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

"Den posvěcení kněží /Dies sanctificationis Cleri/ vyvolala naléhavánutnost.Kněž
slání. V těchto bouřlivých dobách, jimiž procházíme, kněžství se
musí stávat stále více ORIENTAČNÍM SVĚTLEM a SILOU SPÁSY. Je třeba připomenout všem, jimž se dostalo cti /svatého/ kněžství, především d v o j í p o v i n n o s t plynoucí z výslovné vůle
Vykupitelovy: SNAŽIT SE O VLASTNÍ DOKONALOST a VĚNOVAT SE DUCHOVNÍMU DOBRU DUŠÍ, které je třeba dnes - víc než jindy - poučovat
slovem a ještě více příkladem.
TEDY VROUCÍ A VYTRVALÝ ZÁJEM O BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ A O DUCHOVNÍ ZÁLEŽITOSTI a naopak NEZÁJEM A LHOSTEJNOST PRO VŠECKO, CO NABÍZÍ ZEMĚ LIDSKÉ MARNIVOSTI A POHODLNOSTI.
T o jsou - myslí svatý Otec - hlavní známky a předpoklady této služby slova a /příkladného/ života, má-li stát tato služba na solidních ctnostech a projevovat se v celé své účinnosti.
Svatý Otec si přeje, aby Den pro posvěcení kněžstva měl široký ohlas a přinesl hojné výsledky a svolává na všechny, kdo se ho zúčastní, hojné milosti božského Srdce plného dobroty a lásky a posílá jim APOŠTOLSKÉ POŽEHNÁNÍ."
Z listu Msgra J.B. Montini-ho národnímu řediteli Italské unio apost. P. M. Venturini-mu
MEZINÁRODNÍ EUCHARISTICKÝ SJEZD V BARCELONĚ.

Účastník.

Na poslední eucharistický sjezd v Budapešti /r.1938/ přijelo několik vlaků s českými poutníky. Při sjezdu letošním nás byla jen malá
hrstka: tři kněží z Říma, jeden kněz z Německa a jeden laik z Říma. Ze
Spojených států severoamerických se dostavili ještě dva kněží amerického původu. Ale byli jsme rádi, že nás tam bylo alespoň pár a že jsme
tak mohli zastupovat Církev z českých zemí. Vůdcem naší skupiny byl
Msgre Dr. Planner.
Velkým dojmem působí hluboká zbožnost lidu ve Španělsku, a to i u
mužů. Podávání svatého přijímání nebralo konce. K nám cizincům byli
ve Španělsku velmi ochotní. Když jsme řekli, že jsme z Československa,
vídávali jsme na tvářích podiv. Ostatní slovanské národy byly zastoupeny četněji, zvláště Slováci /poutníci ze Spojených států a delegace
z Říma a ze Španělska/ a Charváti. Jedno odpoledne byla veřejná pobožnost za kraje střední a východní Evropy, kde se modlili svým jazykem
skoro všichni příslušníci těch národů. Za Slováky se modlil vdp. opat
Kojiš, Čechy zastupoval P.Ondřej Petrů O.P. Přítomni byli přitom i 4
kardinálové, mezi nimi i kardinál legát.
Po dobu kongresu se konaly na universitě přednášky z rozmanitých
vědních oborů, pokud mají vztah k eucharistii. V historické sekci mluvil / latinsky/ i příslušník naší delegace P.Ondřej Petrů O.P. Přednáška byla přijata s velkým zájmem. Ukazoval v ní, jak v Čechách už
ve 14. století usilovali o každodenní přijímání laiků, věc to, kterou
pro celou Církev dovolil až bl. Pius X. roku 1905! U nás lid už tehdy
naléhavě žádal časté přijímání, jak výslovně o tom mluví články pražských farářů, poslané papeži do Avignonu. Tu otázku rozvířil svými kázáními Milíč z Kroměříže. V té době máme zprávy o přečetných nových
kostelích, kaplích a bratrstvech nejsvětější svátosti. Jiný příklad
vroucíeucharistickézbožnosti:vklášteře,kterýMilíčzřídilproobVinculum - řada
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rácené nevěstky/ obrátil jich na tři sta/, některý den ani tři zpovědníci nemohli vyzpovídat všechny kajícnice, které chtěly přijímat.Protože ta otázka byla velmi přetřásána i v českých knihách 14. stol.
/ u Tomáše Štítného/, začqli o tom psát mistři pražské university:Biceps, Bitterfeld, Vojtěch Raňkův, Matouš z Krakova a hlavně Matěj z Janova. Na půdě pražské university vzniká v 90. letech 14. století celá
trktátová literatura o dovolenosti častého svatého přijímání a podmínkách k němu. A poslední slovo v té věci pronesl tehdejší pražský arcibiskup svaté paměti Jan z Jenštejna / jehož generálním vikářem v té době byl sv. Jan Nepomucký/ : na synodě v Praze roku 1391 dovolil všem
laikům každodenní svaté přijímání. To bylo u nás v Čechách. Ostatní
Církev na podobné rozhodnutí musela čekat ještě přes pětset let!Jak jsme už podotkli, přednáška byla přijata s velkým zájmem. Poslední její část byla zachycena rozhlasem Svobodná Evropa a vysílána, takže naši doma mohli být aspoň v duchu přítomni. Celá přednáška bude uveřejněna i v aktech kongresu s nadpisem: Universitas et archiepiscopus
Pragensis saec. XIV de frequenti communione laicorum.
ZE ZEMÍ ZA ŽELEZNOU OPONOU bylo na barcelonském kongresu asi 300 delegátů. Byli tam Poláci, Maďaři, Charvaté, Slováci, Češi, Litevci, Lotyši, Ukrajinci a
j.
ÚČAST MISIJNÍCH ZEMÍ NA KONGRESE podle zprávy FIDES byla velmi důstojná: Afrika zastoupena 1 kard, a 10 bisk.,z Asie přišlo 25 arcib. a
bisk, Oceanii zastupoval opat opatství"nulius " z Nové Norcie, misijní
území Jižní Ameriky 5 biskupů. Nejpočetnější delegace byla čínská vedená arcibiskupem nankingským Msgrem Yupin. Mezi vysvěceními novokněžími na sportovním stadionu v Montjuich /celkem 820/ bylo též 6 Číňanů.
Všech Číňanů na kongrese: kněží, seminaristů i laiků bylo na 52.
ZASTOUPENÍKŘESŤANSKÉHOSJEDNOCENÉHO VÝCHODU bylo ještě pozoruhodnější. Byli tam Melchité, Řekové, Rusové, Arméni, Ukrajinci, Rumuni, Syrové z Antiochie, Maronité a Koptové. V řadě barcelonských kostelů se konaly východní liturgie za velké účasti věřících. Athénský arcibiskup
Msgre Calabassy při své slavné liturgii měl na 500 svatých přijímání.
Oficielní hold eucharistii vzdal východ při slavné pontifikálce, kterou
za přítomnsti papežského legáta celebroval melchitský arcibiskup z Balbeku. Koncelebrovali čtyři východní biskupové a 20 kněží. Účast východu a západních odborníků ve východních otázkách ve studijní sekci pro
východní theologii překvapila, jak počtem tak kvalitou podaných prací.
ZPRÁVY

ZŘÍMA.

AMERIČTÍ SLOVÁCI SLOVANSKÉMU APOŠTOLOVI CYRILOVI postavili krásný
pomník zřízením mramorového oltáře nad místem, kde byl svatý Cyril
pohřben , ve spodní basilice svatého Klimenta. Oltář je postaven tak,
že původní hrob nebyl ani v nejmenším dotčen a je viditelný jako předtím, mramorová deska s mosaikovým obrazem svatého Cyrila, kterou před
lety věnovali Bulhaři, byla umístěna ve zdi nad oltářem.- Nový oltář
byl zasvěcen slavnou staroslovanskou liturgií, kterou celebroval arcibiskup Msgre Alexandr Evrejnov. Liturgie začala v horní basilice v
kapli svatých apoštolů slovanských. Po evangeliu promluvil P.Michal
Lacko T.J. slovensky a italsky o významu slavnosti. Potom byl v liturgickém průvodu nesen do spodní basiliky posvěcený oltářní kámen s oltářními rouchy a ostatním příslušenstvím. Tam pokračovala posvátná liturgie. Zpíval sbor ruské koleje. Slavnosti se zúčastnili zástupci
slovanských národů v Římě a především slovenští poutníci vracející se
z Barcelony. V závěrečných proslovech bylo vzpomenuto významu svatého
Cyrila pro Slovany i jeho hrobu v Římě, který bude stále poukazovat
k jinému hrobu , hrobu svatého Petra, symbolu jednoty Církve. Modlitbou za bratry doma a sjednocení všech v jedné víře a lásce byla významná slavnost zakončena. - Byla to vlastně už oslava svátku svatých
slovanských apoštolů, poněvadž 5. července budou už všechny církevní
koleje a semináře mimo Řím a tak v basilice svatého Klimenta se sejde pravděpodobně málo cyrilometodějských ctitelů.
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JEŽÍŠI, MARIA, MILUJI VÁS. ZACHRAŇTE DUŠE! - V této kratičké modlitbě srdce, v neustálém úkonu lásky, je vlastní důvod nového, milosrdenství plného zjevení Ježíšova Srdce sestře M.Consolatě Betrone, kapucínce /1903-1946/. Přiložili jsme její obrázek k tomuto číslu Vincula. Brzy vyjde český překlad brožurky P.Vavřince Salese:HOVOŘÍ LÁSKA,
v němž je vyložena podstata "této cesty lásky maličkých", která je jednou z konkrétních forem úcty k božskému srdci Páně. Až vyjde brožurka,
pošleme Vám ji. Dnes alespoň dva citáty ze zápisků sestry Consolaty:
"JENOM BOŽÍ LÁSKA MUŽE Z ODPADLÍKŮ UČINIT APOŠTOLY, OČISTIT POSKVRNĚNÉ
LILIE. A ODPORNÉ, ROUHAVÉ HŘÍŠNÍKY MŮŽE UČINIT KOŘISTÍ MILOSRDENSTVÍ !
VYPROŠUJ ODE MNE LÁSKU, VÍTĚZSTVÍ MÉ LÁSKY NAD SEBOU I NADE VŠEMI DUŠEMI, KTERÉ BUDOU ŽÍTI OD NYNĚJŠKA AŽ DO KONCE SVĚTA. PŘIPRAVUJ SVOU NEUSTÁLOU MODLITBOU VÍTĚZSTVÍ MÉHO SRDCE A MÉ LÁSKY NAD CELÝM SVĚTEM!"
"HLEĎ,CONSOLATO,TVOJE UBOHOST NEMÁ MEZÍ;ALE MOJE LÁSKA NEZNÁ ŽÁDNÉ
MEZE...NEPŘIŠEL JSEM PRO SPRAVEDLIVÉ, NÝBRŽ PRO HŘÍŠNÍKY...CTI BOHA
SVOU DŮVĚROU!...VÍŠ, CO MĚ PŘITAHUJE KE TVÉ DUŠI ? JE TO SLEPÁ DŮVĚRA,
JIŽCHOVÁŠKEMNĚ...NEZAPOMÍNEJ,ŽE JENOM JEŽÍŠ MUŽE ROZUMĚT VAŠIM SLABOSTEM.JENONZNÁ VEŠKEROU LIDSKOU KŘEHKOST...PROTO NIKDY, NIKDY, NIKDYANISTÍNNEDŮVĚRY! NEDŮVĚRA VELMI HLUBOKO ZRAŇUJE MÉ SRDCE A BOLÍ
MĚ;TOAŤVĚDÍVŠECHNY DUŠE."
"VYPRÁVĚLI MU

VŠECHNO...."

/Mk

6,30/.

Spolubratřím

P.Ž.

Pane, vždy mě plnilo radostí tvé slovo, ale hlavně když jsem četl
a čtu v Písmě svatém: VĚCHNO - OMNIA - "Omnia vestra sunt ...DiligentibusDeumomnia cooperantur in bonum."Tak skvěle to odpovídá touze naší
duše, která je nekonečná. Všechno - omnia omnibus factus! Je možno lépe vystihnout duši svatého Pavla, která byla tvým odleskem? Není tu kompromisu, prohnaného politikaření a hraní si na schovávanou. Tvé slovo
je jednoznačné: ano, ano - ne,ne! Tvé slovo je všeobecné, a přece není
diplomatickým eklekticismem. Zahrnuje vše a nevylučuje nic.
"I sešli se apoštolové k Ježíšovi a vyprávěli mu všechno, co činili

a čemu učili."
Pane,
neměj
právět ti o všech věcech a nejen o těch, které jsem učinil nebo učil,
nýbrž i o těch věcech, které chci podniknout, které na mne čekají, které svírají svou tíhou mé srdce. Vyprávět ti vše s radostí i smutkem,
vše prostě a upřímně! Možná že řeknou, že jsem heretik. Ale já bych si
představoval takto modlitbu. Vyprávět ti o všem, o všech věcech, o všech
lidech, o všech událostech a hovořit s tebou o nich, hledat u tebe odpověď dříve než v tlustých svazcích nabububřelých knih. Proč by naše
modlitba nemohla být rozhovorem s tebou? A proč by tento rozhovor neměl
mít všechny vlastnosti rozhovoru, jak jej známe z našeho denního života ? Proč bychom spolu nemohli mluvit o všech věcech, i o těch, které
se zdají malicherné, nepodstatné, osobní ? Všechno náleží nám a my celí náležíme tobě. I v modlitbě.
Pane, bolí mne, že mnoho mladých lidí naší současné doby vidí tvou
tvář jen v karikatuře. A nejsem tím vinen i já trochu /chci říci - my
kněží/?24.dubnat.r. jsem dostal dopis a četl v něm:"....tvrzení
agonii křesťanského humanismu je pravdivé v tom smyslu, že přestává
být / a vlastně už dávno přestal být/ silou onen postoj, vyjadřující
se dobrotivostí, vlídností, laskavostí a měkkostí, jakým se navenek
projevuje většinou křesťanství, aspoň organisované. Nevím, zda se mi
podařilo vystihnout, co myslím; snad bude lépe doplnit to takto:Srovnejte slova Nového zákona s průměrným kázáním katolického kněze. V Novém zákoně není Kristus dobrotivý mládenec s vlasy česanými na poutec
a s vousem existencialisty: to je osobnost, která nepláče, nenaříká,
neprosí, ale oznamuje pravdu, přikazuje, ukládá povinnosti, avisuje
věčné zatracení, prostě velká, plná, úctu budící osobnost; řekl bych
hrdina, kdyby to slovo nebylo zprofanováno. A poslechněte si normální
kázání katolického kněze:jak pláče na kazatelně, kvílí, dojímá lidi ob-
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rázky ze života svatých; je to nemužné, ubrečené a nemůže to získat nikoho než opravdu sentimentální ženské a staré babky. - Toto je přehnané, ale je to tak zhruba moje mínění o tom, v co vy´ustil křesťanský
humanismus a co musí odumřít, protože to neodpovídá ani úrovni ani potřebám doby.- Snad bych to formuloval ještě jinak: původní křesťanství
bylo drženo silou aktivní - šlo na výboj, ať už utrpením nebo křižáckými výpravami; dnešní křesťanství se zdá produkovat hrdiny podstatou pasivní: trpí pro víru - a to je všechno. A toje, myslím, při vší úctě
k lidem, pro tuto ideu málo."
Pane, dříve než budu hledat v této kritice, tak otevřené, slabiny,
nepřesnosti a přehánění, měl bych se zamyslit nad její pravdou. Ty víš,
že jsem snil a ještě dnes snívám o tom: být uchvacujícím kazatelem, který dovede strhovat. Ale ty víš, že se za těmito sny skrývá pýcha, vhlodává se do nich...Vlastně toužím po své slávě, po moci. Věčné pokušení
nás kněží! Kolik jsem však učinil, poctivě pracoval a se modlil o sílu
slova, o věrné a nezkreslené slovo evangelia ? Kolik jsem obětoval ze
svého pohodlí, ze svého spánku a zábavy, abych se přiblížil tobě a
pak mohl též přiblížit tebe těm, kteří na tebe čekají ? - Miloval jsem
chudobu, ale moje láska byla jen nátěrem. To jsem teď poznal a vidím
to znovu jasně, právě nyní:Jsou zde boty, které čekají na ševce; je tu
klerika, třeba ji dát spravit atd. A já jsem z toho někdy smutný, není
peněz. Ale neměl bych se radovat ? Neměl bych to obětovat za ty, kdo
se utápějí v přebytku a přece nejsou šťastni ? Pane, pomoz mi učinit
z tohoto přání skutečnost.
-oSTAČÍ PRO DOBROU MEDITACI.- Je to ohmataný lístek z vojny. Kněz voják pozdravuje svého kamaráda v dáli:"Srdečný pozdrav. Nevím, zda
jej dostaneš. Zatím jsem stále v zeleném. Žijeme celkem obstojně. RUCE MÁME TVRDŠÍ, ALE SRDCE MĚKČÍ. FIAT VOLUNTAS DEI. TO, CO PROŽÍVÁME,
MÁ MOŽNÁ VĚTŠÍ VÝZNAM NEŽ NĚKOLIKERÉ EXERCICIE. Tvůj bratr..."
-o—
PAMÁTKU SVATÝCH SLOVANSKÝCH APOŠTOLŮ OSLAVÍME NEJLÉPE, když se rozhodneme s větší láskou a vytrvalostí pravidelně číst, studovat a
meditovat Písmo svaté.
Když budeme učit číst Písmo, pravidelně číst evangelia s porozuměním a láskou své svěřence. Nestačí jim obstarat evangelia,
nestačí je šířit mezi krajany, musíme je učit tuto drahocennou
knížku a její obsah, který krásným plynulým moderním překladem se
stal průhlednějším a bližším, také milovat, vášnivě milovat. Je
to SLOVO BOŽÍ, ZJEVENÍ BOŽÍ PRAVDY, ZJEVENÍ BOHA, KTERÝ JE LÁSKA.
Potom oživne také celý posvátný odkaz svatého Cyrila a Metoděje
v důsledném křesťanském životě podle zásad a příkazů Kristova dobrého poselství.
-oLÁSKA K BRATŘÍM. - Přirozená láska bývá často formou egoismu. Posvěná milostí, přetvořená v nadpřirozenou ctnost,je projevem dobroty. Milujeme nikoliv pro užitek, který nám přináší tato láska, nýbrž proto
abychom mohli dávat druhému. Milujeme celého člověka spořádanou láskou
více duši než tělo, více nadpřirozená dobra než dobra pouze přirozená;
milujeme nikoliv slovy nýbrž skutkem. Milujeme jako miloval a miluje
sám Kristus, jako milujeme samého Krista. Není naše slabá láska k bratřím známkou naší malé lásky ke Kristu
?
JE TŘEBA ZAČÍT MILOVAT. Začít milovat ty, s kterými se denně stýkám, kteří mi jsou nepříjemní, kteří jsou protivní, kteří mi jsou křížem. Sestoupit do konkrétních aplikací. Má-li můj bratr žízeň, nepodám
mu svěcenou vodu. Meditujme jednou do posledních konkrétních důsledků
slovo Páně:"NEČIŇ DRUHÉMU, CO NECHCEŠ, ABY DRUHÝ ČINIL TOBĚ!" A potom
to medituj a zase až do posledních konkrétních aplikací:" ČIŇ DRUHÉMU, CO BYS SI PŘÁL, ABY ČINIL TOBĚ!" - Nestačilo by uvést toto
tak
jednoduché pravidlo do našeho života, abychom se stali jinými lidmi,
abychom se stali opravdovými křesťany, aby v nás lidé poznali druhého KRISTA ? A neříkali nám to tolikrát:SACERDOS -ALTER CHRISTUS ?
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SVATÝ OTEC PIUS XII. O KATECHISMU. - Po blahořečení ctih. S.M. BERTILLY BOSCARDIN při audienci poskytnuté poutníkům ze severní Itálie nastínil svatý Otec duchovní portrét nové blahoslavené - prosté sestry ošetřovatelky, která se udřela ve službě druhým a zemřela ve 34 letech;
v jejím životě nebylo extasí, zázraků, zjevení ale při stálé vyčerpávající práci v poslušnosti a pokoře stálé spojení s Pánem Bohem. A hlavní
a skoro jedinou učebnicí jejího duchovního života byl její katechismus.
Svatý Otec to zvlášť zdůraznil:" TA NEPATRNÁ KNÍŽKA MÁ SAMA O SOBĚ VĚTŠÍ CENU NEŽ ROZSÁHLÁ ENCYKLOPEDIE; jsou v ní pravdy, které musíme věřit, povinnosti, které máme plnit i prostředky našeho posvěcení. A co
je důležitější na zemi než toto ? Katechismus je kniha moudrosti, umění správného života, pokoj duše a bezpečná záchrana v životních zkouškách. Učí nás, jak se máme líbit Pánu Bohu. Svatá Bertilla to poch la
...ale ona nejen rozuměla svému katechismu: žila z něj intensivní láskou k modlitbě, spojením s Bohem, prostou poslušností a mimořádnou láskou k nemocným, k lékařům, k představeným, ke všem..." - Díváme se také tak na katechismus, jehož vyučování a výkladu musíme věnovat týdně
tolik času
VYCHOVATELSKÉ POSLÁNÍ SVÁTOSTI POKÁNÍ.- 66tý kongres "Union des
Oeuvres" v Nancy se zabýval svátostí pokání a všímal si, jako i jiná
leta,předevšímpastoračními problémy zpovědi. Msgre Montini poslal
jménem svatého Otce kongresistům zvláštní list, v němž poukázal na důležitost ústředního tematu sjezdu:Církev vychovatelka svědomí - svátostí pokání. Svatý Otec mluvil v poslední době častěji o nutnosti výchovy svědomí/ ván. rozhl. poselství 1941, rozhl. pos. o italském dni rodin 23.3. 52, k účastnicím Mezinár. sjezdu dívčí kat. mládeže 18.4.52/
"Vdnešní situaci v životním prostředí vystaveném všem myšlenkovým proudům a postiženém jakousi náboženskou a mravní anemií zůstává křesťanská výchova svědomí úkolem prvého řádu; jedná se o přítomnost i budoucnost světa a o věčný osud tolika duší." Svatý Otec v listě opakuje kněžím:" BUĎTE VYCHOVATELI! Při všech nejrůznějších úkonech vašeho úřadu
musí být vaším předním zájmem: budit v dětech smysl pro povinnost, zocelovat charakter starších, upevňovat jejich osobní přesvědčení! Ujasňovat svědomí manželů a rodičů, reagovat proti zhoubnému " zdvojení
svědomí", které chce často vymanit celou profesionální činnost ze závazků křesťanské spravedlnosti a lásky. A tu právě začíná nenahraditelné poslání svátosti pokání ve vychovatelském úkolu Církve."Svatý Otec - píše Msgre Montini v listu - "si přeje především dvě
věci od kněží ve zpovědnici: - 1.- Zdůrazňovat u horlivých věřících
ČASTOUa PRAVIDELNOU ZPOVĚĎ. - Průkopník katolické akce je křesťan, který /často/ přijímá, musí vsak být též křesťanem, který se /pravidelně/
zpovídá. -/Srv. encykliky Mystici Corporis a Mediator Dei/. - 2.-A
dále leží na srdci svatému Otci: Výchova věřících k CTNOSTI POKÁNÍ, která musí mít normální místo v živote každého opravdového křesťana. Neboť je svou povahou uznáním a obnovou mravního řádu. Pius XI. napsal
o tom v encyklice "Caritate Christi":"Kdo podává Bohu zadostučinění
za hřích, uznává tím svátost nejvyšších mravních zákonů, sílu jejich
mravní závaznosti, nutnost sankcí vůči těm, kdo je přestupují."- List
končí poukazem na to, že Církev chce uchovat jménu pokání celou jeho
vlastní vznešenost a přes všechnu nevážnost a nedůvěru, jimiž je zahrnováno, snaží se je uskutečňovat v křesťanském životě, ...neboť ono je
opravdovou zbraní spásy proti zlům dnešního světa.
Připojíme alespoň některé pastorační závěry kongresu. Předvším konstatuje kongres, že dnešní lidé a i četní katolíci vědí velmi málo
zpovědi, jejím významu, s živým vědomím Boha ztratili i živé vědomí hříchu. Ztratili vědomí, že jsou vykoupeni Kristem a neznají souvislosti
mezi sakramentálním životem a vykoupením. - Proto je třeba poučovat lid
a především v duchu liturgie, která tak často mluví o hříchu a o pokání,budit
u věřících vědomí skutečnosti hříchu, nutnosti pokání, odříkání; vysvětlovat sociální ráz hříchu a sociální význam svátosti pokání,
která je z hlavních prostředků k budování mystického těla Kristova. Používat k výchově věřících vhodných dob církevního roku / půst, advent,
atd./ a vychovávat i individuelně při zpovědi vhodným napomenutím, praktickým pokáním. - Zvlášť důležitým se mi zdá závěr, v němž se poukazuje
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na význam rodičů a rodinného a školního prostředí pro správnou výchovu
svědomí dětí a mládeže. Bez nich je práce kněze a katechety z velké části ztracena. Jen úzká spolupráce rodiny a kněze naučí děti oceňovat duchovní bohatství živého spojení s Kristem v milosti posvěcující, dá jim
živé poznání zloby hříchu a prospěšnosti svátosti pokání.Jen s pomocí
katolické rodiny se nám podaří přemoci kritický stav odluky náboženství
od života, o němž psal jeden z našich spolupracovníků v posledním našem oběžníku.
Ostatní závěry mluví o prospěšnosti a nutnosti duchovního
vedení.
Upozorňují na dvě věci:-1.- Předně duchovní vedení musí směřovat k výchově k samostatnosti kajícníka, aby se poznenáhlu dovedl řídit sám v
duchu evangelia a podle zásad Církve a 2.- Jen ten kněz se může stát
dobrým duchovním vůdcem, který vede sám hluboký duchovní život, má praktické i teoretické znalosti problémů duchovního života, zná přesný smysl
požadavků askese, má dostatečné a konkrétní znalosti lidí i sociálního
prostředí, v němž žijí.
Úřad zpovědníka neopravňuje k praktikování psychotherapie, ale předpokládá dostatečné znalosti psychologie, aby mohl nemocného penitenta
včas doporučit nějakému svědomitému specialistovi. zpovědník
Kněží, kteří zpovídají řeholní sestry, mají znát závazky a problémy
řeholního života.
UN.
NA INDEX ZAKÁZANÝCH KNIH byly nedávno dány Nejv. posv. kongregací
svatého oficia všechny spisy italského spisovatele Albertiho Pincherle
známého pod pseudonynem Alberto Moravia a všechny spisy Ondřeje Gide-a
/Srv. L´Osservatore Romano 26/27.5.1952 a ib.1.6.l952/.Kprvnímu
dekretu je připojeno všeobecné napomenutí a oba dekrety doprovodil vatikánský list obšírnými komentáři. Ačkoliv znáte obsah dekretů z denního neb náboženského periodického tisku, přece bychom chtěli upozornit
i zde na jejich rozsah a význam.Nejde jen o ojedinělé případy, které by
měly jen místní význam. Jde spíše o odstrašující příklady, které mají
upozornit na obecné nebezpečí, které ohrožuje mravní a náboženský život katolíků skoro ve všech zemích.
MONITUM svatého oficia přidané k prvnímu dekretu upozorňuje, že v
Církvi působí obrovské mravní škody jednak vydávání a šíření pornografického tisku/ knih, brožur a časopisů/, jednak nesmírně rozšířená a
nebezpečná žádostivost po takové četbě. Proto posv. kongregace svat.
oficia upozorňuje:-1.- V š e c h n y v ě ř í c í , že mají vážnou
povinnost naprosto se vystříhat takové četby. - 2.- Napomíná všechny
v y c h o v a t e l e mládeže/ nejen učitele, nýbrž i rodiče, vedoucí spolků atd. a na prvním místě i kněze /, že mají chránit mládež před
zhoubným jedem takové četby. A připomíná, že to je jejich "gravissimum
officium." - 3.-Napomíná v e ř e j n é a u t o r i t y všech zemí
/vlády a parlamenty a všechny, kdo mají povinnost pečovat o veřejnou
mravnost/, aby nedovolovaly vydávat a šířit spisy, které podvracejí
samy základy a zásady veřejné mravnosti.
Takové spisy a časopisy jsou sice zakázány už přirozeným zákonem a
všeobecným zákonem církevním. A dnes jich je tolik / zvláště v některých zemích, že Církev by nemohla všechny výslovně dát na index zakázaných knih. Církev zakazuje výslovně četbu knih některého spisovatele,
když jde o autora, jehož knihy jsou zvlášť rozšířeny a mají zvlášť
zhoubný vliv na široké vrstvy.
K ODSOUZENÍ ONDŘEJE GIDE-A, který zemřel v lednu t.r., jehož dílo
bylo předmětem tolika diskusí i v katolických časopisech, který je znám
i českým čtenářům, chtěli bychom poznamenat něco více.
Především nutno připomenout, že Církev neodsoudila uměleckoliterární stránku díla Gide-ova, nýbrž jeho náboženskomravní obsah. Gide nebyl pouze umělec; proto ho nelze posuzovat jen jako umělce. Byl duchovní velmocí, měl velmi zhoubný vliv na mládež a celou dnešní generaci.
Tento nemravný ráz a vliv jeho děl je odsouzen.
Gide nesporně patří k nejnebezpečnějším představitelům odkřesťaněné
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kultury dnešní duchovní situace, jež se jeví jako rozpad křesťanského
ethosu a jako rozložení objektivních mravních hodnot. Byl pro dnešní
dobu tím, čím byl pro svou dobu Nietzsche.
Bývá srovnáván s Dostojevským. Ale Dostojevský hledá ve svých románech v temnotách a v chaosu zla východisko k velké radosti a harmonii
světa. Volá z hlubin temnot a zla po vysvobozující milosti. Gide zůstává zaklet ve svém "já", nejde mu o rozhodnutí mezi dobrem a zlem jako
Dostojeskému, nýbrž o rozhodnutí v samé říši zla! Nevypořádává se s bezbožeckým humanismem, nýbrž volí jej!
Umění nahrazovalo Gide-ovi náboženství a mravnost:Čím více se v něm
rozkládalo náboženství, tím nabývalo umění absolutnější hodnoty. Vše,co
je možno u Gide nazvat mravností, je jen přívěsek esthetiky. Pro něho
není knihy mravné či nemravné, existují jen knihy umělecky hodnotné neb
umělecky bezcenné. Proto označuje za falešnou minci vše, co bylo stvořeno ve jménu náboženského nebo mravního ideálu. Tento názor vyslovuje
v knize:Falešné mince. Význačný literární kritik, nevěrec Paul Sonday,
ji odmítl jako knihu nemravnou a nebezpečnou.
Gide neuznával, že by měl být život řízen nějakou zásadou, byt zásadou zcela immanentní životu. Chtěl spoutat zlo tím, že mu chtěl určit
míru. Než zlo bylo silnější než vůle dát mu míru, proto Gide vyznává:
"Právětouto mírou se mne zlo zmocnilo!" Hledal v umění harmonii mezi
požadavky těla a ducha, tato harmonie se však uskutečňovala na útraty
ducha.
V tomto duševním stavu napsal knihu "L´immoraliste". Kritik Viktor
Poucel o ní napsal, že "je to evangelium hříšníka, který se zachraňuje
skokem do hříchu." V moderní literatuře není díla, jež tak odhaluje
ďábelské zákulisí lidského srdce jako toto vyznání Gide-ovo. V tom se
mu vyrovná jen Bernanos svým románem "Pos sluncem satanovým", ovšem
s tím rozdílem, že Bernanos odhaluje temné satanské zákulisí zla lidského srdce jako křesťan. Jediný Bernanos by mohl psát Gide-ův životopis.
Gide-a možno pochopit jen ve světle jeho odpadnutí od víry. Karel
Pfleger píše o Gide-ovi v knize"Geister, die um Christus ringen","že
byl nejkomplikovanějším atheistou dneška, který byl stále rostoucí silou bezbožectví vyrván z božské souvislosti bytí a pak stanul bezbranný proti rozpoutanému a odpoutanému chaosu".
Měl zálibu v profanaci, jež jednou zněla z jeho úst jako dětský titanismus, jindy jako převrácený pietismus, ba nechával ji vyznít až
rouháním. Poslední stránky, jež napsala jeho ruka, dříve než schladla,
se hemží nemravností, sprostými narážkami na katolíky a trpkým zapřením Krista. Na poslední stránce se vrací ke svým obvyklým nestoudnostem
a píše:" Nikdy se mi o tom tak lehce nepsalo; zdá se mi však, že čím
více se o tom tématu řekne, tím více zbývá říci. Je těžko zastavit se".
Gide byl plný jedu, jímž otravoval sebe i jiné:radoval se nad svým
zavržením a současně byl sžírán výčitkami. Šířit mravní zkázu, strhovat do kalu, tvrdit to, co čestní lidé popírali, a popírat to, co čestní lidé tvrdili a dovedli za to i život položit; kulhat a přece tvrdit,
že je to normální chůze člověka.....To je Gide!Jeho stránkám chybí stud
a jsou plny svodu. Ze hříchu si učinil jednoho z hlavních činitelů své
marnivé slávy. Měl smutnou odvahu být hrdinou nízké zbabělosti!
Až do posledního okamžiku popíral Boha a přímo se zajistil, aby jeho smrt byla demonstrací proti Bohu. Za života si rád hrál na marnotratného syna a jeho rozkoší bylo cítit, že je volán zpět do otcovského domu a nikdy se do něho nevrátit...Ještě před smrtí se rouhá Kristu,
jako se mu tolikrát rouhal v životě, jako ho popíral přímo slovy evangelia , citovanými i vlatině, na způsob hudebního motivu.
Jeho odsouzení"post mortem" - poznamenává komentátor v
L´Oss.
mano- bude pro některé neočekávaným a bolestným překvapením. Ale právě
smrtí autorovou jeho dílo dostalo definitivní, nezměnitelnou formu.Jako ve smrti ztuhlá tvář Gide-a.Církev musela pronéstsvůjúsudek.Gide
se tak často a tak rád stavěl po kříž Kristův, ale mezi ty, kdo Krista
křižovali a kteří se mu rouhali. Svým dílem se tam postavil navždy.

R
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Z
NAŠÍ
mám vůbec žádnýcn styků s českými rodáky. Proto jistě pochopíte, že Vaše řádky přijímám s velikým vděkem. Nejsem ještě knězem...dá-li Pá
přijmu kněžské svěcení 17. srpna tohoto roku. Slibuji, že budu pak za
Vás obětovati jednu z prvních mých mší svatých...Zde v Brasilii je asi
tisíc českých uprchlíků. Jsou většinou ve velkých městech, jako Rio de
Janeiro atd.Dohlíží tu na ně můj spolubratr z naší české provincie
P. Solán Richter. Práce pro krajany je obtížná, poněvadž se se krajané
knězi vyhýbají a neradi se k něčemu zavazují. Když se jim nabízí česká
mše svatá, tak se vymlouvají, že nemají čas a že je do kostela daleko.
P.Richter však jim pomáhá nejen duchovně nýbrž i hmotně. Vymáhá jim příspěvky od vlády, byty, ošetření atd. Mnoho vděku za to nedostane. Na
to si však našinec už zvykne. Poznal jsem už v Anglii, že práce mezi
českými emigranty je z
nejnesnadnějších....
J.K. O.F.M.
A jiný hlas z téže země:" Jsem ve spojení s různými důstojnými pány
uprchlíky; slyším všelicos, a každý mi z nich téměř závidí můj osud či
štěstí, že jsem řeholníkem. A mají v mnohém pravdu. Ale uprchlík přece
zůstane uprchlíkem. /Dp. se už naučil portugalsky a tak se jeho pracovní možnosti rozšířily:ve zpovědnici, na kazatelně, ve škole. Připojuje charakteristiku nové vlasti/. "Amerika je vždy Amerikou, i když
je Jižní Amerika! Země kontrastů!Chudoba i bohatství, ctnost i hřích,
Bůh i ďábel! Zdraví i hrozné malomocenství! To všechno můžete potkat
během hodiny. Posedlých zlým duchem je taktéž mnoho. Není staršího kněze, který by neměl s nimi co dělat...Mnozí kněží jsou proto zvlášť vyhledáváni, jakoby měli zláštnícharisma pro exorcismus... " F.P.S.V.D.
A u s t r a l i e . "Máte pravdu, že čím více se dny našeho exilu
prodlužují, tím více je třeba něčeho, co by nás navzájem pojilo, co
by znovu a znovu přinášelo slova útěchy, povzbuzení, důvěry, apoštolské horlivosti i kněžským srdcím! Myslím, že v tomto ohledu Vinculum
konalo a bude s pomocí Boží konat i dále záslužnou, velmi potřebnou
a požehnanou práci....Krajané, s nimiž se tu stýkám, jsou nábožensky
velmi vlažní. Mnozí sice utekli před komunismem, topí se však v materialismu jiného druhu. Co je hlavně a někdy jedině zajímá je to hmotné! Bůh, duše, Církev - to jen tak mimochodem. Doufám však, že milost
Boží, která zná všechny cesty a způsoby, si jedenkráte přitáhne i tyto duše, které jinak ke knězi mají důvěru a to je dobré znamení..."
P.A.H. O.M.Cap.
F r a n c
meny /3 z církve československé a 1 žida/, tři konvalidace manželství,
nabožíhodbudememítspolečné svaté přijímání "ad mentem Summi pontificis", 8. června pout cizinců do Notre Dame/ za účasti pařížského
arcibiskupa Msgra Feltina/, bude vysíláno i francouzským rozhlasem,
vedle české romluvy zazní i "Tisíckrát pozdravujeme tebe."Přijedou
krajané zdáli - na veletrh - a tak jsme si dali "rendez-vous" - při
mši svaté a sv. přijímání: Juan-le Pins, Marseille, Lyon, Strasbourg,
Tours, Bordeaux, Lilie, Arras. Koncem června budeme světit prapor legionářů v Arrasu. Myšlenka duchovních dárků se stále šíří a co svatému Otci posíláme, má tendenci pevně vzestupnou...Cesta z Říma po jižní Francii / návštěvy krajanů/ byla řetězem radostí." P.L.P.
K a n a d a . "Byla zahájena duchovní vysílání v radio Canada. Po
tři neděle v měsíci katolické vysílání. Strídavě česky a slovensky.
Vedoucí radia Canada je nyní bývalý vyslanec v Římě J.Désy. Duchovní
relace vede P.Janíček, který se začíná věnovat pastoraci Cechů v Montrealu. Bude jich téměř na 2.000." - "Pastorační směrnice budou prospěšné, ač se rozcházíme ve své práci a začínáme splývat s prostředím.
Budetoobohacení vzájemných zkušeností, až jednou doma, dá-li Pán
Bůh...Mnozí by si přáli trvale zůstat. Ale to rozhodne Pán Bůh sám
a posv. kongregace konsistoriální...Mohu Vás ujistit, že se Vinculum
kněžím
líbí..."
P.J.S.
Právě dochází zpráva o novém "monstreprocesu" v Brně, při němž byl odsouzen k doživotnímu žaláři P.Ota Mádr, k dlouholetému žaláři gen. představ.sestersv.KarlaBorom.aTěšitelek,dvalaici nasmrt.Oremus!
VINCULUM.-Folia circularia Clero ČSR in dispersione destinata in 1.
BOHEMICA.-Manuscripti instar.- CUM APPROBATIONE ECCLESIASTICA.-15.6.52.

