazuje se v něm překypující otcovská
láska papežova k čínskému národu a čínské tak těžce zkoušené Církvi.
Svatý Otec je vybízí k vytrvalosti na cestě hrdinné věrnosti k Církvi,
jíž se stali příkladem celému katolickému světu. Odpovídá na všelijaké pomluvy proti misijnímu dílu Církve v Číně a zdůrazňuje význam a
nutnost jednoty s Apoštolským stolcem, povzbuzuje k důvěře.
listu má i povzbuzující slovo pro členy Legie Mariiny, která v Číně
koná divy apoštolátu.
"Všechny lidské věci", píše svatý Otec v listě, "zlé i dobré, pominou; Církev byť byla sebekrutěji pronásledována, bude pokračovat ve
svém poslání až do konce věků...Může být sice napadána, nikdy však nemůže být přemožena. Mějte tedy pevnou důvěru v božská zaslíbení a nenechte se ničím zastrašit...; po tolika úzkostech, převratech a utrpeních se na konec s Boží pomocí rozzáří i nad vaší církví mír, pokoj a
svoboda."
Církev v Číně se drží opravdu hrdinsky:v celé Číně se našlo sotva
2.000 katolíků, kteří se přihlásili k schismatické národní Církvi, většinou pod hrozným nátlakem. V některých misiích přes všechnu propagandu, povinné kursy a vyhrůžky nenašli nikoho ani mezi kněžími ani mezi
laiky. List, který poslali čínští katolíci svatému Otci je ohlasem prvotních dob Církve.-"Každou chvíli jsme ochotni jít do žaláře a prolít
svou krev, abychom vydali svědectví pravdě hlásané Ježíšem Kristem."
Podobně je stylisováno novoroční blahopřání studentů katolické university v Šanghai, které poslali svému biskupovi:"začátek nového roku 1952
znamená rozvoj a růst života...Toužíme po příchodu kříže...Jen křížem
se dá zachránit víra, jen z kříže vykvetou květy vítězství. S úsměvem
na rtech myslíme na jednotu římské Církve, na budoucnost Církve v Číně,
na nespočetná budoucí obrácení, na příchod éry Mariiny. S úsměvem poneseme svůj kříž a půjdeme svou křížovou cestou. JSME ŠŤASTNI,ŽE NÁM BYLO DOPŘÁNO ŽÍT V TÉTO ŠŤASTNÉ DOBĚ. JAK NA TO BUDEME HRDI, UČINÍ-LI SI
Z NÁS BŮH SVÉ NÁSTROJE...Život roku 1952 je život boje. Perspektiva r.
1952 je velkolepá." / Podle PIDES 1952, leden, únor/.
Koncem ledna přijal svatý Otec národní radu K ř e s ť a n s k é unie podnikatelů a promluvil k nim o nutnosti uskutečňování zásad encykliky "Quadragesimo anno". Vyslovil politování, že se věnovala pozornost vedlejším věcem, vysloveným v encyklice, ale vlastní sociální program encykliky , t.j. organické uspořádání celého hospodářství podle jednotlivých
stavů a zaměstnání se přešel více méně mlčením.
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10. února, v předvečer svátku Zjevení neposkvrněné Panny v Lurdech
pronesl svaty Otec rozhlasové poselství k věřícím města Říma. Řeč je
průhledným řezem dnešní světovou situací a poukazuje na řešení a východisko.Škoda, že z ní můžeme citovat tak málo:...není vám neznámo, že
nebezpečí, jež stále ještě hrozí současné generaci, jsou všeobecnější
a vážnější, než byly morové rány nebo zemské převraty;zůstává to pravdou, i když neustálé nebezpečné ohrožení začíná vyvolávat u národů skoro netečnost bez citu a zájmu." Právě tato netečnost je nejosudnější
zjev krise.-"Proto je nutno znovu se utéci k Dobrotě Boží a k milosrdenství Panny Marie;JE VŠAK ROVNĚŽ NUTNO, ABY SE KAŽDÝ VĚŘÍCÍ, KAŽDÝ ČLOVĚK DOBRÉ VŮLE, ZKOUMAL S ROZHODNOSTÍ, HODNOU VÁŽNÝCH OKAMŽIKŮ LIDSKÝCH
DĚJIN, KOLIK MŮŽE A MÁ OSOBNĚ KONAT, A ČÍM MŮŽE PŘISPĚT K SPASNÉMU DÍLU
BOŽÍMU, ABY BYL ZACHRÁNĚN SVĚT, DNEŠNÍ SVĚT, JENŽ JE NA CESTĚ ZÁHUBY."
Jako důvody této situace udává svatý Otec:náboženskou vlažnost, mravní
úpadekve veřejném i soukromém životě, soustavné otravování prostých
duší, které ztrácejí smysl pro opravdovou svobodu. Je čas, svrchovaný
čas procitnout ze sna,"neboť spása je blízko!JE TŘEBA OBNOVIT CELÝ SVĚT
OD ZAKLADU:JE NUTNO PŘEMĚNIT JEHO DIVOKOU PODOBU VE TVÁŘ LIDSKOU. LIDSKOU PODOBU V BOŽSKOU, JINÝMI SLOVY DÁT MU PODOBU PODLE SRDCE BOŽÍHO."
Výzva svatého Otce, kterou bude po celý týden komentovat ve vatikánském
rozhlase P.Lombardi, platí i nám.
TRADIČNÍ MISIJNÍ DEN PRO BOHOSLOVCE ŘÍMSKÝCH ÚSTAVŮ byl uspořádán 11.
února v koleji Propagandy na Janikulu. -Program:Komunismus a mládež v
Číně.- Katolická metoda pro získání mládeže.- Odpoledne misijní pobožnost a film "Zvony z Nagasaki".
ZPRÁVY Z DOMOVA.- D v ě j u b i l e a . - Na letošní rok připadá
700 let od smrti bl._Z_D_I S_L A_V Y .Její tělo odpočívá v kostele
sv.Vavřince v Podještědí v Jablonném. Litoměřický pan biskup Trochta
začal přípravné práce k obnovení kanonisačního procesu pro její svatořečení. Doma by rádi oživili její památku v nejširších lidových vrstvách. Chtějí organisovat pouti k jejímu hrobu, využít jejího kultu jako vzorné katolické matky a horlivé laické apoštolky III. řádu dominikánského - pro prohloubení katolického života v českých rodinách.
Nemohli bychom využít tohoto jubilea nějak i v exilu
?
A druhé jubileum? 11. ledna t.r. bylo tomu 100 let , kdysenaromáme
dil pražský arcibiskup Msgre František K o r d a č . Všichni
v dobré paměti, co znamenala jeho osobnost pro zastavení rozkolného
hnutí t.zv. československé církve. Velikých zásluh si získal o kněžský dorost v českých zemích. Vybudoval moderní chlapecký seminář s gymnasiem v Bubenči a nový bohoslovecký seminář v Dejvicích. Vývoj událostí dal za pravdu jeho téměř prorockým slovům, jimiž vybízel k sociálním reformám podle zásad evangelia a směrnic církve, chce-li se
lidstvo vyhnout nebezpečí světové komunistické revoluce, které tenkrát
někteří odbývali pohrdavým úsměvem.Přesto, že jeho jména zneužila novinářská proticírkevní propaganda, nesmíme zapomenout na pravou podobu velikého arcibiskupa. -R.I.P.
kdy velmi těžké. Nebojte se o nás, jen se modlete! Bůh se zkouškami
posílá i sílu a statečnost. Náš kostel je zahrnován láskou a péčí věřících, zvláště mladých. Je stále plný. Za rok 1951 - při velikém nedostatku kněží - podáno svatých přijímání 26.700!/ Je to střední město,
kde jsou i jiné kostely/...Bratrská láska je tak opravdová a pouto mezi
všemi tak pevné! Vzájemně si pomáháme a jeden druhého podpíráme. Hlavně
mladí jsou obdivuhodní...Vyprošujte nám Boží pomoc. Je to dnes unum
necessarium, všechno ostatní je malicherné a ustupuje do pozadí. Některé z našich Bůh navštěvuje křížem, ale jsou bez výjimky stateční.
Když myslívám na budoucnost, nemohu se ubránit představě, že zakusíme
mimořádných darů Ducha svatého. Ani si nezasloužíme od Boha tak veliké
důvěry...Teď působím v pohraničí. Tady je práce ovšem nepředstavitelně
obtížná, všechno zpohanštělé, na hony daleko od víry a Kristovy lásky.
Boží dům je prázdný, kněz uštvaný a přetížený objížděním několika vesnic za nepohody, v závějích a ve vichřicích, mládež bez mravní opory:
šířísenemoci,příležitost je blízká a pokušení doléhá tak, že málokteří odolají...Duchovní život našich lidí má velmi obtížné podmínky,
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ale přesto se zintensivňuje, Duch svatý tříbí a orá do hluboka. Všechno
prostředni a mělké doba smete. Posud máme možnost denní mše svaté, dokonce i já v pohraničí; tam je to zvláštní projev Boží milosti. Chodím
do sousední vesnice. Zapadám po kolena do sněhu, ale letím jako na křídlech. Za Kristem není možno nespěchat; využívám možnosti, kdoví, jak
dlouho budu moci být denním hostem v Božím domě, zatím, žel Bohu, jediným kromě farské hospodyně. Kněz nemá ani ministranta, říkávám mu
stupňové modlitby. Prosím vzpomeňte na všechny nás při sv.Oběti, budeme Vám to
splácet."
/Z
dopisu mladé učitelky/
P a b ě r k y z d o m á c í h o t i s k u .- Katol. noviny ze
6.
ledna 1952. -Odpovědi z řad čtenářů. -"Jedna odběratelka z Prahy sistěžuje, že někteří její známí, kteří chodí pravidelně do kostela, kde si
mohou koupit Kat. nov., si je vypůjčují od ní, ačkoliv mají dost peněz
na zakoupení.- Jiný čtenář si stěžuje, že v pražských kostelích jistí
mladí muži si položí na stolek s vyloženými Kat.nov. neb na kostelní
lištu klobouk, stojí vedle, velmi zbožně se modlí z misálku a zůstávají tak, i když věřící vycházejí z kostela, pravděpodobně, aby si lidé
nemohli noviny koupit...Čtenářka prosí duchovní správce, aby na to upozornili s kazatelny, že kostelní lišty nejsou věšákem pro pohodlné
a záměrné." - Několik studentů vytýká Kat. nov., že se příliš věnují
problémům politickým, hospodářským a sociálním "domnívajíce se ovšem
mylně, že lze žít na zemi pouze životem duchovním...Žádají, abychom
věnovali více pozornosti katolickému dění zvláště na Západě..." - Redakce ochotně vyhovuje zprávou, podle níž prý i v Anglii přichází katolické kněžstvo k rozumu a pořádá prý také mírové konference..

Z EXILU .- J a k s e p a s t o r u j e v A m e r i c e . "....Jsem
od počátku na samých kanadských hranicích, které jsou zároveň severní hranicí mé farnosti. Původně jsem byl kaplanem, zde se říká asistent, 35 mil východněji, měli jsme 45 % indiánských míšenců ve
farnosti, říká se jim Francouzi. Sem jsem byl poslán dva dny před vánocemi a nebylo to zrovna nejradostnější. Farnost byla zadlužena, budovy ve špatném stavu a těžkosti jazykové. Ale s pomocí Boží a farníků
je to vše dávno překonáno, zbývá jen ještě opravit faru; snad na jaře.
Moji farníci jsou vesměs německého původu, ale mluví již jen anglicky.
Mám asi 65 katol. rodin, od července spravuji přechodně sousední misii, kam každou neděli dojíždím. Při dobrém počasí jedu polními cestami a je to jen 10 mil, jinak musím objíždět asi 24 mil. Sociální uspořádání je tu poněkud odlišné než u nás. lidé žijí osaměle na farmách
a tak moje farnost má průměr asi 20 mil. Mladí lidé odcházejí pracovat
do měst a kraj se zdá vymírat. V okolí není ani větších městaniprůmyslu; nejbližší město je Winnipeg v Kanadě, asi 130 mil, a jižně Grand
Forks, 145 mil. Asi 80 mil jižně jsou tři české farnosti - Veselí, Písek a Lankin. Až do posledních měsíců jsem si sám vařil a pral a dovedete si představit, že to nejradostnější nebylo. Nyní se stravuji venku a kdyby nebylo zima /včera a dnes je asi 55 pod bodem mrazu/ byla
by to docela příjemná procházka.Řada kněží si spravuje domácnost tímto způsobem, protože příjmy nestačí na placení hospodyně a je ji také
těžko dostat. Jinak jsou zde lidé hodní, chodí dobře do kostela a
svátostem. Na svátek Krista krále jsem uspořádal pout milostivého léta, jelo 85 aut. Poněkud těžší problém jsou tu nábožensky
smíšen
manželství /já jich mám 22/ a pak svobodní lidé./Mojenejzámožnější
rodina má 7 členů, nejmladší 39 let, všichni svobodní/. Kulturně se
lidé omezují na radio, kino a sporty. Velikým dobrodiním jsou soukromé katolické školy, vydržované farnostmi; ale menší farnosti, jako
moje, si je nemohou dovolit. Jinak je v Americe mnoho
bigoterie,
ja
se to ukazuje v současných sporech o ustanovení vyslance ve Vatikáně.
Jediným společným článkem víry pro četné protestantské sekty je přesvědčení, že katolická Církev je nebezpečná a nedobrá instituce. Ale
katolicismus je v Americe na postupu anekatolícimajízřejměpocit
méněcennosti..." Dr.P.L. Wales /U.S.A./
Sekret, prac. kroužku děkuje všem za dopisy, přihl., dary. Odpoví
všem postupně dopisem. Zatím Pán Bůhzaplať!P.V.F.

