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Číslo

Mons.František Planner, jemuž svěřil Pracovní kroužek odeslání blahopřejné adresy svatému Otci k výročí jeho korunovace spolu se zprávou
o výsledcích naší akce "Pro Papa nostro Pio XII." v našem exilu, dostal
ze Státního sekretariátu svatého Otce dopis, jehož překlad uvádíme.

STÁTNÍ SEKRETARIÁT
JEHO SVATOSTI
Č.271047

Z Vatikánu 22.března 1952.

Veledůstojný Pane,
Vřelá blahopřejná adresa, kterou
jste jménem četných kněží uprchlíků z Československa zaslal
vznešenému Veleknězi při příležitosti šťastného výročí jeho
korunovace, je jasným svědectvím jejich věrnosti a synovské
lásky k společnému Otci.
Zpráva o tolika projevech příchylnosti organisovaných mezi krajany v exilu, - ve strašné hodině, kterou prožívá Váš národ, - o tolika modlitbách obětovaných na jeho vznešené úmysly - ohlas to tolika jiných svědectví,která nemohou k němu dojít pro nepřízeň doby,-je pro svatého Otce nejvyšší útěchou.
Jsem šťasten, že mohu sdělit Vaší
Důstojnosti, že svatý Otec - vděčný za tak vřelou účast na
oslavě výročí jeho korunovace - uděluje ze srdce k útěše a
posile přítomných i vzdálených své Apoštolské požehnání.
Používám příležitosti a znamenám se
s projevem dokonalé úcty
Vaší Důstojnosti oddaný v Pánu
J.Křt.Montini, subst.
Nový důkaz starostlivé lásky svatého Otce ke všem našim doma i v exilu. Využijeme každé příležitosti, abychom mezi svými krajany stále
více utužovali pouta příchylnosti a lásky k našemu svatému Otci - viditelnému Kristu na zemi, nesmlouvavému ukazovateli cesty k pravému
pokoji a jednotě všech národů, spasné kotvě naděje pro všechny trosečníky dnešních bouřlivých dob.
NEZAPOMEŇTE! 20. ČERVNA SVĚTOVÝ KNĚŽSKÝ DEN " PRO SANCTIFICATIONE CLERI"
K NÁBOŽENSKÉ SITUACI DOMA

Pro Vinculum napsal Pak

Od deportace českobudějovického pana biskupa Msgra Josefa Hloucha
pro jeho zamítavé stanovisko k církevním zákonům /Kat. nov.,6.4.t.r.
podle úřední zprávy SÚC/ a instalace nových kanovníků a vikářů v Olomouci a Českých Budějovicích se mnoho v náboženské situaci u nás nezměnilo. Pozornost vzbudilo zasedání Celostátního mírového výboru českého a slovenského duchovenstva ve státních lázních ve Sliači na Slovensku, jehož se zúčastnili "kapitulní a generální vikáři a předsedo-
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vé diecésních mírových výborů z celé republiky:/Kat.nov. 4.5.52/ pod
předsednictvím ministra Zdeňka Fierlingera; dále dva projevy ministra
Fierlingera, jeden v parlamentu /při projednávání návrhu státního rozpočtu na rok 1952/, druhý ve Sliači. V prvém "zdůraznil, že se nežádá
od kněží nic, co by bylo v rozporu s křesťanskými zásadami, které hlásají....vzdvihl potěšující skutečnost, že převážná většina našeho duchovenstva plní věrně naše zákony a spolupracuje loyálně s naší lidovou správou. Odmítnuv lživé zprávy šířené západním rozhlasem, opakující záměrně výmysly, že jsou u nás kněží zbavováni svobody a žijí v neutěšených hmotných poměrech ..."/Kat.nov.6.4.52/. V druhém s radostí
konstatoval,že se stále množí a upevňují řady duchovenstva, které pochopily cíle naší socialistické výstavby a v duchu vládní politiky tyto cíle účinně podporují"/kat.nov. 4.5.52/.Denní a týdenní tisk nepřestává informovat o pracovních konferencích nebo schůzích duchovenstva
různých krajů republiky, jejichž programové ovzduší se mělo podle Kat.
novin vlnit resolucemi za mír, proti bakteriologické válce, otázkami
pokračujícího družstevnictví na vesnici, průmyslové výstavby, sliby k
výzvám o pomoc pro trpící lid Koreje, nabádáním věřících k pečlivému
a spěšnému vykonání potřebných polních prací. - Ve zprávě Kat.nov. ze
6.4.52 o měsíční březnové konferenci katolického duchovenstva okresu
Hodoním se píše:"Ve snaze pomáhat také potřebám našeho průmyslu uspořádali kněží sběr vlněného textilu, který přinesl potěšující výsledky." - Sem tam se objeví zpráva "o spolupráci kněze na rozkvětu zemědělského družstevnictví", nechyběla ani zpráva o knězi traktoristovi,
o knězi na brigádě a jeho aktivní spolupráci na úsilí lidu a pod.

Kromě těchto zpráv docházejí další zvěsti o utrpení řeholnic v továrnách nebo pracovních táborech, kde je jim přidělována často práce, kterou nikdo nechce přijmout, jsou sváděny, tupeny, ponižovány, ale jsou
imilovány,ba staly se lidu anděly naděje. Proto byly sestry v několika případech přeloženy do jiných krajů, aby byl pčeťat tento blahodárný vliv. Sestry v nemocnicích musejí prýzápasitosvéřeholnípovolání, bránit si řeholní šat a komunitní život. Bezbožeckystátbychtěl
nacionalizovat
i řeholní povolání - vzít řeholnicím zdroje apodst
jejich posvěcení a stát se zdrojem jejich "posvěceni" sám.
V poslední době uveřejňují správcové diecésí pastýřské listy, v nichž
připomínají tísnivý nedostatek kněžských povolání a vyzývají k modlitbě a akci za kněžská povolání.
Komunistický bezbožecký aparát nelení:jeho snahu lze v poslední době
charakterisovat p o s i t i v n í m úsilím budovat socialismus na
vesnici a ve veřejném mínění; v tomto úsilí by mu měli pomáhat kněží
a Církev. Horečně usiluje o socialistickou výchovu mládeže. Ze dvou
konkrétních případů víme, že rudí instruktoři nebo vychovatelé vštěpují do dětských duší, že Bůh není, že Ježíš Kristus nežil, že dnešní
náboženské představy o Bohu jsou jen pokračováním starých představ,
na příklad o božstvech v různých živočiších nebo přírodních zjevech a
silách. Ve velkém nákladu byla vydána brožura , která se rozletěla všemi krajia vesnicemi a má sloužit jako pomůcka pro přeškolovací kursy.
V brožuře se pojednává o vzniku vesmíru, života, o vývoji života a
společnosti a pod. Vše je vysvětlováno bez Boha. Nejen že se o Bohu
nemluví, Bůh se přímo vylučuje, církevní názor se odmítá jako zastaralý a nevědecký. - V propagandě se oslavují muži, kteří byli výkvětem
křesťanství, na př. Leonardo da Vinci, jako předchůdci moderního pokrokového materialistického ducha. Týdeník Nová doba/9.4.1952,str.14/
se dokonce odvážil tak snížit Leonardovu památku, že ho představil
čtenářům jako bezbožníka, který neveřil v Boha a v lidskou duši.
Zakončeme tuto řadu negativních aspektů situace připomínkou, která se
mi zdá krajně důležitá: bylo by velkým omylem chtít usuzovat z dnešní
situace, která nekrvácí křiklavým otevřeným násilím deportací, soudů
nebo žalářů, že je na náboženské frontě klid, že boj ustává. Nezapomínejme, co jsme napsali před chvílí - komunismus se snaží budovat socialismus ve veřejnosti i v duších a chce k tomu použít i služeb kněží. Pracuje horečně ve škole a v přeškolovacích kursech! Pracuje předevšímpositivně!
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Bylo by osudným omylem chtít hodnotit náboženskou situaci u nás jako
jistý klid na frontě nebo dokonce jako příměří. Bezbožníci sice neboří ve velkém a křiklavým způsobem, za to však buduji positivně socialismus - to je bezbožectví - ve veřejnosti, ve veřejném mínění, na vesnicích a především v duších mládeže a rádi by při tomto budování použili služeb Církve. Vede se dnes boj nejrozhodnější o
nejsvětější
ty: o Boží sociální řád, o duše, o duše mládeže, o víru v Ježíše Krista,
o víru v Boha.
Nepropadejme materialismu při posuzování náboženského zápasu u nás.Lidstvo již tak zduchovnělo staletou prací křesťanství, že ke zradě víry
nepotřebujesypatkadidlo na uhlí před sochu boha; právě tak nemohou
dnesnicřícineustáleopakované statistické číselné údaje komunistické
propagandy, kolik stát vyplácí na stavbu a opravu kostelů, na církevní
administraci, na hmotné zajištění kněží. Komunisté sami svou metodou
ukazují, že jim neběží o vnější podpis nebo materiální účast, nýbrž jde
jim o v n i t ř n í souhlas, p ř e s v ě d č e n í , o d u š i
mlá d e ž e .Kolikrát už psal komunistický tisk o boji "za duši mládeže"! Bitevní linii netvoří dnes žaláře, likvidace, koncentráky, deportace, násilné fysické donucovací metody policie, agentů, agitátorů,
udavačů, špionů! I toto násilí existuje. Bitevní linie však jde dušemi.
Bitevní linie jde živou ústavou Církve, jejíž zásadnía základní práva,
hlavně její vnitřní svébytná svoboda, jsou potlačována, obcházena, znásilňována, ba - a to je nejďábelštější - užívá se jejích norem a zřízení proti její svobodě a proti jejím povinnostem.Jak málo lidí vidí toto znásilnění práv a svobod Církve jako do nebe volající násilí. Je to
Velký pátek mystického Těla Kristova, je to staleté utrpení Kristovo
v jeho mystickém těle a v jehoúdech.Poličky,trním,důtkami,křížem,
hřebem a dýkou a biřici jsou právě zásahy do základních svobod a práv
Církve tak zvaných církevních tajemníků a úředníků. Nebuďme materialisty při hodnocení náboženské situace v našich zemích!
Buďme si vědomi, že odbíjí "hodina temnoty", "jejich hodina" nad našimi vlastmi.
Uznejme mužně, že ďábel pracuje, a že zdopuštění Božího má i jisté úspěchy!
Než právě tento mužný pohled nasituaci nám vlévá sílu a naději:Je -li
to "hodina temnoty", pak ji dopusti Bůh - situace je v jeho rukou!Bylo by proto nebezpečným pokušením k materialismu, kdybychom se dívali
na náboženský zápas u nás jako na zápas lidí a lidských sil! Nezapomínejme, že ani nejmenší životní kon Církve není bez přímé součinnosti
Ducha svatého!Jaká grandiosní scéna se nám otevře před zrakem, vidímeli v tomto světle neobyčejnou účast věřících na bohoslužbách, na příklad o velikonocích/ na některých místech se slavila velikonoční vigilie v nové úpravě s křty dospělých/, díváme-li se v tomto světle na
hrdinnou věrnost kněží a věřících, kteří musejí být tolikrát hrdiny,
aby zůstali věrni víře! Je třeba být naprosto nadpřirozeně slepý, nevidím-li Ducha svatého jako božský zdroj síly, rady, rozumu, bázně Boží u tolika věřících a kněží, kteří za tři, čtyři roky protináboženského boje nezradili a jsou odhodláni dát všechno, nikdy však duši!
Činnost Ducha svatého je patrná také z toho, že lež tisku, propagandy
a státních činitelů je stále zřejmější. "A až přijde, usvědčí svět ze
hříchu a ze spravedlnosti a ze soudu!"/Jan 16,18/. Vzpomeňte, jak přiléhavá byla odpověď světového tisku na nedávné /shora citované/ projevy Fierlingerovy. "Rostou řady pokrokových kněží", pravil. Snad rostou,
Bůh suď! Ale za jakou cenu!!! ROSTOU I ŘADY TĚCH, KDO KRÁČEJÍ ZA KRISTEM PÁNEM NA CESTĚ KŘÍŽOVÉ! NCWC uveřejnila statistiku, dle níž u nás
strádá v koncentračních a pracovních táborech, ve vězenícha v továrnách
10.000 kněží, řeholníků, řeholnic a bohoslovců. Časopis "La Croix" uvedl jako odpověď výčet čtrnácti koncentračních táborů a vězení pro
duchovní osoby! 10.000 není malé procento. A těch deset tisíc by nebylo projevilo takovou hrdinnost a sílu, kdyby řady, z nichž vyšli tito
vyznavači a nastoupili svou křížovou cestu, nebyly silné a spojené věrností, láskou a nadějí v Duchu svatém!
Konečně se nemůže nikterak Fierlinger vychloubat trofeji svého lovu.
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Stačí si připomenout, že jeden z těch, který je jeho kořistí, prohlásil
nedávno komunistické bojovníky míru Kristovými apoštoly!Jaká prodejnost
a zmatenost slabosti se projevuje t z rovnítek známého vůdce kněžského
mírového tábora mezi křesťanskou a komunistickou mravností!
A NAŠE ZÁVĚRY ? Zápasme proti materialistickému názoru na pronásledování Církve u nás: bitevní linie jde živým organismem mystického Těla
Kristova, jež krvácí duchovní nesvobodou, bezprávím, útlakem, odepíráním možností a prostředků svobodně svébytně žít! Zuří boj o duše!
Stavějme stále trosky života Církve: koncentráky, vězení, žaláře, rozpuštění řádů, zrušení tisku, škol, organisací proti výrokům o svobodě
Církve a nejlepší dobré vůli vůči Církvi. Taktika komunistů chce uvést
v zapomnění spáchaná násilí, jakoby neexistovala!
Konečně ať je každý náš pohled na náboženskou situaci u nás silný důvěrou v Boha! DRŽME DUVĚROU SVÉ BRATRY A SESTRY! Nezapomeňme slov sva-

tého Pavla:"Svatí svou vírou přemohli říše, vykonali spraved
sáhli, co jim bylo slíbeno, zacpali tlamy lvům, uhasili prud
nikliostří meče, ač slabí, dosáhli velké síly, stali se hrdiny v boji,
zahnali cizí vojska na útěk..../K Žid. 11, 33 nsl./. Ježíš Kristus neřekl jen tak v návalu nadšení, které zveličuje:"Mějte víru v Boha! Vpravdě pravím vám: Kdo řekne této hoře:"Zdvihni se a vrhni se do moře!" a nebude v srdci svém pochybovat, nýbrž věřiti, že se tak stane,
cokoliv řekne, stane se mu."/Mar.1l, 22-23/. Mají-li naši bratří a sestry být podle vůle Otcovy vysvobozeni z hodiny temnoty, budou možná vysvobozeni i naší důvěrou, mají-li vytrvat a stát pod křížem, vytrvají
a zůstanou pevně na své Kalvarii možná i silou naší důvěry v Otce...
MEMENTO, DOMINE, FAMULORUM TUORUM, QUI NOS PRAECESSERUNT.....
V pondělí 28. dubna 1952 byli pohřbeni v Brně na ústředním hřbitově:
Msgre Th.Dr. Silv. K U L H Á N E K , dlouholetý kancléř bisk. kons.,
Msgre Alois K O P A L , dlouholetý spirituál a po válce regens brněnského kněžského alumnátu. Podle zprávy Lid. dem. z 29.4.52 pohřeb obou
zesnulých se konal společně z katedrálního chrámu sv. Petra a Pavla.
Pohřební obřady vykonal kapitulní děkan Msgre Th.Dr. J.Kratochvíl a za
biskupský ordinariát se rozloučil se zesnulými generální vikář J. Kristek. - Při mši svaté budeme všichni pamatovat na tyto dva věrné a vzorné Boží dělníky na brněnské vinici Páně. R.I.P.

Ve středu 7. května 1952 se konal v Moravské Ostravě pohřeb zasloužilého ostravského faráře msgra Josefa N E J E D L É H O ,který zemřel
3. května ve věku 61 let. Při pohřbu byla obrovská účast věřících,
kněží. Pohřební obřady vykonal děkan P.Fürst, zádušní mši svatou sloužil Th.Dr. J.Jančík. Nad hrobem jménem pana arcibiskupa olomouckého
promluvil nový olomoucký generální vikář J.Glogar. /NB! Ve zprávě Lid.
dem. z 8.5.52, podle níž citujeme, je napsáno "olomoucký kapitulní vikář J.Glogar". Chyba tisku, která však je asi blíže pravdě než oficielní skutečnost/. - R.I.P.
Doporučujme pravidelně Božímu milosrdenství ve svém mešním mementu
všechny v Pánu zesnulé spolubratry, jejichž jména nám často zůstanou
neznáma neb se dovíme o jejich úmrtí příliš pozdě.- Pokud dostanete
zprávu o úmrtí některého našeho kněze, doma či v exilu, prosíme o okamžité sdělení redakci Vincula. Díky.
- Ndp. velmistr řádu křižovníků s červenou hvězdou Th.Dr. Josef VLASÁKse dožil 85 let. Pan velmistr prožil své válečné vyhnanství v Brně, nynější vyhnanství tráví někde v Praze v ústraní. Vykonal velice
mnoho pro obnovu kláštera blah. Anežky na Františku v Praze a pro obnovení jejího kanonisačního procesu. Jeho vliv se projevoval na mnoha
´usecích náboženského a charitativního života v českých zemích. Zasluhuje si našeho vděčného mementa. Bylo by pro něho jistě největší
radostí, kdyby se dočkal kanonisace zakladatelky křižovníků blah. Anežky. MNOGAJA LJETA! A šťastnější než ta poslední.
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PASTORACE

"JE TŘEBA NEUSTÁVAT V BUDOVÁNÍ KATOLICKÉ AKCE V EXILU.- MÁM VELIKOU
RADOST Z EVANGELIÍ! - KNĚŽÍ V ČESKOSLOVENSKU BUDE MÁLO, MNOHO STATEČNÝCH PŘEDNÍCH LAIKŮ POZABÍJENO A TAK MY VŠICHNI MUSÍME ZE SEBE VYDAT
PRO KRÁLOVSTVÍ BOŽÍ CO NEJVÍCE. TO JE HLAVNÍ ÚKOL A K TOMU TŘEBA ZAMĚŘIT KAŽDÝ KROK. VŠE PRO KRISTA. VŠECHNY DUŠE NAŠEHO NÁRODA MUSEJÍ BÝT
JEDNOU JEHO. PROSME PÁNA BOHA A NAŠE DRAHÉ NÁRODNÍ SVĚTCE, ABYCHOM TOHO DOSÁHLI!"
Z dopisu J.M.ndp. opata Ambrože ONDRÁKA O.S.B.,Lisle.
ODLUKA NÁBOŽENSTVÍ OD ŽIVOTA.

Pro Vinculum napsal op.

Anglický kulturní historik a filosof náboženství Christopher Dawson
/který, mimochodem, je katolík/ napsal v knize Progress and Religion
/str.97/, že proti zdravým primitivním společnostem naše civilisovaná
společnost nedovede spojit náboženství a život, ani ducha a hmotu. Pro
primitiva včecko v jeho životě je bohoslužbou, kdežto pro křesťany našeho století náboženství je toliko záležitostí svěcení neděle, kdežto
všední den má sotva co Činit s Bohem a bohopoctou.
/1/
Dawson má pravdu. Nevím, zda je to vliv protestantismu, který nepozorovatelně ovlivnil i život v t.zv. katolických zemích, anebo prostě
pokušení pramenící v lidské přirozenosti narušené dědičným hříchem, které by se projevilo i bez Kalvína. Zavíráme Boha do kostela a Kristus je
pro nás spíše jen Pravda než Cesta a ještě méně Život. Víra, doktrina,
kult a modlitba, ač zajisté hodnoty zásadní důležitosti, nicméně netvoří celou podstatu náboženství, které má dávat formu všem lidským činům,
myšlenkám a projevům/Summa q.81, art.1., ad 1. konstatuje, že "religio
imperat actibus omnium virtutum" a jako příklad uvádí " visitare pupillos et viduas in tribulatione"/. V životě křesťana pak je to nejen
ctnost religionis, která má utvářet celý jeho život, ale především ctnost
charitatis- lásky.
Je sice pravda, že lidské činy bezprostředně zaměřené k Bohu jsou
nejvznešenější a člověka nejdůstojnější a že kontemplace je in abstracto
dokonalejším životním projevem inteligentní bytosti než život lásky k
bližnímu, ale je rovněž pravda, že lidí schopných žít život ryze kontemplativní je nepatrné procento, kdežto největší část lidí se vyžívá
uprostřed lidské společnosti, kde stráví největší čas a vydají nejvíce
své energie. A tento jejich život se často vymyká jejich poslednímu cíli a je z velké části promarněný, ač mohl být právě zdrojem jejich ustavičného růstu a svatosti. Jejich docela všední a "světský" život je
polem, kde se jejich nadpřirozený život milosti má p o v i n n ě rozvíjet. láska k bližnímu je pro ně zkušebním kamenem jejich lásky k Bohu, neboť Bůh pro ně zvolil světské povolání, a svědomité plnění stavovských povinností v nadpřirozeném duchu a z lásky k Bohu je v Božích
prozřetelnostních plánech základním a povinným prostředkem jejich posvěcení/ rozumí se spolu s přijímáním svátostí a stálou modlitbou/.
Fakt,že duchovní literaturu píšou většinou kněží nebo řeholníci, jejichž životní povolání je zásadně jiné a rozvíjí se hlavně v sakrální
sféře, rovněž podpořil uvedené nedorozumění. I některé klasické asketické knihy věnují jen malou část pojednání styku s lidmi a všednímu
životu s jeho povinnostmi. Otevřeme-li katolický časopis, setkáme se
snad výhradně, nebo skoro výhradně, se zprávami a články ze světa "sakrálního":Liturgie, Zázračná medaile, Fatima, Lurdy, Eucharistický kongres a pod.I duchovní potrava v nich obsažená bývá snad častěji luxusní lahůdkou pro gourmandy než hutným denním chlebem každému nepostradatelným /více o poutích, novénách a pod. než o významu a užitku svátostí/.
Nedostává se v nich toho, bez čeho se lidé neobejdou a co je jejich
normálním prostředkem na cestě ke Kristu a spáse, a to jak si vést v
každodenním styku s lidmi, který přináší denně konflikty a problémy.
Naproti tomu však v evangeliu /anebo epištolách/ povinnosti k Bohu a
k bližnímu zaujímají stejně důležité místo.
/1/.-Totéž
zazlívá Evropanům Indián Quonab v Setonově "Rolfu Zálesáku"
/přel.Seifertem v edici Walden/, který praví, že jeho lid se klaní
Bohu bez ustání, Bílý muž však že tak činí jen v neděli.

Pokud pak lidem předkládáme životy laických světců jako vzor k následování, často volíme osoby, které zdaleka nejsou příkladem laické
svatosti /t.j. posvěcení všedních povinností a denních styků/, nýbrž
stát řeholníky, po kterémžto životě marně toužili./Místo sv.Tomáše Mora volíme za příklad lidi jako Mat Talbot./
Také naši "věrní", naši laičtí apoštolští spolupracovníci jsou velmi často lidé, jejichž pravým působištěm zdá se sakristie. U mnohých
je to pravá horlivost o Boží dům, u jiných však jen přirozená náklonnost. Pan farář, rozdmychování kaditelnice anošení praporů jsou pro ně
koníčkem, jako pro jiné dostihy nebo komorní hudba. /Podobně je tomu i
ve škole s katechetovými oblíbenci./ Při vyslovení slova "křesťanství"
nebo "katolictví" vybaví se jim spíše věčné světlo, obchod s devocionáliemi, jejich přítel pan kanovník XY, lidová strana atd., než těšit zarmoucené, odpouštět urážky, navštěvovat nemocné, modlit se za nepřátele,
nastavovat levou tvář, dostane-li se nám políčku na pravou, trpět pro
spravedlnost, mít lásku, která si nemyslí o zlém a všeho se naděje a
všemu věří.
Je, myslím, třeba toto včecko důkladně uvážit a podávat našim lidem
úplnějšía vyváženější aspekt křesťanství, z něhož jsme vymýtili celý
úsek života, a to úsek pro většinu lidí podstatný. Je třeba vyvést je
z omylu, že Bohu mohou sloužit jen zakoupením květin pro oltář, zatím
co mohou /a mají/ pro Kristovu lásku snášet nevlídného šéfa /nebo naopak zaměstnance/, pro Kristovu lásku varovat se podezřívavosti anebo
škodolibosti, pro Boží dobrotu mít úctu k lidem, pro Krista se dělit
o kůrku v lágru, pro něho políbit manželku, která marně čeká na ten
projev lásky, pro Boží milosrdenství jít za noci pro lékaře sousedově
chlapci, kterýse rozstonal, pro Krista tančit s dívkou, s modlitbou v
srdci, aby její radost byla ryzí a čistá a k životu věčnému.
Samozřejmě, že v normálních okolnostech,t.j. v křesťanské zemi, kde
se život Církve rozvíjí svobodně a nerušeně, tento "světský" křesťanský život se neobejde bez života "sakrálního", t.j. mešní oběti a svátostí, které jsou primární a život lásky k bližnímu je vzhledem k nim
druhotný. Jsme si vědomi, že "všední svatost" lze hnáti do extrému, takže přestane být svatostí vůbec. Ale extrém nelze vymýtat extrémem,jak
my bohužel někdy děláme.Místo posvěcení všedního života a zapojení ho
na Krista, ohrnujeme začasté nos nad tím, čemu říkáme "pouze přirozená
mravnost" a budíme ve věřících mylné představy, že křesťanství/a náboženství vůbec/ jsou čímsi krajně esoterickým, co nemá s jejich dílnou,
domácností nebo továrnou pranic společného.
Můj přítel, který musí pracovat v továrně přes čas a vrací se domů
vyčerpán a ubit, vypůjčil si náboženskou knihu psanou slavným autorem,
kterou po večerách čítal v ukradených chvilkách. Jaké byl jeho pocity,
když se v ní dočetl, že kdo se nevěnuje denně aspoň půl hodiny rozjímavé modlitbě v technickém smyslu slova, nemůže očekávat žádný náboženský
pokrok ve svém životě!
- CML V MELBOURNE V AUSTRALII klade nyní hlavně důraz na apoštolátní
činnost v náboženských kroužcích. Členové kroužku usilují o
a pravidelné sv.přijímání, denní modlitbu růžence a seznamuji se s Písmem svatým, jehož úryvky na svých achůzkách rozebírají. Několik
kroužku vede v evidenci nemocné Čechy a Slováky, kteří jsou v nemocničním ošetření, koná občasné návštěvy u nich a dodává jim hodnotnou četbu. - Jeden obětavý člen věnoval CML větší peněžitý obnos a tím umožnil zakoupení cyklostylu. Před velikonocemi bylo rozmnoženo několik
duchovních písní a hlavně českoanglické zpovědní zrcadlo, které bylo
rozesláno nejen všem členům CML, ale též celé řadě dalších katolíků
V Melbourne i mimo, jakož i přípravnému výboru CML v Adelaide. CML se
stará o distribuci"Evangelií" po celé Australii. Připravuje se vydání
seznamu perikop na neděle a svátky jako doplňku k Evangeliím. - Mimo
to CML připravuje české vydávání "Veritas" pro Australii a KA bude vydávat zvláštní"Studijní archy", které budou obsahovat ve zhuštěné formě
výsledky studijní činnosti. Je připraven referát P.B.Kadlece O.P.:O
transubstanciaci.
Vl.Jirák CML
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"NEPOCHOPÍTE LEČ JEDNOU V NEBI, ČÍM JSTE POVINNI MÉ MATCE A JAKÉHO
DARU SE VÁM DOSTALO, KDYŽ JSEM VÁM JI DAL ZA MATKU. JAK NEVYZPYTATELNÁ JE BOŽÍ LÁSKA! PRO VÁS STVOŘIL PANNU MARII, PROSTŘEDNICI VŠECH MILOSTÍ!"
zemřela v pověsti svatosti v klášteře klarisek v Jerusalemě. Její duchovní deník vydali jerusalemští františSVĚTOVÝ KNĚŽSKÝ DEN O SVÁTKU B.SRDCE PÁNĚ 20. ČERVNA 1952.

Vent.

Už po šesté zve kněžská kongregace Synů B.Srdce Páně/ založená nynějším národním ředitelem italské Unio apostolica Cleri -P.Mario Venturini-m/ všechny kněze celého světa, aby zasvětili svátek B.Srdce Páně
vzájemné modlitbě za posvěcení všech spolubratří i jejich apoštolátu.
Uvedeme alespoň hlavní myšlenky společného provolání a připojíme program kněžského dne.
Svatost a láska se ztotožňují. Není svatosti bez lásky k Bohu a bližnímu. "Charitás est vinculum perfectionis", uskutečňování lásky nás činí účastny svatosti samého Boha.
Proto řekl Kristus svým apoštolům, když je posvětil na kněze, nejen:
"Zůstaňte ve mně...zůstaňte v mé lásce", nýbrž též:"Hoc est praeceptum
meum, ut diligatis invicem, sicut dilexi vos"/Jan 15, 4,12/.
To je podle jeho vůle naše legitimace,dle níž nás všichni mají
jako jeho učedníky a jeho kněze, "budeme-li se milovatnavzájem".Tak
jako láska k Pánu Bohu působí, že žijeme sjednoceni s Kristovým srdcem
a v jeho intimním přátelství, tak láska k spolubratřím nássnimispojuje tak, abychom byli jedno srdce v dokonalé jednotě, jak Kristus sám
žádal při poslední večeři svého Otce:"Ego in eis et tu in me, ut sint
consummati in unum"/Joan.17,23/.

ko od této nadpřirozené lásky! Proto jsme tak daleko od opravdové svatosti.
Prosme letos o kněžském světovém dni "pro sanctificatione cleri"
o
milost
PŘÍMNÁ A VELKOMYSLNÁ LÁSKA K VLASTNÍM SPOLUBRATŘÍM. - Aby se vyplnilo
obojí přání Kristova srdce:"PATER SANCTIFICA EOS IN VERITATE....SINT
UNUM SICUT ET NOS!"-To má být hlavní užitek dnešního dne.
Program světového kněžského dne
soukromých meditací a duchovní četbou o lásce.
soukromou duchovní obnovu. Hlavní téma : bratrská kněžská láska.
3.-Před kněžským dnem vykonat důkladnější svatou zpověď. Při zpytování svědomí a při zpovědi věnovat pozornost hříchům a chybám proti
lásce k spolubratřím, jichž jsme se dopustili během celého svého kněžského života.
4.- O svátku božského srdcePáněobětujme,pokudmožnoIaintentione, jinak alespoň secunda intentione, mši svatou za posvěceni všech
kněží
kterých každý nejvíce potřebuje.
5.-Odpoledne o svátku b.srdce Páně neb vpředvečersvátkuvykonejme
si hodinovou adoraci před nejsvětější svátosti oltářní a
před božským Spasitelem jeho slova:"Milujte se navzájem,
jako
milovalvás"./Srv.Jan13,34./
6.-Vykonejme to všechno za přítomnosti své nebeské Matky, obětujme
své zasvěcení i svá předsevzetí jejíma rukama. Prosme Prostřednici
všech milostí, abychom se stále více posvěcovali především praktikováním bratrské kněžské lásky.

n

7.-"Diligamus opere et veritate" - vykonejme toho dne nějaký skutek
lásky k některému z našich spolubratří, skutek, který bude stát nějakou
oběť /na příklad odpustíme ze srdce spolubratrovi, který nám ublížil,pomůžeme spolubratrovi, který je v nouzi atd./.
Mezi čtyřma očima
Kněží v exilu mají své zkušenosti. Na jedné straně jsme zakusili tolik nečekané lásky a zájmu od docela cizích spolubratři. Přijali nás opravdu jako vlastní bratry, jako samého Krista a rozdělili s námi všechno. Dožili jsme se však také trpkých zklamání a někdy právě od těch,
od nichž jsme s jistotou čekali bratrské porozumění a bratrskou pomoc.
Má proto pro nás letošní kněžský světový den mimořádný význam.
Zklamání a tvrdost, s nimiž jsme se někdy setkali, nesmějí v nás vzbudit zatrpklé myšlenky na odplatu: musíme se umět pozvednout ke kněžskému odpuštění. Právě proto, že jsme zakusili, jakým neštěstím je nedostatek bratrské lásky v kněžských řadách, kolik působí pohoršení a zla,
musíme každý začít sám v sebe pracovat pro vítězství Kristovy lásky v
kněžských srdcích. Jen tak můžeme umenšit zlobu tohoto hrozného kněžského hříchu, který volá k nebi o pomstu a svolává na Církev bolestné a
dlouhé zkoušky pronásledování. Každý, přes všechny vlastní slabosti a
chyby, se budeme snažit svým životem vydávat svědectví Kristově lásce,
aby všichni mohli poznat, že jsme opravdu učedníky Kristovými. -PO TOM
PZNAJÍ, ŽS JSTE MOJI UČEDÍCI, BUDETE-LI MILOVAT JEDNI DRUHÉ....JAKO NÁS
VŠECHNY MILUJE KRISTUS SÁM!
NAD SVATOJANSKÝM RÝMOVÁNÍM
BALBÍNOVÝM
/Myšlenky k meditaci - opožděné sice, ale stále časové./

ptk

vlastenče náš, svatý Jene Nepomucký, kdož tebe vzývali,
ochranu nalezli..."
Vzletně začíná Balbín svůj životopis velikého našeho krajana, s opravdovým barokním pathosem.Hned v zápětí vsak si stěžuje:"Avšak Čechové o činech tvých malou vědomost mají". - Nenídivu, bylo tenkrát ještě
před kanonisací, nebylo knih a životopisů, nestálo ještˇ tolik soch a
kostelů ke cti našeho patrona, slavná svatojanská tradice se teprve
tvořila. Ale my dnes? Vzpomněli jsme si a pomodlili jsme se s důvěrou
k našemu ochránci ? Či máme snad obavu, že ten,jehož tělo odpočívá ve
stříbrné rakvi u svatého Víta, není schopen se přimlouvat u Boha? Nebo
jsme si zvykli užívat národních světců jen pro vlastenecké dekorativní
účely a upíráme jim skutečnou moc, která plyne z "communio sanctorum"?
"Časovénebezpeční jsou,
vlastenci tvoji milost hledáme"
Všeobecně věříme, že Bůh na přímluvu svatých už často vykonal veliké
věci, a to zvláště na přímluvu těch svatých, kteří k nám mají nějaký
užší vztah. Věříme, že vnepřehledném zástupu oslavených Božích jsou někteří, kdo jsou nám zvlášť nakloněni, skrze něž je nám Bůh jaksi blíž,
jimž svěřil patronát nad námi. Či může snad zapomenout světec na to pole působnosti, jemuž za živa věnoval všechny síly a na němž jako Kristův
vojín padl? - Je v nás kněžích živá úcta k našim ochráncům a patronům
a používáme jí mezi krajany v exilu, abychom oživili jejich víru, abychom je jejich pomocí učili pravé nadpřirozené lásce k vlasti i Církvi?
"Svatý Jene po smrti lkající,
z hrobu zajisté tvého slyšáno je
lkání, když nastávalo obrazoborcův, Církve svaté potupníkův
v chrámě Páně zlé hospodaření"
Dnes je mnohem oprávněnější nářek nad spoustami , které v naší zemi
a v celémsvětě hromadí bezbožecký materialismus. Největší hodnoty jsou
ohroženy. Nejde jen o mrtvé obrazy a sochy, jde o živé obrazy Boží o duše české mládeže, která je vydána v šanc moderním obrazoborcům, vedených ďábelskou nenávistí! Kolik důvodů k horlivé úctě svatých našich
patronů a ochránců!
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"Mlčenítvá sláva,
svatý Jene Nepomucký,
...dobroujsivyvolil
částku....!"
SvatýJan Nepomucký bývá vzýván jako patron nad vodami. Český misionář v Číně P.Bohumír Laimbechoven, biskup v Nankingu v 18. stol., slíbil, že zasvětí svatému Janu Nepomuckému celou provincii, bude-li ochráněna v hrozném přívalu vod. Byli tenkrát zachráněni opravdu podivuhodně. Dodnes je vtěch místech živý kult svatého Jana, ačkoliv misie
byla opuštěna celých sto let! U řeky Kiang stojí kapličky k poctě našeho patrona, ochránce čínských rolníků před přívalem a záplavami.
Strážcenadvodamizlýchřečí
Neměl by stát svatý Jan Nepomucký na stráži před přívalem, který
svou špínou zaplavuje celý náš exil i katolický exil ? Neměl by mlčelivý světec, jehož jazyk Bůh tak mimořádně oslavil, stát u bran našich
úst, u bran kněžských úst, aby zastavil vlny zlých a tvrdých slov, pomluv a nactiutrhání, zbytečných nářků a výčitek, ke kterým nás tak snadno vydráždí nepřirozené prostředí, rozvášněné okolí, přepolitisovaná
atmosféra, těžká práce, zklamání, nespravedlnost a nepochopení
?
Castigatio vocis.
Zamysleme se nad slovem, které nám říkal biskup při svěcení na podjáhna:"Accipe amictum, per quem designatur CASTIGATIO VOCIS".-Kolikrát
se hřeší jazykem proti dobrotě. Nebývají někdy "duchaplné"řeči příčinou roztržek, vzájemné nedůvěry mezi kněžími? Neztěžují či dokonce neznemožňují někdy všechnu spolupráci, která je dnes svatým příkazem doby, výslovným přáním nejvyššího Pastýře ? Můžeme se zamyslit s užitkem
nad větami W.Fabera. Platí i nám kněžím:"Duchaplné poznámky nejsou téměř nikdy dobrotivými. Je v nich kapka kyseliny nebo pelyňku a právě
ona je činí duchaplnými. Málokdy lze mluvit o bližnímduchaplněbez
hříchu...Každý přijdeme do styku s povahami, které nás jaksi dráždí,
ani sami nevíme proč. Jejich přítomnost nám bývá vždycky nemilou. Snad
se jim podivuješ, vážíš si jich, v něčem se ti dokonce líbí a přece
sršíš jiskry, když se ti přiblíží, a vybuchuješ, jestliže se tě dotknou. Jakýsi druh zlosti, který se těžko tlumí ve společenském styku."
BEATUS QUI LINGUA NON EST LAPSUS...LINGUA PRAVORUM PERIBIT, LINGUA
AUTEM SAPIENTIUM EST SANITAS. - MUNDA COR MEUM AC LABIA MEA, OMNIPOTENS DEUS, QUI LABIA ISAIAE PROPHETAE CALCULO MUNDASTI IGNITO...
Nepřijímáme denně při mši svaté na svůj jazyk samotného Krista, Pravdu a Dobrotu, VĚČNÉ SLOVO
?
SVATÝ JENE NEPOMUCKÝ, TYS DOVEDL STATEČNĚ A DOBŘE MLUVIT I STATEČNĚ
MLČET. DOBROU JSI VYVOLIL ČÁSTKU....VYPROS NÁM SÍLU, ABYCHOM VŽDY DOVEDLI VOLIT S TEBOU!
-oCARNETS DU CARDINAL SUHARD. Útržky z duchovního deníku kardinálova
Francouzská "Bonne Presse" vydala"sešity kardinála Suharda". Útržky z jeho duchovníku deníku, které dávají nahlédnout do duše tohoto
velikeho kněze a apoštolského arcibiskupa. Jen padesát malých stránek,
ale velké duchovní bohatství. Všechny ty myšlenky mají jen jedno motto:
"Chci-li
být apoštolem, musím se stát svatým!" Několik ukázek.
"Můj Bože, nauč mě chápat, že tajemství mého apoštolátu je v tvé
lásce. Nemohupro tebe nic vykonat, není-li to naplněno tvou láskou.
Kéž by tvá láska naplnila mé srdce a pronikla mě svatou odvahou!
Všechno pro Krista a všechno skrze Krista. Nejsme nic než nástroje.
Je nutno přesvědčit se o této pravdě a vyvodit z toho praktické důsledky. Dát se do Kristovy ruky, přizpůsobit se svěřenému úkolu, snažit se být takovým, abych jej mohl vykonat.Kristus je láska -láska ke
všem!

"CELÁBOŽÍ POLITIKA spočívá v tom - dělat svaté! Kristus nemyslil
na nic jiného, když se obětoval - vytvořit světce!
Zdá se mi, že záměrem prozřetelnosti je vzbudit jistý počet elitních
duší, přivést je k svatosti a skrze ně posvěcovat ostatní. Nemůžeme obejít tuto metodu. Je to metoda Kristova.
Dnes nepotřebujeme ničeho tolik jako světců, abychom strhli duše.
Atheismus je stále aktivnější, působí spoušť, celé kraje jsou v ohni
pronásledování, chtějí je svést k odpadu a určitá část skutečně odpadá..
Záchranný prostředek je ve VNITŘNÍM ŽIVOTĚ. Z něho vyrostou světci,
kteří postaví hráz proti záplavě svou svatostí."
"Přítomnost podmiňuje budoucnost, budoucnost závisí od nás, ode mne.
Máme k disposici různá apoštolská díla, své osobní iniciativy a celý
"lidskýaparát", který má jistě svůj význam. Ale nade vše je třeba SVATOSTI, NAŠÍ SVATOSTI. Bůh sám pracuje, zajišťuje výsledky práce a on se
dívá především na VNITŘNÍ SVATOST.
STÁT SE SVATÝM - jediné, co je opravdu potřebné. Ale je třeba též
o tuto svatost opravdu usilovat!
P Ř E H L E D

Z P R Á V Z Ř Í M A .

PROJEVY
nám nestačí ani místo k pouhému jejich výpočtu.K některým se vrátíme
v příštím čísle, poněvadž v nich svatý Otec dal směrnice, které mají
velkou důležitost pro náš apoštolát.- Připomínáme ještě list k rumunskému episkopátu, kleru a lidu z 27.3.52 "Veritatem facientes", v němž
svatý Otec napsal i toto:"Zdá se nám, že ve vás ožila prvotní Církev a
proto, poněvadž milujeme otcovsky váš národ a chováme zvláštní lásku
k těm, "kdo trpí příkoří pro spravedlnost"/Mat.5,10/, RÁDI BYCHOM ZLÍBALI OKOVY NESPRAVEDLIVĚ UVĚZNĚNÝCH, KTEŘÍ NAŘÍKAJÍ A SOUŽÍ SE VÍCE
PRO ÚTOKY NA NÁBOŽENSTVÍ, PRO ZKÁZU POSVÁTNÝCH ZŘÍZENÍ A OHROŽENOU VĚČNOU SPÁSU SVÉHO LIDU, NEŽ PRO VLASTNÍ UTRPENÍ A ZTRACENOU SVOBODU,"O velikonocích přišlo do Říma velmi mnoho poutníků,
la delle Benedizioni nad portikem svatopetrské basiliky je nestačila
pojmout. - Svatý Otec pronesl příležitostné projevy k účastníkům různých římských sjezdů: k novinářům, k sportovcům a turistům, k lékařům,
k ošetřovatelkám; k studentům a profesorům /1500 prof. a studentů belgických vysokých a středních státních škol/,i ke všemu římskému lidu
na hod Boží velikonoční, když uděloval z balkonu svatopetrské basiliky
požehnání "Urbi et Orbi". - Zvlášť významné jsou jeho projevy při mezinárodních sjezdech dívčí mládeže a Světového svazu ženských organisací a k osmistému výročí vydání "Decretum Gratiani".
MEZINÁRODNÍ KON
tema: Živá víra v dnešním světě. Hlavní přednášky měl R.P.Carré O.P.
Byl to opravdu světový kongres, poněvadž svými delegátkami byly zastoupeny všechny díly světa, země za železnou oponou byly zastoupeny delegátkami z exilu. Federace dívčí kat. mládeže má celkem 10 milionů členek. Svatý Otec k nim promluvil o nové individualistické , tak zvané
situační morálce a zdůraznil nutnost výchovy svědomí. - KONGRES SVĚTOVÉHO SVAZU ŽENSKÝCH KATOLICKÝCH ORGANISACÍ se konal od 21.-26.4.Bylo zastoupeno 45 zemí. Svaz sdružuje na celém světě 36 milionů kat.
žen.Téma kongresu: Přínos katolické ženy ke světovému míru. K témuž
tématu promluvil i svatý Otec při závěrečné audienci kongresu.
ce Zbožných učitelek Venerini / 4.5./ a Španělka RAFAELA MARIE od B.S.,
zakladatelka Služebnic božského srdce, která zemřela roku 1925 v Římě.
/18.5/.-Dalšídvě blahořečení budou v červnu.
- APOŠTOLÁT SV.CYRILA A METODĚJE byl zřízen kanonicky v římské diecési přípisem římského vikariátu z 8. dubna 1952. Diecésní radu tvoří
Slovinec salesián P.Šaruga, Chorvat P.Koren S.J. a Čech P.Olšr S.J.
VINCULUM - Folia circularia Clero ČSR in dispersione destinata in 1.
BOHEMICA.-Manuscripti instar.-CUM APPROBATIONE ECCLESIASTICA.-25.5.52.

