SPOLUBRATŘÍM KNĚŽÍM V EXILU
POSÍLÁ PRAC. KROUŽEK UN.AP."VINCULUM"- ROMA, PIAZZA S.MARIA MAGGIORE,7.
Řada první, číslo desáté.

V Římě v březnu 1952.

IA XII. ?

"Je ještě jiná záležitost, která svírá úzkostí naše otcovské srdce. Je
nám totiž dobře známo, že se u vás všeobecně usiluje o to - a to buď
obžalobami zastíranými rouškou a zdáním pravdy nebo zřejmými pomluvamiaby byli věřící, bude-li to možné, odtrženi od jednoty s katolickou Církví a od jejího základu, totiž od této Svaté stolice. Římský papež je
líčen jako nepřítel vašeho národa, ačkoli ve skutečnosti je jeho nejlaskavější otec! V těchto pomluvách se jde až tak daleko, že se tvrdí, že
připravuje novou strašnější válku než byla předešlá; ačkoliv v poslední
válce neopominul nic, co bylo v jeho možnostech, aby zmírnil tíseň, bolesti a strasti, a také nyní nic neopomíjí, co by mohlo podporovat smýšlení svornosti a míru mezi všemi národy a co by tuto svornost a mír mohlo uskutečnit."
/Zapoštolského listu Pia XII. Impensiori caritate k čsl.
episkopátu, kleru a lidu z 28.října 1952/
My jsme odpověděli a odpovíme i v budoucnu na tuto bolestnou otázku svatého Otce. Použijeme každé příležitosti, abychom u svých krajanů odstraňovali předsudky rozšiřované dlouhá léta s dábelskou nenávistí. Vše co
vykonáme pro utužení svazků mezi českým národem a Svatou stolicí, pro
prohloubení synovské úcty a lásky k svatému Otci je důležitým dílem nejen pro Církev a český katolicismus nýbrž pro celý národ a jeho šťastnější budoucnost.
PŘÁNÍ PAPEŽOVO JE PRO KAŽDÉHO Z NÁS SVATÝM PŘÍKAZEM...
"Církev dnes potřebuje naléhavě věřící a skupiny věřících, z každého
prostředí, kteří by NEOTROČILI LIDSKÝM OHLEDŮM A DOVEDLI SROVNAT CELÝ
SVŮJ ŽIVOT A SVOU ČINNOST S PŘIKÁZÁNÍMI BOŽÍMI A ZÁKONY KRISTOVÝMI.Tuto shodu s vůlí Boží dovedou však obyčejně uvést ve skutek jen ti, kdo
si navykli už od mládí přemáhat se a přinášet oběti z lásky k Bohu.
Právě jsme vám připomněli napomenutí svatého Pavla. Všechny jeho listy
nám mluví o boji proti hříchu, o neustálé snaze zbavit věřící otroctví
předsudků a zkažených mravů světa, který je obklopoval. Při čtení jeho
řádků cítíme, jak tvrdý byl tento zápas. Prolétněme v duchu dějinami
Církve prvních století:nejsou nic jiného než rozvinutí této předehry.
CÍRKEV ROZBILA MOC POHANSTVÍ, které zotročovalo duše, NIKOLIV HLUČNÝMI VÍTĚZSTVÍMI, NÝBRŽ SLZAMI A KRVÍ, POKORNÝMI MODLITBAMI O SÍLU A BOŽSKOU POMOC, TRPĚLIVOSTÍ POD RANAMI NEPŘÁTEL, NAMAHAVOU, VYTRVALOU A
DŮVĚRYPLNOU PRACÍ.
Dějiny pokračují. Vaším úkolem je napsat nejbližší nové stránky. DNES,
JAKO V MINULOSTI,CÍRKEV JE KVASEM LIDSTVA. JEJÍ DÍLO NEDOVOLUJE ANI POHODLNÉ KOMPROMISY ANI KLIDNÝ ODPOČINEK ANI PŘÍMĚŘÍ - ŽÁDÁ NEUSTÁLOU ROBUSTNÍ ČINNOST;JEN TAK MŮŽE SPLNIT VŮLI KRISTOVU A USKUTEČŇOVAT JI V
ŽIVOTĚ VĚŘÍCÍCH. Kéž vás podporuje Pán ve vašich námahách a dopřeje vám
SILNÉ A ŽIVÉ VÍRY, NEZLOMNÉ ODVAHY A DUCHA BEZPODMÍNEČNÉ OBĚTI."
/Z promluvy svatého Otce Pia XII. k římským farářům a postním
kazatelům 8.března 1952/
KOLIK ČESKÝCH EVANGELIÍ JSEM UŽ ROZŠÍŘIL MEZI NAŠIMI KRAJANY ? KOLIKA
LIDEM JSEM PŘIBLÍŽIL TUTO SVATOU KNIHU A POHNUL JE K PRAVIDELNÉ ČETBĚ?

VINCULUM I,10 -2- BŘEZEN 1952

RENOVAMINI SPIRITU MENTIS VESTRAE...Pro měsíční duchovní obnovu
"UBI

PAPA,

IBI

ECCLESIA"

Myšlenky

k rozjímání.

Vatikánský"Švýcar"protinacistům.
Podivný obrázek bylo vidět u vatikánských bran v poslední válce , po dobu nacistické okupace Říma. Hranice papežského státu hlídali ze dvou stran,
z vnitřku historický "Švýcar" ve svém středověkém stejnokroji s nemotornou
halapartnou, a z venku německý voják v plné zbroji, s placatou helmou, ověšený revolvery a ručními granáty. Výsostné právo vatikánského území porušeno nebylo. Bylo to snad proto, že halapartna naháněla strach ozbrojenému útočníkovi z moderní fronty? Všichni víme, že "Švýcar" i jeho musejní
kyrys jsou pouhým symbolem, symbolem lásky a oddanosti katolíků celého světa ke svému Otci na zemi a tato láska a oddanost byla s to, aby zadržela
i ty, kteří se nelekli jinak žádných sankcí a žádné moci.
Kolikdivisímápapež?
V kterémsi rozhovoru prohodil prý Stalin pohrdlivě:"Kolikpak divisí má
vlastně ten papež !" U bronzové brány vatikánské chodí dva "Švýcaři a znamenají tolik divisí, kolik je na světě katolíků, kteří s oddaností a láskou
dovedou myslet na toho, jehož si sám Kristus ustanovil za svého zástupce.
Je-li jeho hlas v dnešním světě slabý, není-li jeho poselství pokoje přijímáno všude dost ochotně, je to vina naše. Dovedli jsme, i my kněží, ve
svém svědomí vytvořit podivné rozlišení mezi námi a svatým Otcem, nechceme
patřit k jeho divisím a oslabili jsme hlas Kristův v tomto světě.
Bylo by možno napadnout všechny katolíky
Těžké by bylo jakémukoliv nepříteli napadnout všechny katolíky světa;
i komunisté užívají tisícerých výmluvností, aby dokázali, že namají nic
proti "obyčejným věřícím" a "vlasteneckým kněžím", a přece sidovolujíprávě v našich zemích hrubé útoky na hierarchii, Vatikán, na zástupce Kristova na zemi. Zdá se, že odkryli velikou slabost v našem náboženském smýšlení, že se totiž necítíme dost za jedno se stolcem Petrovým. Útok na hlavu
se neprojeví dostatečně jako bolest v každičkém údu. Snad přece jen věří,
žejsme schopni se dát přemluvit k tomu, že útok jen na svatého Otce není
ještě zatím proti nám. A přece jsme napadeni všichni, do posledního, i to
malé dítě, které právě nesou od křtu, protože i ono je údem mystického Těla Kristova - Církve.
Katolík, který nemiluje svatého Otce, těžko

"Ano, těžce se mu umírá," říkával svatý Alfons, ale můžeme k tomu dodat:
"Těžko se mu i jako katolíku žije."A co bychom řekli o knězi, o katolickém
knězi ? Může být jeho kněžská činnost bez intensivní lásky k nástupci Petrově vůbec katolická ? Kněz - biskup - papež. To není jen otázka organisace,
to není schema:podřízený, šef a úřední korespondence, protože viditelná
organisace je tu soustavou životního spojení kmene a ratolesti z kořene
Kristova.
Katolík,
uschlou ratolest, víme z evangelia.
"Ubi papa, ibi Ecclesia"

Má-li se Církev katolická znovu opravdově zakořenit v našem lidu, musí
vjehosrdciznovuožít láska k svatému Otci. Lásku vsak doved
láska, jako pšeničný klas vzrůstá jen z pšeničného zrna. Opravdová láska
ksvatémuOtciaťjenejdříve v našich srdcích kněžských, ať je
v našem hlasu tón úcty a oddanosti, kdykoliv se jen o něm zmíníme.
Učme
penitentům modlitby na jeho úmysly, a hlavně modleme se za něho často sa-

mi. Modlitba je pouto, které lidi nejvíc spojuje;spojeni se
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jsme spojeni s Církví, s
NIKDY

NEZKLAME...

Kristem.

P.X.T.

/Italie/

Z DOPISU SPOLUBRATRA

Mohu-li Vám dát radu, hleďte si jen svých kněžských povinností
a mezi kněžskými těch, které jsou nejvíce kněžské. Pak nebudete
ničeho litovat. Práce s nemocnými a s nejmenšími ve škole je práce, která nikdy nezklame. To by muselo zklamat evangelium, kdyby
tomu bylo jinak. Tím ovšem nemyslím, že byste neměl být zdravě moderní, a hledět si i nových pastoračních metod. Ovšem pod zorným
úhlem vůle Boží a s vědomím, že nespravíme nic leč tou "akcí",která je zúrodněna vlastním posvěcením a trochu kněžským potem, ne-li
krví.
Vyzařování kněžského nitraje vlastně to jediné, co přitahuje a
působí, vše ostatní je více méně"atrakce". Přítomný okamžik je
poslem Božím, a dáváme-li se vždy více vésti duchem Páně, se stálým pohledem k Matce kněží, jdeme bezpečně a uvidíme ovoce své
práce. Když ne ve farní kartotece, jistě v účtech věčnosti.

MILUJMESVATÉHOOTCE....NÁSLEDUJMESVATÉHOOTCE...DVAcitáty
I.kdykoliv si udržel dobrý styk s Římem. Dějiny to dokazují. MILUJME SVATÉHO OTCE! V něm ctíme a milujeme samého zakladatele Církve svaté, neviditelnou její hlavu - Krista.
Je krásná myšlenka - i u nás vžitá - obětovat mši svatou za svatého Otce
a na jeho úmysly. V Eucharistii - ve svátostném srdci Ježíšově - nejúžeji
se sjednotíme a spojení modliteb a obětí s obnovenou obětí kalvarskou je
nejúčinnějším prostředkem požehnání pro nás i pro Církev. Mše svatávurčitou dobu duše i srdce spojující bude nejen svatému Otci ale i nám všem
zdrojem bohatých milostí a upevní v nás hrdé vědomí příslušnosti k mystickému tělu Kristovu, jež trpí, trpí-li jednotliví údové, ale jež svým vítězstvím a svou oslavou pomáhá k vítězství a oslavě jednotlivým údům.
/Pražský arcibiskup Msgre Josef Beran v proslovu ve Vatikánském rozhlase 1.listopadu 1948/

II.-Papež je náměstkem Kristovým. I on má, v možnosti lidských sil, vykupovat, to jest vykoupit, znovu koupit, vyplatit a takvysvobodit.Vzít
na sebe nikoliv vinu, nýbrž pokání za blud, jenž stále znovu vzrůstá, za
hřích, jenž se více než kdy přelévá z břehů.
Papež musí obětovat celou svou sílu, celou svou duši - a je-li třeba i
svůj život - , aby vysvobodil lidi z šaleb Luciferových, z ponoukání domýšlivosti, z hrůzy Leviathanů, ze tmy lži, z podvodnosti sofistiky, z kejklů falešných mesiášů, z neviditelného avšak strašného sešněrování farizeů a filištinských.
Papež, jenž netouží být vykupitelem, pokud jen mu to bude možno, není
pravým papežem.
Papež Pius XII. trpí, má nepřátele, je si vědom své slabosti i velikosti.
Papež Pius XII. čte více v dějinách než v kronice dnů, odvažuje se vyřk
odsouzení, hledá v nejlepších lidech pozůstatek mládí, touží být vykupitelem, pokud mu to je jen možno, proto papež Pius XII. je pravým papežem.
Bože, Pia XII. žehnej nám a zachovej!
Tento citát je vzat ze sváteční úvahy vysílané Vatikánským rozhlasem k
třináctémuvýročíkorunovace papeže Pia XII. 12. března 1952.- Budeme jen
potudopravdukněžími papežovými a Kristovými, pokud v nás bude živá touha vykupovat spolu s Kristem své bratry a sestry.
Naše akce PRO PAPA NOSTRO PIO našla velkýohlasvnašichkněžskýchřadách.
V táborech v Německu, R a k o u s k u , mezi krajany v Belgii, Americe, Italii přislíbena kázání, přednášky, p o b o ž n o s t i . V ý s l e d e k uveřejníme příště.
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Pastorační zájmy

ČEŠTÍKATOLÍCIVEFRANCII.-Ve Franci
slovenska. Jsou roztroušeni po celé Francii; větší kolonie jsou v Paříži
a v Bordeaux /skláři/, na jihu kolem Marseille. Hodně lidí přišlo do Francie od nás po první světové válce , v době hospodářské krise. Svou přičinlivostísivesměs zajistili slušné živobytí střední vrstvy. Dlouho působil
jako farář ve Francii Msgre Zháněl /nyní je v republice/ Po něm vede krajanskou duchovní správu dp. profesor Ladislav Pavelka. Je třeba podotknout,
že naše krajanská duchovní správa je kanonicky ustanovena francouzským episkopátem, stejně jako pro ostatní národy.
Ob
rozptýleni po celé Francii a nelze se s nimi často osobně stýkat. Naši krajané si sice osvojí francouzské způsoby, ale uvnitř zůstávají většinou zakotveni doma. Náboženská tvářnost veliké většiny se dá vyjádřit slovem, které řekl o některých jeden francouzský kněz:jsou "depaysés" - "vykořeněni".
Z domova jsou pryč a do okruhu a do společenství francouzské duchovní správy nezapadli. Žijí ve farnosti, ale ne s farností. Tato psychologická situace, dobré bydlo a živobytí a příklad francouzských měšťáků svádí silně
k vlažnosti a k opouštění křesťanských zásad. Po roce 1948 se je též snaží
získat komunisté. Z Prahy dostávají krajané noviny se socialistickou nádivkou a francouzsky vychází "50me parallèle", kolektivní chvála všech satelitních hvězdiček Ruska. Úspěch je však pranepatrný.
Ve Francii je třeba pastorovat osobním stykem. Dříve Pater Pavelka krajany jednou za rok v postní době objel a připravil je na velikonoční svaté
přijímání. Nyní to není možno; chybějí peníze. P. Pavelka sám se živí tvrdě,
je doslova pauper. Větší možnost pastorace je v Paříži, kde se může sejít
více krajanů v neděli na mši svatou. Dříve se sloužívala mše svatá na rue
de Sèvres, nyní je nedaleko v kryptě v domě "Missions étrangères" s průměrnou účastí 30-40 krajanů a několika sv. přijímáními. V milostivém roce
uspořádali krajané pouť do Říma; přinesla veliký duchovní užitek; posílení v dobrém i obrácení k novému životu.

Uprchlíci.-To je smutnější kapito
li krajané s otevřenou náručí a s ochotou pomoci, ale když se několikrát
zklamali, stali se nedůvěřiví. I mezi uprchlíky se však najdou tu a tam
lidé pevných zásad, a ne třtiny.
TATO STRUČNÁ BILANCE CHCE BÝT ZÁROVEŇ PROSBOU K DP. SPOLUBRATŘÍM, ABY
BUĎ INTENCEMI NEBO PENĚZI POMOHLI DP. PAVELKOVI V JEHO TĚŽKÉM POSLÁNÍ. Nechybí horlivost, nechybí příležitost rozsévat Boží slovo, nechybí Kristova láska, chybějí peníze. Najdou se obětavá srdce a obětavé ruce ?
P.S. - Snad někomu napadne:"A to 18 tisíc lidí/ všichni ovšem nejsou katolíci/, krajanů neuživí si jednoho krajanského kněze ?"Myslím, že na tuto
otázku dovedou odpovědět dp.spolubratří z vlastní zkušenosti sami. ben
APOŠTOLÁT ZÁKLADEM SPOLEČNÉHO ŽIVOTA A PRÁCE KNĚŽÍ VE FARNOSTECH.-

/Myšlenkaspolečného života kněží ve farnostech je v dnešní době středem
zájmu západoevropského kněžstva. Bude jí věnován jeden den na 66, sjezdu
francouzských katolíků, konaném o velikonocích t.r. v Nancy. Prologem k
tomuto dni má býti studie Msgra Ancela v revue "L´UNION"/Č.674, str.13-39/.
Zde několik myšlenek pro informaci.
kft -Alžír
Je tatomyšlenkaopravdustředemzájmu?
Nikdo již nemůže popírat touhu, zvláště mladších kněží, po společné práci
a společném životě. To nejsou již jen jednotlivci. To je snad již většina,
která si vroucně přeje uskutečnění této myšlenky.
Jaké je oficiálnístanoviskoCírkve?
Církev již častěji dala najevo svůj souhlas:Can.134 CIC "Je to chvályhodné a doporučuje se, aby duchovní žili společně; kde se tak děje, ať je
tento zvyk, pokud jen možno, uchován."
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Pius XII."Monti nostrae"/23.9.1950/:"Schvalujeme a doporučujeme to, co je
již dávno přáním Církve, aby se zaváděl společný život kněží jedné nebo
vícesousedníchfar."

Uskutečňování naráží na četné obtíže, takže pokusy, třeba často velmi uspokojivé a hierarchií podporované, zůstávají stále jen

výjim

Každá novota má ovšem své obtíže.
Ale zde to nejsou jen překážky plynoucí z nepochopení a odporu k novotám.
Nejsou to ani pouze nesnáze rázu administrativního a společenského. Je tu
prostě jakási bezradnost. Ještě se neví, jak by takový společný život měl
vypadat.
né práci a společném životě.
První důvod je s t r a c h p ř e d o s a m o c e n o s t í a jejími
důsledky pro kněžský život v prostředí stále měně a méně křesťanském. Pak
je tu t o u h a p o o p r a v d o v é s v a t o s t i , kterou možno
dosáhnout spíše společným úsilím než v osamocení. A konečně je topožadaveka p o š t o l s k é p r á c e v dnešní pastorační situaci. Nejde zde o kritiku dosavadního způsobu farní správy; jde o její přizpůsobení dnešním potřebám. Kněz pracující osamoceně nejen že nemůže někdy účinně
jednat, ale není často ani schopen promyslit sám všechny úkoly. Jen kněžská spolupráce může splnit účinně poslání Církve vzhledem k stavu dnešní
civilisace.
Ano. Je třeba takového společného života kněží, který by vyloučil osamocenost, byl prostředkem svatosti a umožnil účinnější apoštolát.
Odpovězme si věcně na řadu námitek, kteréjsounasnadě.
Tak na příklad. Kněz v diecési má být zcela k disposici biskupovi, který v
zájmu pastoračních a apoštolských potřeb diecése nemůže vždy dbát přání
kněze po společném životě s jinými spolubratry.-Ano,biskup disponuje kněžími, a to ve službách pastoračních a apoštolských. Je tedy povinen jim
tuto službu usnadnit.
Takové seskupování kněží poruší jednotu diecésního kněžstva.- Nemůže porušit jednotu těch, kteří pracují za společným cílem. A cíl zůstává pro
všechny stejný.
Společný život musí být řízen určitými pravidly. To znamená, že se vytvoří
nová řehole.- Kněží světští nemohou nějak kopírovat formy života řeholního.Tobyodporovalo jejich poslání. Musí hledat a vytvořit formy přiměřené svým potřebám. Ostatně zachovávání určitých pravidel a bydlení pohromadě nemusí ještě znamenat spolupráci a společný život. Třeba zachovat co
největší svobodu a hledat vhodný způsob. Podstatné je - společný život
pro osobní posvěcení a účinnější apoštolát.

Nejdříve třeba říci, že by to bylo neštěstí, kdyby se začalo nějakými právními změnami a předpisy. V Církvi se nejlépe osvědčila ta právní zřízení,
která vznikla postupem času z chvályhodných zvyků a z praxe. - Znovu třeba zdůraznit, že být pohromadě neznamená ještě společný život. Kněz žijící sám ve své farnosti, ale pracující v dohodě se svými spolubratry, třeba je vidí jen jednou za týden, necítí se osamocen. Naopak může trpět osamoceností kněz uprostřed spolukněží na velké faře, kde styk se děje pouze
v
mezích slušnosti, kamarádství a farní administrativy. Možno se
solován uprostřed pseudospolečnosti. Možno být sám, a přece se cítit ve
společenství spolubratři, s kterými pracujeme na společném díle. - Proto
napřed spolupráci a pak společný život.
Myslíte, že společná práce stačí k uskutečněni dokonalého společenství?
No. Třeba hluboký duchovní život. Musí tu být pravá bratrská láska. Nezna-
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mená to na příklad jen mechanické dávání peněz do společné pokladny, ani
ne pouhou kamarádskou solidaritu, ale vnitřní společenství v Kristu, které ani vzdálenosti nemohou rozdělit. Jednota a společenství, za které prosil Spasitel:"ABY JEDNO BYLI".
BLÍZKA I Z DÁLI

Naše

zpravodajství

ŘÍMSKÉ ZPRÁVY

SVATÝ OTEC přijal v posledních týdnech řadu osobností a sdružení. Připomínáme audienci UNITALSI/Jednotu pro převážení nemocných do Lurd a na
italská poutní místa/. Jednota vypraví v roce 1952 15 vlaků do Lurd a 21
vlaků do Loreta.- Dále přijal svatý Otec zástupce zemědělců organisovaných
v ACLI. Bylo jich asi 4.000. Svatý Otec v promluvě zdůraznil mimo jiné, že
mají věnovat pozornost rodině a podchytit mládež, snažit se, aby zmizel venkovský proletariát. A na konec je vyzýval, aby myslili na Boha, byli mu
vděčni, milovali ho. Zvlášť je pochválil, že zavedli společný den díků
Bohu-Dárci všeho. - 8. března přijal římské faráře a postní kazatele.Část
z jeho promluvy jsme přinesli naprvnístraně.SvatýOTECvprvníčásti
navázal na svou výzvu ke křesťanské obnově římské diecése z 10.února,vyslovil radost nad velikým ohlasem, jaký nalezla mezi věřícími. Bude však
především záležet na farním kleru, aby se dosáhlo skutečné obnovy. Zabýval se především dvěma problémy náboženského života Říma: zevnějším rozvojem diecésní a farní organisace a její vnitřní vitalitou. - Řím vzrostl
v posledních 30 létech o 800.000 lidí / z toho 400.000 přibylo v posledním
desítiletí/. Papež Pius XI. založil Dílo pro zachování víry, které má na
starosti stavbu nových kostelů a farností. Dílo vybudovalo v posledních
desítiletích 58 nových farností; z toho poslední rok bylo zřízeno 6 nových
farností, čtyři další se budují a připravuje se zřízení dalších 8. Byla
založena tři farní sportovní hříště a připravuje se ještě dalších 11, především na periferii města. Kardinál vikář pověřil organisováním zintensivnění duchovní správy kamerlenga římských farářů, P. Tensi. Řím byl rozdělen
na různé úseky podle starých konsulárních silnic a jednotlivé úseky byly
přiděleny různým řádům a kongregacím, aby pomáhaly ve farní duchovní správě. Na periferii, pokud nebude možno hned zřídit nové farnosti, mají být
zřízena střediska s pravidelnými nedělními bohoslužbami. Římská diecése
má veliký nedostatek vlastního diecésního kněžstva. Ačkoliv je v Římě tolik kněží, Řím má farnosti o 20, 30 tisících duší. - Svatý Otec vyslovil
ve své promluvě naději, že přijdou na pomoc Římu i jiné italské diecése,
které mají přebytek kněžstva, tím že převezmou patronát nad některými farnostmi a budou je obsazovat svými kněžími. - P.Lombardi pokračuje ve své
kampani "pro lepší svět" ve vatikánském rozhlase.Jeho úsilí přináší pozoruhodný užitek. Získal pro budování nových kostelů, hřišť, pro charitativní
účely veliké sumy: dostal i milionové dary a je mezi nimi i mnoho grošů
chudé vdovy - služky dávají své úspory pro duchovní obnovu římské diecése.
A ještě dojemnější jsou duchovní oběti nemocných, slepců, dětí, kteří obětují své utrpení na úmysly svatého Otce pro jeho diecési.
Poslední číslo ACTA APOSTOLICAE SEDIS přináší text "Motu proprio" z 9.
února 1952, jímž se vyhlašují další důležitéčástinově_kodifikovaného
práva východní Církve. Celkem se jedná o 325 kánonů. Prvních 23l pojednáváomnišíchařeholnících, 70 kánonů se týká církevního majetku a 24 kánonů pojednává o církevním názvosloví.
2. března byly čteny dekrety "Tutoprocedipotestadbeatificationem"
tří ctihodných řeholních sester a jednoho kněze, faráře z Viareggio, ctih.
Antonína Marie Pucci z řádu Servitů bl.P.Marie. - Slavnosti blahořečení
se budou konat v květnu a v červnu.
V NEPOMUCENU V ŘÍMĚ se konala v neděli 9. března tradiční papežská akademie. Promluvil při ní o svatém Otci předseda mládeže katolické akce
italské, profesor Caretto. - 12. března oslavil v kruhu kolejní rodiny
25. výročí vysvěcení na kněze dlouholetý vicerektor koleje Msgre Josef
Bezdíček.I pracovní kroužek "Vinculum" se připojuje k četným gratulantům
Vyprošujeme mu hojné Boží požehnání pro jeho obětavou práci pro kolej, která je dnes vlastně jediným katolickým seminářem pro výchovu českého a slovenského kněžského dorostu, a přejeme mu ze srdce :Ad multos annos!
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Zprávy, které se v poslední době šířily v emigraci o masovém přílivu nových bohoslovců do Nepomucena /mluvilo se o 20, dokonce o 70 nových alumnech/ neodpovídají pravdě. Komunita koleje sice vzrostla o několik bohoslovců a čeká se ještě několik dalších, ale počet českých a slovenských
bohoslovců se pohybuje kolem třicítky. Musíme se ještě mnoho modlit, aby
se optimistické naděje staly radostnou skutečností.
ZPRÁVY Z DOMOVA.- Omezíme se dnes jen na několik stručných oznámení.
Především prosíme dp. spolubratry o vzpomínku u oltáře na dva vzácné kněze, které k sobě Pán povolal v posledních měsících.
28. prosince zemřel ve věku 61 let kladenský arciděkan a arcibiskupský vikář P.Josef K L O U Č E K , apoštol hornického Kladna. Byl jeden z prvních kněží, kteří za okupace nastoupili křížovou cestu koncentračními tábory. Za veliké účasti lidu sloužil za něho slavnostní
rekviem v arciděkanském kostele na Kladně pan prelát Opatrný. Zesnulý byl pohřben 4. ledna ve svém rodišti Studenci za účasti 19 kněží.
Poslední dvojčíslo "Nového života" mu věnovalo delší vzpomínku.
6. ledna zemřel ve svém rodišti Nyklovicích u Kunštátu profesor Msgre
Josef H E G E R , náš vynikajicí biblista, znalec semitských jazyků,
vzácný překladatel starozákonních biblických textů a nedostižný vychovatel tolika našich bohoslovců a kněží. - Byl pohřben 9. ledna
v Sulkovici u Jimranova. - S vděčností budou na něho pamatovat nejen
jeho žáci, nýbrž i všichni ostatní, kterým dovedl tak přiblížit slovo Boží . - Odpočívejte v pokoji
!
STŘÍBRNÉ BISKUPSKÉ JUBILEUM NJDP. PREŠOVSKÉHO VLADYKY PAVLA GOJDIČE připadá na 25. března t.r. Statečný vyznavač bude slavit své jubileum v žalářní kobce. Poslední číslo slovenských "Hlasov z Říma" mu věnuje obšírnou vzpomínku.Byl vysvěcen na biskupa v basilice svatého Klimenta v
Biskup Gojdič byl opravdovým apoštolem i národním buditelem svého rusínského- ukrajinského lidu.28. dubna 1950 najatá luza vtrhla do biskupské
residence a nutila ho, aby přestoupil k pravoslaví. Když rozhodně odmítl,
odvlekli ho do žaláře a obsadili katedrálu. 15. ledna 1951 byl odsouzen
k doživotnímu žaláři.Věřící ho ctili jako světce. Budeme vzpomínat spolu
s jeho diecesány.
K PADESÁTINÁM MINISTRA PLOJHARA se sešlo mnoho blahopřání a Lidová demokracie z 2.března mu věnovala skoro celé číslo."K poctě bojovníka za
vlast, za mír, za socialismus".-Budovatel socialismu.-Vlastenecký kněz dobrý přítel- Ukazuje nám cestu vpřed -Budovatel šťastné budoucnosti-Pro
dobrý poměr státu a církve - to jsou některé z nadpisů oslavných článků,
až nechutně podkuřujících ctižádostivému velikášství Plojharově a oslavujících jeho zradu jako hrdinný čin. - Křišťan v jednom vysíláni Svobodné
Evropy nakreslil pravou podobu nešťastného Plojhara. Jistě by s ním nechtěl měnit jeho bývalý spoluvězeň z Dachau a po druhé znovu vězněný hrdinný arcibiskup pražský Msgre Josef Beran! Mezi gratulanty byli i zástupci "vlastenecké" církve : kapit. vikář pražský Antonín Stehlík, karštejnský děkan Jan Dočekal a vyšehradský kanovník prof. Josef Beneš.- Ani bychom o tom nepsali. Jak jsme se však zmínili v lednovém čísle v
náboženské situaci v Československu Plojhar má veliký vliv na vývoj náboženské situace u nás a tato modlářská komedie ho může ještě více zaslepit
a utvrdit na bludné cestě,na niž ho svedla ctižádost. Proto opakujeme znovu svou prosbu:"Modleme se za něho, čiňme pokání, milost Boží je mocná!"

čl

SITUACE CTIHODNÝCH SESTER V ČESKOSLOVENSKU se stále
zhoršuj
čísloVERITAS z 15. března přináší přehlednou zprávu o současném
životěv koncentračních klášterech, v továrnách , v nemocnicích. Roste
tlak zvláště na mladší sestry, které byly odděleny od ostatních, aby
pustily řád. Pokud víme, drží se však statečně.Chtěli by je přinutit, aby
odložily řeholní roucho, aby v nemocnicích jednotlivé sestry přistoupily
na osobní smluvní závazky a dostávaly osobní plat.- Některé generální představené byly v poslední době uvězněny, aby byl snáze zlomen statečný odpor poddaných.
ROSTE HLAD PO KRISTU A NÁBOŽENSTVÍ.- Podle sdělení jedné holandské tiskové
pro zahraniční rozhlas. Vyjadřovaly touhu po náboženském poučení, po ná-
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boženskéútěše:Ukažtenám Ježíše!

ZEXILU.-KAT
byl z Prahy odvlečen statečný pražský metropolita Msgre Josef BERAN. Letos 9. března sloužil v opatském chrámu svatého Prokopa v Lisle J.M. njdp.
opat Ambrož Lev ONDRÁK O.S.B. tichou mši svatou za statečného arcibiskupa
Berana a za pronásledovanou Církev v Československu. Po mši svaté po svatováclavském chorálu dával líbat shromážděným věřícím ostatky našich svatých
patronů, které dostal darem od pana arcibiskupa Berana při poslední návštěvě v Československu v roce 1947.- K této pobožnosti se přidružily krajanské a exulantské spolky :Cyrilometodějská liga, Konference pro obnovu křesťanské tradice v Československu, Sdružení českých exulantů v Chicagu, Klub
Národ, Klub matek a přátel koleje svatého Prokopa, Katolická ústřední jednota, Sdružení českých katolických lesníků a Katolický dělník.
Z VALKY U NORIMBERKA nám píše dp.P.Josef Šmídl:"Děkuji jménem všech důstojných pánů v tomto táboře za všechny modlitby a přání, která nám sem byla zaslána a ujišťuji rovněž za všechny, že denně jsme s Vámi spojeni mementem u oltáře našeho táborového kostela a při společných mších a pobožnostech s našimi lidmi zde..../Odslouží tam čtyři mše svaté za svatého Otce/
16. března jako v minulém roce bude akademie s přednáškou k poctě svatého
Otce. Rovněž bude mše svatá s promluvou o svatém Otci. Lidé budou na týž
úmysl obětovat svaté přijímání a účast na mši svaté. Děláme to všichni rádi s vědomím, že to je všechno málo, co můžeme učinit.... Zdravím srdečně,
přeji a vyprošuji vše dobré od Pána Boha a prosím také o memento za nás
všechny, abychom to vydrželi jako kněží i jako lidé. Žádá se od nás příliš
mnoho a někdy se nám zdá, že je to nad naše síly...."
NEZAPOMENEME NA VALKU. DENNĚ BUDEME PAMATOVAT V BRATRSKÉM MEMENTU U OLTÁŘE. VÍME A VĚŘÍME, ŽE MILOST BOŽÍ JE VŠEMOHOUCÍ A BUDE S NAŠIMI BRATŘÍMI
PŘI VYSILUJÍCÍ PRÁCI NA SVĚŘENÉM ÚHORU. A ZNOVU ZVÍTĚZÍ!- VÁŠ PŘÍKLAD OBĚTAVÉHO APOŠTOLÁTU AŽ K VYČERPÁNÍ JE POVZBUZENÍM A POSILOU PRO CELÝ KNĚŽSKÝ EXIL A SVÝMI MODLITBAMI SPLÁCÍME JEN POVINNOU DAŇ.
MŠE SVATÁ ZA DOMOV A EXIL, při níž budeme zvlášť pamatovat na njdp.arcibiskupa JOSEFA BERANA a ostatní naše arcipastýře bude sloužena v Římě o
svátku svatého Josefa, 19. března.
ŘÍMSKÁ KRAJANSKÁ KOLONIE se sejde o čtvrté neděli postní 23. března v
basilice svatého Petra u oltáře dědice české země svatého Václava ke mši
svaté,obětované za svatého Otce Pia XII. a na jeho úmysly, při níž společně vzpomeneme velikého obrodného díla, které koná svatý Otec v celém světě, a jeho otcovské lásky k našemu národu.
—o—
Z REDAKCE A ADMINISTRACE "VINCULA".- Tímto číslem končíme první řadu
našich kněžských oběžníků "VINCULUM". - Příští měsíc místo onvyklého "VINCULUM" Vám pošleme dlouho slibované 1.číslo III. ročníku "NAŠÍ JEDNOTY",
které bude věnováno otázce kněžského dorostu. Spolu s ním expedujeme též
I. svazeček skromné exulantské kněžské knihovničky "CESTA". Přinese český
překlad exhorty svatého Otce Pia XII. ke kněžím celého světa "Menti nostrae"
Je už dlouho připraven. V exhortě svatého Otce najdete mnoho vděčné látky
ke kněžskému rozjímání. - II. řadu kněžských oběžníků zahájíme v květnu
v podobném rozsahu a úpravě. Rádi bychom však zpestřili, oživili a prohloubili jejich obsah. Doufáme, že s Boží pomocí, se nám podaří rozšířit redakční kruh a získat nové spolupracovníky a dopisovatele. Přáli bychom si,
aby naše "VINCULUM" se stalo přátelským svazkem celého našeho kněžského
exilu - poutem jednoty, poutem lásky a křesťanského spo ečenství za účelem dokonalejšího "vybudování těla Kristova" - IN AEDIFICATIONEM CORPORIS CHRISTI.
Děkujeme znovu všem za spolupráci, pomoc hmotnou i duchovní. Pán Bůh
zaplať!
- Prosíme,abyste nám pomohli doplnit náš adresář českých katolických kněží v exilu. Scházejí nám adresy některých důstojných pánů, kteří změnili bydliště, a jména i pobyt některých, kteří přišli za hranice
v poslednídobě.Díky!V.F.
VINCULUM.-Folia circularia Clero ČSR in dispersione destinata in 1.B0HEMICA.- Manuscripti instar. CUM APPROB. ECCLESIASTICA.-Romae,17.3. 1952.

