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NA ZEMI NENÍ NIC VZNEŠENĚJŠÍHO NEŽ SVATÝ KNĚZ!....A nejbezpečnější
cesta k uskutečnění kněžské svatosti? Svatý Otec Pius XII. na konci
řeči, z níž jsme vzali uvedený citát /23.VI.52 po blahořečení služ.
BOŽ. Antonína Marie Pucci, faráře ve Viareggio/ pravil: "Jsme sami
přesvědčeni, že NEBESKÁ KRÁLOVNA JE KNĚŽÍM OPRAVDOVOU MATKOU, OCHRÁNKYNÍ JEJICH ČISTOTY, VŮDKYNÍ V ŽIVOTNÍCH OBTÍŽÍCH, ZDROJEM NEJHOJNĚJŠÍCH MILOSTÍ - jak jsme to na příklad vyložili v exhortě "Menti Nostrae" ke kleru katolického světa - A PROTO JE NALÉHAVĚ ZVEME,
ABY
HLEDALI U MATKY JEŽÍŠOVY POTŘEBNOU SÍLU K USKUTEČŇOVÁNÍ VZNEŠENÉHO
IDEÁLU SVATOSTI, JAKOU ŽÁDÁ KNĚŽSKÝ STAV."
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22. června bylo poslední blahořečení letního období letošního roku.
Nová kněžskáosobnostpovýšenánaoltář-blah.AntonínMariaPucci,
z
řádu Servitů, po 45 let farář u svatéh
lii/ 1819 -1892/. Působil v dobách velmi těžkých, v letech převratů a
revolucí a úporného boje proti papežství a Církvi. Proto je tak blízký
i kněžím dnešní doby podobně politicky rozhárané jako bylo minulé století. Byl především knězem, který se dovedl bezvýhradně obětovat pro
své farníky, zvláště za nakažlivé morové epidemie /1854-56/; knězem
který už tenkrát chápal potřebu spolupráce laiků v apoštolátě a měl ve
farnosti katolickou akci v dnešním slova smyslu; byl knězem, který nedělal politiku, jeho politikou byla politika Boží - stát se svatým a
druhé vychovávat v celé křesťany.Svatý Otec sám zhodnotil jeho kněžskou
svatost v řeči k poutníkům přišlým do Říma k jeho blahořečení.

Z dalších projevů svatého Otce připomínáme jen rozhlasové poselství
ke dni víry německé mládeže poselství ke katolíkům Kolumbie ve výročí
zasvěceníKolumbieBožskémusrdciPáně. /Svátek B.Srdce
za národní svátek zvláštním zákonem a vláda vybudovala votivní chrám
B.srdci Páně.Pokojné soužití a klidný vývoj země ohroženy vášnivými boji mezi politickými stranami, proto letošní slavnost a papežský projev
měly zcela mimořádný význam/. - Koncem akademického roku přijal svatý
Otec profesorya studenty římské university. V řeči před zaplněnou Aula
dellaBenedizionezdůraznilstudentůmpředevším,že je má
trojí pochodeň:lásky k vlasti, lásky k vědě a lásky k víře.

NA INDEX ZAKÁZANÝCH KNIH byla dána kniha Roberta Morel-a:LA MERE,
Vie de Marie, Paris, Sequana 1946 i německý překlad: DAS LEBEN MARIAS
Olten,
Walter. /Srv. L Osserv. Rom. 22.6.52/- P. Gabriel M. Roschini
v témže čísle vatikánského deníku podává stručný komentář k vydání
dekretu. Autor chtěl podat co njvěrnější historický obraz Matky Boží.
Nerozlišuje však jasně mezi historickými údaji evangelia a legendárními prvky z apokryfních evangelií, ve snaze učinit Pannu Marii hodně lidskou kreslí ji příliš naturalisticky a někdy až nedůstojně, vyjadřuje
se nepřesně, takže přichází do rozporu i s učením víry. To jsou hlavni
důvody, proč byla kniha odsouzena. Autor měl dobrou vůli: učinil vsak
z Panny Marie bezvýznamnou ženu,jejíž obraz může uspokojit nějakého
protestanta, ale je urážlivý pro věřícího katolíka.
V NEPOMUCENU bude 6. července vysvěcen na kněze jáhen Štefan V a g
o v i č , z diecése trnavské. Do
a spolu s ním i všechny ostatní, kteří se tam připravují na kněžství.
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MŠE SVATÉ ZA EXIL A DOMOV jsou slouženy pravidelně každý měsíc v Římě. V dubnu jsme se sešli v kostele svatého Bartoloměje na tiberském
ostrově/ původně postaveném ke cti svatého mučedníka Vojtěcha/ u oltáře, kde se chová část jeho ramene. - V květnu byla sloužena mše svatá
v papežské koleji Nepomucenum, v červnu v basilice svatého Petra, v červenci v basilice svatého Klimenta nad hrobem svatého Cyrila.
PADESÁTÉ VÝROČÍ MUČEDNICKÉ SMRTI Sv. MARIE GORETTI dalo příležitost
k velkým slavnostem v Nettuno, kde byla posvěcena o svátku sv.Petra a
Pavla nová kaple, kde jsou uloženy její ostatky. Kult moderní mučednice čistoty se šíří po celém světě a do Nettuna přicházejí stále tisíce
poutníků a sta kněží.
Stručně z domova.
NYNĚJŠÍ CELKOVOU SITUACI správně charakterizuje článek kulturně
politického rakouského týdeníku"Die oesterreichische Furche"/21.6.52/:
DieFassadelässtman stehen...Oddech v československém církevním boji
od Clemense Marie Hory.-Komunisté chtějí zachovat zevnější fasádu církevní organisace a za ní pokračuje boj k úplnému ujařmeni Církve. Je
třeba doznat, že nepřátelé Církve dosáhli už některýchstanovených cílů
Církev zbavena hierarchie, spojení s Římem přerušeno, řehole likvidovány, téměř všichni nepohodlní a výbojní kněží zabezpečeni, mladí na vojně, církevní majetek zestátněn, církevní organisace v rukou vlasteneckých kněží, kterým se rozdávají mitry a kanovnická místa... a při tom
se stále opakuje, že je Církev svobodná, dokonce se našel kněz, který
tvrdil na posvátné půdě Karlštejnské, že"Dnes je mezi Církví a státem
v ČSR podobně ideální poměr jaký byl za doby Otcevlasti,KarlaIV."
Kněžímseříká stále otevřeněji, že jsou placeni penězi lidu, aby pracovali pro lid a proti nepřátelům didové demokracie...Pisatel článku
končí tvrzením, že nejde o žádný oddech v církevním boji,bojjeveden
naceléfrontěza klidnou zevnější fasádou a je těžší a vyčerpává mnohem více než krvavé mučednictví. - Můžema k tomu dodat, že skutečně se
projevuje únava, přibývá nových kněží, kteří se hlásí otevřeně k spolupráci. V Českých Budějovicích instalovali nového kanovníkaMsgraK.
Rebana.-Znovua znovu se opakují výzvy a protesty ve spojení s mírovou akcí komunistickou a nové projevy věrnosti k sovětskému svazu a
tu a tam protest proti vatikánským agentům.
POSLEDNÍ PROCES V BRNĚ, v němž byli odsouzeni též tři mladí kněží
P.Otto Mádr/na doživotí/, Václav RazíK /18 1./, StanislavLedabyl/141/,
gen. předst, Boromejek Žofie Langrová/20 1/, gen. predst. Těšitelek
Marie Vintrová/17 1./ a několik laiků Vladimír Jukl /25 1/ a univ.
prof. Růžena Vacková /22 1/ a ještě několik jiných, z nichž dva k smrti pro vraždu, ukazuje jasně, že situace není tak smutně beznadějná
a boj tak snadný pro nepřátele Církve. Znovinářskéúřední zprávy je jasné, že měla být odsouzena a zničena katolická akce mezi mládeží vysokoškolskou i dělnickou a tajné skupiny katolického skauta.Aby proces
nevypadal jako výlučně náboženský, byla k němu přidána vražda, s níž
tito odsouzení nemají sice nic společného, ale je líčena jako důsledek jejich činnosti "vatikánských špionů." Nemohli vzdát O.Mádrovi větší chválu, než když jej nazvali zrádným, Vatikánu slepě oddaným knězem
který prý pod rouškou náboženské výchovy zneužíval mladých lidí ke špionáži pro Vatikán, k rozšiřování protistátních letáků a pokračoval tak
v organisování kroužků mládeže spolu s kaplanem Razíkem v činnosti P.
Mandla a"Vatikánského špiona" Kolakoviče. Ačkoliv komunisté nechtějí
dělat mučedníky, přece je dělají; za mrtvou fasádou oficielní organisace , za patolízalskými projevy kněžských vlastenců je mohutný život
Církve sestoupivší do tmy katakomb, aby z nich vyšla očištěná a vítězná. - Smutné je, že diecésní mírový výbor duchovenstva brněnské diecése spolu s členy kapitoly a děkany se zřekli těchto kněží a sester a
poslali duchovenstvu provolání, aby zaměřili celou svou pastorační činnost k budovatelskému socialistickému úsilí. - Oremus pro Confessoribus!
PASTÝŘSKÉ LISTY téměř ve všech diecésích pojednávaly o kněžském dorostu, ale různým způsobem/ s doporučením pražsk. sem. neb bez dop./
PROJEV MIN.V.KOPECKÉHO při založení čs. spol. pro šíření politických
a vědeckých znalostí snad otevře některým vel. pánům oči.Je otevřeným
vyhlášením boje náboženství.
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BUĎ
TUŽBOU CTNOSTI KRÁSA A MZDOU LIDU SPÁSA.
Program A.C.Stojana.
VŠECHNO JE MARNOST, KROMĚ PÁNA BOHA MILOVAT A JEMU SLOUŽIT.
Ze Stojanových stř. modl.
MILOST TVÁ, Ó PANE, PROVÁZEJ MNE NA CESTÁCH MÝCH! RUKA MÁ BUDE
PŘI PRÁCI, AVŠAK SRDCE MÉ U TEBE, BOŽE!
Stojanův nápis nad vchodem draž.kost.
RENOVAMINI SPIRITU MENTIS VESTRAE...Pro měsíční duchovní obnovu

I.- Omnia omnibus facti...

My Slované máme ve svatém Cyrilu a Metoději učitele dokonalého křesťanského života, vidíme v nich přední rozsévače a štěpitele římské víry, ctíme je jako nebeské přímluvce,ano uznáváme je jako vůdce v tom,
jak udržeti a dosíci dobrodiní katolické jednoty. Svatému Cyrilu a Metodějovi tanul na mysli výrok Kristův, jenž prosí nebeského Otce po poslední večeři, aby všichni jeho učedníci "byli jedno".
Nikdy nezapomínají na to, že Církev musí být obecná, objímající všechny národy a země. Oni synové Východu, Byzanťané státním příslušenstvím, Řekové národností, Římané posláním, Slované apoštolskými úspěchy - stali se všechněm vším, aby všechny získali pro jednotu katolické Církve.

Čím to je, že my duchovní synové tak velkých učitelů se mezi sebou
tříštíme a drobíme na titěrné nenávidějící se skupinky, čím to je, že
i kněžské žáky našich prvních biskupů pohlcují národnostní a politické
třenice, zatím co stádce se rozpadává, slábne, trpí nedostatkem duchovní stravy. Není to snad tím, že jsme ztratili ducha našich velkých Otců? - Slovy je možná chválíme, ale odkaz jejich zrazujeme.
Svatí Cyrile a Metoději, naučte nás zase býti všem vším, abychom byli mezi sebou jednotní pastýři jednoho stádce.
II.- Apošto

"Nuže ať se učí od blahoslavených těch bratří kněžstvo, rovněž ať
se od nich učí řeholníci...vésti život nevinný a přečistý a zcela jej
obětovati horlivé práci o spásu duší...Ať se učí sloužit pravdě, spravedlnosti a lásce, chtějí-li, aby se obnovil pokoj Kristův mezi národnostmi a mezi občany jedné a téže národnosti a tím jejich vlast co den
více rozkvétala...Spáse bližních je potřeba věnovati se s nadšením a
v obraně jednoty katolické víry nebránit se žádné námaze."
/Pius XI. k biskupům ČSR a Jugoslavie,1927/.
Proč se tak dlouho nevrací pokoj mezi národy? Proč není mír ani mezi těmi , kteříspolečně unikli z velkého nebezpečí? Možná že málo sloužíme pravdě, spravedlnosti a lásce a víc osobním zájmům a proto mír
Kristův se od nás vzdaluje.
III.- CtiteléPannyMarie.
Když se svatý Cyril jako malý hoch podle legendy tajně zasnoubil
s Boží Moudrostí, oblíbil si zároveň i úctu Panny Marie, jejíž veliké
mosaiky zdobily staré chrámy svaté Moudrosti v Soluni, v Cařihradě.
Svatý Metoděj byl pravděpodobně posvěcen na kněze v římském kostele
Panny Marie Sněžné a tam také sloužil první mši svatou, tam se připisuje papeži Hadriánovi schválení slovanské bohoslužby. Z řeckých klášterů si odnesli zvyk zpívatichvályBohorodičce.
Krásná byla tedy myšlenka umístit na Velehradě obraz "Matky Unie",
Matky jednoty všech Slovanů, zhotovený profesorem Dítětem podle
lostného obrazu Panny Marie Sněžné. V pravém rohu obrazu je znazorně-
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no schválení bohoslužebných knih slovanských papežem Hadriánem II., v
levém rohu učí svatý Metoděj své žáky, budoucí kněze. Kolem hlavy Panny Marie je nápis:"Já jsem Matka krásného milování", neboť lásky potřebují Slované, aby byli jednotni ve víře, kterou hlásali svatí Cyril a
Metoděj. Beránek Boží na rukou Neposkvrněné dává mír lidu, nad nímž se
nahoře vznáší svatováclavská koruna s trnem z koruny Páně. - Okolo rámce se vine nápis z písně svatováclavské:"Maria, Matko žádoucí, tys královna všemohoucí, prosiž za nás za křesťany, svého syna Hospodina, Kyrie eleison."
Modleme se tedy k Matce Boží za vlast a za exil, za celý svět slovy
jedné unijní písně:"MARIA, Matko věřícího lidu, dědictví otců v ochranu
ti dáno. U tebe hledá touženého klidu zmítané lidstvo záštím rozleptáno. Pro lásku k tobě lidu křesťanského svět zachraň celý v Církvi Syna
svého."
O.T.

PRO KNĚŽSKÉ ZPYTOV
bost vyvětralého křesťanství ?
Dostal jsem dopis z Čile od jednoho našeho spolubratra, psaný
16.5.
Píše mimo jiné:"Čilský ilustrovaný časopis "VEA" přinesl zajímavý článek o jednom katolickém politikovi ze Santiaga, který minulý měsíc navštívil Prahu a Moskvu. V článku se píše:Klotario Blest, uznávaný vůdce
veřejných zaměstnanců, předseda "Národního sdružení státních zaměstnanců"/ANEF/, předseda komitétu "Jednoty zaměstnanců a dělníků", horlivý

katolík a aktivní sociálně křesťanský politik, měl příležit
předseda čilské delegace na světové hospodářské konferenci,

Moskvě od 3. do 10. dubnat.r.,poznaldobřemoskevskéulice,továrny
a dvorce. Konference se zúčastnilo 500 delegátů ze 49 různých zemí...
Jeho dojmy jako poctivého katolíka a člověka bez politických předsudků
se dají shrnout do těchto bodů:
I.těžkého průmyslu a zároveň zmechanisováním zemědělsképráce.Neviděl
jsemotrhancůani vyhublých tváří. Není tu oněch dvouextrémů:přílišného bohatství a velké bídy. Obyvatelstvo nevyhazuje zbytečně mnoho
peněz, ženy se nelíčí, až na nepatrné výjimky, ani nenosí prsteny a
náhrdelníky.
II.- Je tu náboženská svoboda pro všechna vyznání. V některých kostelích, příliš těsných pro tolik věřících, byly otevřeny dvéře a věřící sledovali náboženské obřady z ulice. Nikdo je proto neobtěžoval a
vůbec nebylo pro to vidět nějaký zvláštní rozruch.
III.-Mzdy dělníků a zaměstnanců jsou dostatečné na živobytí a ošacení. Největší mzdy mají v Rusku technikové, intelektuálové, odborní
pracovníci a umělci.
IV.- V Rusku neexistuje volná láska. Myslím, že Rusko je jednou ze
zemí, kde rodina stojí na nejpevnějších základech. Je tam téměř nemožné dosíci rozvodu, když tu jsou děti, neboť dítě v Rusku je bytostí
privilegovanou, jemuž vláda zaručuje lékařskou pomoc a nejněžnější péči. Někteří delegáti odešli z Moskvy poněkud zklamáni, protože nemohli
najít v moskevských ulicích ani jedné prostitutky...
Poznal jsem severní Italii a Lisabon. Člověku je až úzko, když vidí
tu bídu, která doléhá na tyto dvě země. Žebrotu, nezaměstnanost a špínu je vidět na ulicích velmi často. Ani v Praze ani v Moskvě jsem neviděl nic podobného. Nepobyl jsem ani měsíc mimo vlast, ale při návratu,
když jsem znovu spatřil naše špinavé děti, jak se potloukají po ulicích opuštěny, syny vlastního národa podvyživené, oděné v hadry a špínu, bez práce a bez vyhlídky na šťastnější budoucnost, pocítil jsem
hanbu a bolest...."
četl jsem s rozhořčením tento článek, který líčí Rusko jako opravdový ráj, vzor ostatních zemí. Vůbec jsem se mohl v Jižní Americe přesvědčit, že tu mají lidé podivné názory o poměrech u nás. Napsal jsem
již na tento článek odpověď..." Rozlišíme dobře mezi propagandou a
skutečností. Je třeba poučovat/VERITAS dělá dobrouslužbu/,aleještě
třeba žít křesťanství, aplikovat jeho sociální
učení!!!
více
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PASTORACE MEZI NAŠIMI UPRCHLÍKY VE FRANCOUZSKÉM PÁSMU NĚMECKA.Alespoň několik řádek z dopisu tamějšího duchovního správce našich uprchlíků, o jeho strastech i radostech:"Chtě nechtě stal jsem se misionářem s taškou naplněnou evangeliemi, zpovědními zrcadly, Novými životy, Katolíky...Takovým Kubínkem v malém vydání. Předčím jej asi jen
v
tom, že on pravděpodobně prodával, ale já dosud jen rozdávám. Jsem misionářem dobrodruhů a hříšníků, hřešících více ze slabosti, vlažnosti,
neuvědomělosti a bídy než z nějaké zloby. Jsou to lidé bojující o holý
život, o kus chleba, o starou košili a kousek střechy nad hlavou. Za
takových okolností zapomínají tito vyděděnci, že jako křesťané, pomazaní křižmem spásy a posíleni kdysi milostí a dary Ducha svatého, by mělipro záchranu vlastní duše obětovat všechno. Takových obětí nejsou
schopni lidé, kteří byli odmítnuti z různých důvodů od emigračních komisí, kteří polehávají po různých sanatoriích a nemají naději na uzdravení anebo kteří byli přivezeni zpět z Australie, poněvadž se neosvědčili. Ve francouzském pásmu mám téměř jen takovéto vyděděnce..."
"Dokud jsem působil v táboře, měl jsem své "farníky" denně na očích.
Po čase jsem věděl, co v každém vězí a jak udeřit na jemnější strunu
jeho srdce. Byl jsem jim tam tehdy více přítelem než nějakou úctyhodnou autoritou, kamarádem, který s nimi bydlil a žil pod jednou střechou
a za stejně těžkých podmínek. Který stejně jako oni stál se šálkem v
ruce trpělivě , třeba půl hodiny, v řadě a čekal na skrovný oběd! Nehledal jsem přednosti a výhody, ale přece jsem je za krátkou dobu dostal z popudu samého táborového osazenstva. Nedovolili,aby jejich farář čekal jako prostý vojín v řadě, aby si pral prádlo, aby zametal
svůj pokojík, nosil jídlo, čistil boty a pečoval o kapličku. Volil jsem
tehdy tuto cestu a ukázala se schůdnou pro tolik atolik"křesťanů"i
některých nekřesťanů, kteří drahná leta nevěděli, že mají duši a že
byli vykoupeni. Stravoval jsem se z táborové kuchyně, neměl jsem hospodyni, nebyl jsem podezříván z nějaké nepoctivosti nebo nějakých zápletek...Na ten tábor nezapomenu do smrti. Se stejnou radostí na něj vzpomínají ve svých dopisech ze všech končin světa i bývalí "farníci"."
"Po zrušení tohoto tábora v americkém pásmu odešel jsem do francouzského pásma. Tehdejší generální vikář mě nepotřeboval a proto jsem se uchýlil do soukromí a zapojil jsem se do německé duchovní správy. Ale brzy
jsem se přesvědčil o duchovní i hmotné bídě uprchlíků v tomto pásmu.
Duchovní správcové je opustili z různých důvodů, uprchlíci začali ztrácet důvěru ke knězi. Francouzové začali rušit tábory, aby tak donutili uprchlíky k emigraci nebo k práci. Uprchlíci se rozprchli po malých
skupinkách po celém pásmu, ztratili styk mezi sebou i s úřady. Duchovní správa se stala velmi obtížná:bylo třeba stále cestovat. Prosil jsem
francouzské úřady o volné jízdenky, nedostal jsem je, poněvadž je v
pásmu dosti "úředně jmenovaných " duchovních správců / většinou polští
kněží, opatření vším; polští uprchlíci tvoří v pásmu ohromnou většinu/.
Ze svých prostředků jsem mohl uskutečnit jen několik jízd do
jen do jednoho většího střediska. Od Nového roku byly zrušeny všechny
tábory, uprchlíci přiděleni do soukromí neb do nově postavených dřevěných baráků a dána jim malá podpora. Je to živoření i pro šetrného..
Mnozí uprchlíci z ČSR jsou už v exilu dva i dva a půl roku. mají mnoho zkušeností, zkusili ledacos, zkrátka "uměli v tom chodit" a teprve,
když šlo do tuhého a Francouzi se dožadovali za to že je živí a šatí
nějakých služeb, někteří se přihlásili dokonce do Židovské legie, aby
vymámili několik marek a dobré jídlo, a odvážnější se na jaře pustili
do tuláckého života. Silnice šedivá se jim stala domovem a tak zmizeli i úřadům z obzoru. Občas jsme slyšeli z rozhlasu neb četli v novinách zprávy o krádežích a přepadech, které byly připisovány uprchlíkům. Nebyli to jen uprchlíci z ČSR a na vylupování bank se specialisovaly jiné národnosti. Delší čas jsem upozorňoval na tento stav na různých úředních místech, posílali petice i slušnější uprchlíci - bez výsledku".
"Pomocpřišla nečekaně....Založili tu nové Sdružení pro uprchlíky, které má sice ráz politický, pracuje však též na poli sociálním a kulturním...Požádali mě, abych byl jeho důvěrníkem ve farncouzském pásmu.
Přijal jsem místo pod podmínkou, že nebudu muset dělat žádnou politiku ani špionáž a dostanu úhradu na cestovné. Tak se snad budu moci
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konečně dostat k duchovní správě! Je to práce hrozně vyčerpávající, alespoň na začátku, honit adresy uprchlíků, psát a žebrat pro uprchlíky.
Brzy však přicházely i odpovědi! Jaká to byla nová vzpruha pro mne, když
jsem četl slova díků už za to, že jim vůbec někdo napsal a že je to kněz!
"Jen proto, že jste katolický kněz, Vám píši a otvírám své srdce dokořán", píše jeden a řada jiných podobně. KOLIK TU POTŘEBÍDUCHOVNÍI
HMOTNÉ PODPORY, KOLIK MODLITEB, OBĚTÍ, TRPĚLIVOSTI A LÁSKY, o tom nemá
nikdo ani tušení. Ty jejich nesvátostné zpovědi vyprávějí, proč volili
silnici šedivou, proč žijí někdy v podivných manželstvích s německými
vdovami nebo polovdovami....Ty ženy jim za slib emigrace dávají všechno - rentu, byt i svou duši!...Bude to dlouho trvat než vypátrám všechny takto zatoulané ovce, ale chci vynaložit všechny síly...Dnes vidím
na svém putování jen bídu a bídu. Mnozí z těchto vyděděnců a vykořeněných uznávají docela ochotně omezenost mých prostředků a možností. Spokojí se pro první okamžik s nějakou četbou a slovem povzbuzení. Jiným
však je málo kus obnošeného prádla a žebroní o "půjčku" na nový oblek,
na zaplacení bytu, na nemocniční výlohy...Jiní pošlou rovnou učty k proplacení. Vidí v knězi všemohoucího pána, který může okamžitě proměnit
slzavé údolí v ráj. Ale tam, kde by to kněz skutečně mohl dokázat - totiž v jejich duši - mají času dost, nepospíchají...."
PAMATUJME PRAVIDELNĚ U OLTÁŘE NAVZÁJEM JEDNI NA DRUHÉ A ZVLÁŠTĚ NA TY,
KTEŘÍ S TAKOVÝMI OBĚTMI PRACUJÍ PRO ZÁCHRANU TĚCH NEJUBOŽEJŠÍCH BRATŘÍ

Čtení tohoto oběžníku by mohlo v někom budit melancholické myšlenky a snad být pokušením k malomyslnosti. Bylo by to nesprávné. I když
vidíme smutný obraz skutečné situace dnešního člověka a
ho člověka, když se snažíme - jak se o to pokouší náboženští sociologové různých zemí - zjistit slabiny a choroby dnešního p
ťana, nesmíme zapomínat, že právě naše doba v tolika zemích dala vznik
tolika obrodným dílům mezi kněžími i laiky, které pronikají jako
kvas do prostředí zcela zpohanštělého a přetvářejí kusy moderní pouště
v oprvdové oasy křesťanského života. Všimneme si některých v příštím
čísle VINCULA, které vyjde , dá-li Pán Bůh, v druhé polovině srpna.
Poněvadž se členové pracovního kroužku rozjeli z Říma a též i sekretář
odjíždí na několik týdnů mimo Řím, prosíme, abyste měli trpělivost a
počkali navyřízeníkorespondence,kterádojde,ažpo10.srpnut.r.!
ZAČÁTEK NOVÉHO OBDOBÍ BOJE PROTI CÍRKVI V ČSR ? - Dalo by se tak
soudit z posledního projevu ministra V.Kopeckého na sjezdu Čs. společnosti pro síření politických a vědeckých znalostí konaném 21. 6. ve
Smetanově síni Obecního domu v Praze za účasti 800 delegátů/Srv. Rudé
právo 22.6.52, str.3/. V odstavci Otázka poměru k náboženskému cítění
lidu praví Kopecký doslovně:"..chtěl bych ještě zvláště podtrhnout jeden úkol Společnosti pro šíření vědeckých a politických poznatků, který se jeví jako velmi důležitý a který se týká boje proti náboženskému
tmářství, proti náboženským pověrám, proti reakčnímu klerikálnímu smýšlení." Doznává, že je to otázka složitá, rozlišuje dvojí druh návštěvníků kostelů a účastníků náboženských obřadů: první kdo zneužívají náboženství k reakčním provokacím a k pěstování reakčních spikleneckých
myšlenek. A v boji proti těmto počítá p. Kopecký s oporou všech vlasteneckých kněží a loyálních katolíků.- "Vedle nich jsou druzí lidé, mnohdy prostí lidé, pracující lidé, kteří vyznávají náboženství z pověrčivosti,
z nedostatku uvědomění a vzdělání a různých jiných důvodů, na
př. ze strachu, pocitu nemohoucnosti, choroby a pod. ...kteří vyznávají náboženství JAKO SVĚTOVÝ NÁZOR, JAKO VÍRU V NADPŘIROZENÉHO STVOŘITELE,..ČINITELE, ..URČOVATELE LIDSKÝCH OSUDŮ, NADPŘIROZENÉHO SPASITELE a pod....Vyznavači náboženského světového názoru - v postatě idealistického světového názoru utlačovatelských a zpátečnických tříd, se
dostávají do rozporu se zákony lidského pokroku, stávají se BRZDIVOU
SILOU A PŘEDSTAVUJÍ ...vždy NADĚJI NEPŘÁTEL POKROKU,DĚLNICKÉ TŘÍDY, SOCIALISMU A I NEPŘÁTEL MÍRU.."- Budou vlast. kněží i tu
VINCULUM.-Foliacircularia Clero ČSR in dispersione destinata in 1.BOHEMICA.-Manuscripti instar. CUM APPROB.ECCLESIASTICA.-Romae,1.7.1952.

