SPOLUBRATŘÍM KNĚŽÍM V EXILU
---------------------------------------------------------------------POSÍLÁ PRAC.KROUŽEK UN.AP."VINCULUM"-ROMA, PIAZZA S.MARIA MAGGIORE, 7.
Řada II., číslo
6-7.
V Římě v listopadu 1952.
APOŠTOLSKÝ LIST K NÁRODŮM RUSKA A MEZINÁRODNÍ MÍROVÉ HNUTÍ "PAX CHRISTI"
Svatý Otec Pius XII., jak jste si všimli ve zprávách denního tisku,
posledních měsících učinil řadu projevů. Některé měly jen příležitostný význam pro jisté skupiny poutníků, jiné však byly prosloveny
pro
celou Církev, i když se obracely přímo k nějaké skupině národní nebo
stavovské.Chtěli bychom upozornit na dva z nich.
Osvátkusvatých slovanských věrozvěstů je datován Apoštolský list k národům Ruska "SACRO VERGENTE ANNO". Svatý Otec v něm znovu slavnostně a
výslovně zasvěcuje národy Ruska neposkvrněnému srdci Panny Marie, jak
už před desíti roky mu zasvětil celý svět.
Rektor Magnificus františkánského athenea "Antonianum" v Římě uspořádal
ve velké aule ústavu 29-31. října řadu konferencí k oslavě památného
výročí, které měly být komentářem Apoštolského listu "Sacro vergente
anno" a tak zároveň měly upozornit na jeho mimořádný význam.-Vytřídala se řada povolaných řečníků/ P.Gordillo S.J. z Vých. ústavu, J.Exc.
arcibiskup Evrejnov, J.Em.kard. Pizzardo/, chtěli bychom však otisknout
alespoň osnovu a několik myšlenek z řeči R.P.Rektora Balicé O.F.M., který podal výstižný rozbor významného papežského dokumentu.
Pius XII. projevil v listě k národům Ruska celou svou osobnost:promluvil V něm jako Magister veritatis, Doctor marianus, Pastor a Pater populorum.
Apoštolský list "Sacro vergente anno" je jedním z článků dlouhého řetězu dokumentů Pia XII. na obhájení křesťanské pravdy. V listě k národům
Ruska neopomněl zdůraznit, že toto jeho poslání se vztahuje na všechny lidi a národy. A je to snad po prvé v dějinách, kdy nejvyšší učitel
Církve adresoval list národům , odloučeným z největší části od Říma a
nyní žijícím v takových poměrech, že je jim těžko slyšet jeho hlas a
poznat pravdu katolické nauky.- Ale papež tam, kde běží "o náboženství,
o spravedlnost a křesťanskou civilisaci nemůže nemluvit"; "všechny jeho snahy jsou obráceny k tomu, aby všechny národy se spravovaly podle
vznešených právních norem a ne násilím zbraní, dále, aby každý národ
požíval ve své vlasti nutné náboženské a občanské svobody a tím byl
veden ke svornosti, míru, pracovitému životu..." Papež ovšem musel odsoudit bludy komunismu, které jsou zdrojem těžkých škod, nikdy však se
nepostavil proti ruským národům.- I když obsah listu nepronikneažk
těm, kterým byl určen, list zůstává mimořádným svědectvím - je novým
duchovním poutem mezi svatou Stolicí a národy Ruska - je plamennou výzvou k celému křesťanskému světu, aby se modlil za Rusko.
V listě se projevil svatý Otec též jako "Doctor marianus". Celý život
Pia XII. je podivuhodně spjat s Pannou Marií/ první mše sv. u oltáře
P.Marie"Salus populi Romani" v basilice S.Maria Maggiore, vysvěcen na
biskupa v den zjevení P.Marie ve Fatimě;v první promluvě po volbě za
papeže sám svěřuje celý svůj pontifikát pod ochranu Matky Boží,zasvěcuje lidstvo a Rusko neposkvrněnému srdci P.Marie, prohlašuje dogma
o nanebevzetí P.Marie, v dogmatické bule Munificentissimus Deus vyznává slavnostně, že často zakusil mocnou ochranu Matky Boží. Tuto úctu
svatého Otce vyvozuje P.Balic též z přesvědčení Pia XII. o účasti Bohorodičky na objektivním Vykoupení lidstva - srv. k tomu encykl.Mystici Corporis z 29.VI.1943, závěrečné části/. - Apoštolský list"Sacro
vergente anno" a zasvěcení národů Ruska neposkvrněnému srdci P.Marie
je ohlasem této úcty svatého Otce k Panně Marii. Nemohla na něho nezapůsobit hluboká úctu ruského lidu k přesvaté "Bohorodici".-"Víme také" -píše svatý Otec v listě - "k největší Naší naději a útěše, s jakou vroucí zbožností ctíte a milujete Bohorodičku Pannu Marii a chová-
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te v úctě její obrazy...Jsme...přesvědčeni, že všude tam, kde se upřímnou a pravou zbožností uctívá Nejsvětější Matka Boží, tam nikdy nemůže
scházet naděje na spásu;...nic nezmohou brány pekelné, když Maria vztáhne svou ochrannou ruku...Jen ji uctívejte dále, jak to dosud činíte,
s velikou vroucností.." -Jí, Matce, ruským lidem tolik milované, "slavnostně zasvěcuje z c e l a z v l á š t n í m z p ů s o b e m národy Ruska."
Ani před deseti roky při zasvěcení celého lidstva Panně Marii na ně nezapomněl. Svědčí o tom významné věty ze zásvětné modlitby Pia XII. /Z
31.X.1942/:"Dej mír národům odloučeným bludem nebo nesvorností, zvláště
pak těm, kteří se vyznačují zvláštní ´uctou k tobě, a u nichž nebylo
domu, v němž bys nebyla chovaka v úctě tvá ctihodná ikona - dnes snad
skrývaná a čekající na lepší doby - přiveď je do jednoho ovčince Kristova, pod jednoho pravého pastýře."
Konečně list Pia XII. k národům Ruska je výrazem pastýřské a otcovské
lásky. Celý list jí oplývá. "Hned na počátku svého pontifikátu jsme byli v myšlenkách u vás". Jeho lásce nevadí, že jsou odloučeni od apoštolského stolce, naopak tato láska roste úměrně s bídou dětí. Nikdy nepřestal prosit Boha, aby byl při nich nebeským světlem a božskou pomocí,
aby jim dal náležitý blahobyt a pravou svobodu"jíž by mohl každý chránit svou lidskou důstojnost, poznávat učení pravého náboženství a ctít
Boha nejen ve vnitřní svatyni svého svědomí, nýbrž i veřejně, v životě
soukromém i společenském..." - Papež připomíná činorodou lásku předchůdců na Petrově stolci, zvláště Benedikta XV. a Pia XI, k trpícímu Rusku.
Rád opakuje a potvrzuje výzvu a rozkaz Pia XI. modlit se modlitby po
mšisvaté /3 zdrávasy, Zdrávas Královno etc./ za Rusko"protože dnešní
náboženské poměry u vás jsou sotva lepší /než za Pia XI./ a protože i
my s touž laskavostí a starostlivostí milujeme tyto národy."- Pius XII.
se vyvaroval, aby řekl některé z válčících stran nespravedlivé nebo
příkré slovo, musel ovšem odsoudit nespravedlnosti, porušení práva, nikdy
se však nedal pohnout k tomu, aby ´ustně nebo písemně schválil válku
proti Rusku započatou roku 1941 /srv. alokuci ke kardin. sboru 25.II.
1946/. - Láska svatého Otce k národům Ruska se projevuje v nejvyšším
stupni ke konci listu:Prohlašuje, že miluje i ty, kteří ho nenávidí,
kteří pronásledují BOHA, Církev i papeže:"...prohlašujeme, že zahrnujeme něžnou láskou všechny národy, i ty, jejichž představitelé vyhlašovali nepřátelství tomuto Apoštolskému stolci; i ty, v nichž nepřátelé
Boží se stavějí příkře na odpor proti všemu, co je křesťanské, co je
Boží, a snaží se vyrvat tyto hodnoty z kořene z duší občanů...A jestliže se někteří, oklamaní lží a pomluvami, se vyslovují otevřeně nepřátelsky vůči nám, cítíme právě k nim tím větší útrpnost a lásku." I odsouzení bludů, které jsou pro ně zdrojem těžkých škod, bylo motivováno
jedině láskou k nim a jejich dobrem.
List svatého Otce Pia XII. k národům Ruska patří jistě k listům, které
nejlépe vyjadřují jeho starostlivou, bdící a obětavou otcovskou lásku.
Nepochybuji, že až se jednou otevře Rusko - končil R.P.Balic - a až budou putovat do Říma ruští poutníci, spatří Pius XII. časnýma očima nebo z věčnosti, takové projevy lásky a vděčnosti za svůj list, že si je
těžko dovedeme představit.
Známý rektor katolické university v Miláně, P.Gemelli O.F.M., píše:
"Když jsem přečetl list svatého Otce "Sacro vergente anno", poklekl
jsem;mé srdce nedovedlo zvládnout pocity vděčnosti a lásky, z očí mi
vyhrkly slzy. A já jsem se modlil na ´umysly svatého Otce, vyjádřené
v tomto listě."
Kéž by list "Sacro Vergente Anno" vyvolal podobné pocity především v
nás knězích, patřících do rodiny slovanských národů, a pohnul nás k modlitbě a apoštolské práci za uskutečnění nadějí a tužeb Pia XII., které jsou touhou srdce samého Krista:UT OMNES UNUM SINT.

I
druhý projev svatého Otce Pia XII., kter
národní pouti katolického mírového hnutí "Pax Christi", vedenou pařížským arcibiskupem Msgrem Feltinem, 13. září t.r., má jako hlavní předmět JEDNOTU - jednotu evropských národů především a potom jednotu ce-
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lého světa.Svatý Otec vítá pokusy o novou reorganisaci Evropy, o její
sjednocení, které se vytváří pod tlakem současných okolností. Obává se
však, že tyto pokusy zůstanou neplodnými, poněvadž tu dosud není potřebná atmosféra - nutný předpoklad této jednoty. Modlitba a oběť za vzájemné porozumění a mír mezi národy podrží primát, ale vedle nich je příkazem doby:"pokud možno nejrychleji vytvářet tuto atmosféru/ která předpokládá nový názor na vztahy mezi jednotlivými národy/ a pracovat o to
nasazením všech sil katolické jednoty /nadpřirozené v Kristu a víře i
přirozené základního myšlenkového postoje a sociálních názorů/".
JAK VYTVÁŘET NOVOU ATMOSFÉRU ?- "Abychom mohli přispět k vytváření tétoatmosféry,musímeumět,- díváme-li se do minulosti ,- vytvořit si
klidný úsudek o národních dějinách své vlastní domoviny i jiných zemí.
Normou pro vytvoření tohoto úsudku musejí být výsledky přesného historického badání uznané odborníky obou stran. Vítězstvíčiporážky,útlak,
násilí a ukrutnosti, které se během staletí najdou pravděpodobně na jedné i druhé straně, jsou historická fakta a těmi zůstanou.
Kdo by se však rozhřčoval nad tím, že některý národ je hrdý na svá vítězství ? A naopak, oplakávat své porážky jako neštěstí - je přirozený
cit, ovoce zdravého patriotismu. Nepožadujme od sebe navzájem nemožnosti,
disposice neskutečné nebo neupřímné. Každý musí chápat a mít v úctě city druhé národnosti.
Ovšemže odsoudíme bez výhrady nespravedlnosti, násilí a
ukrutnosti,
když se jimi provinili vlastní soukmenovci, ale především každý musí
dojít k přesvědčení - ať už jde o vlastní nebo jiný národ - že nesmíme
pro chyby minulosti jednat tvrdě se současnou generací.

Ať už jde o běh dějin neb i o osudný sběh okolností současné doby- vi
děli jste to sami a denně to zakoušíte - národy jako takové nemohou být
poháněny k odpovědnosti. Musejí ovšem nést společný osud, ale pokud se
týká odpovědnosti samé, struktura moderního státního stroje a téměř nerozvížitelná spletitost hospodářských a politických vztahů nedovolují
obyčejnému jednotlivci účinně zasahovat do politických rozhodnutí. Nanejvýš může svým svobodným hlasem ovlivnit jejich obecné řízení, a to
ještě v omezené míře.
Častěji jsme zdůrazňovali, aby - pokud to je možné - svalila se celá
odpovědnost na skutečné viníky. Ale ti ať se potom spravedlivě a zřetelně odliší od národa jako celku.Projevy masové psychosy se vyskytly
na obou stranách:je to třeba přiznat. A je těžko, aby jednotlivec unikl psychose a neztratil svobodnou rozvahu. Ti, které masová psychosa
jiného národa zasáhla jako hrozná osudová rána, nechť se vždy táží, zda
onen národ nebyl vydrážděn ve svých nejvnitřnějších hlubinách až k zuřivosti právě zločinci jejich vlastního národa. - Národnostní nenávist
zůstane však vždy krutou nespravedlností; je absurdní a nedůstojná člověka. Stavíme proti ní slovo požehnání svatého Pavla:"Dominus dirigat
corda vestra in caritate Dei et patientia Christi"/2 Thess.3,5/.
"To je asi to hlavní",pokračoval svatý Otec,"....co by mohlo vytvořit
atmosféru, v níž by mohlo růst dílo sjednocení národů. Stručně řečeno,
je to ATMOSFÉRA PRAVDY,SPRAVEDLNOSTI A LÁSKY V KRISTU!"
Tak se vytvářejí zároveň i záruky pro budoucnost. Svatý Otec je stručně
naznačil.Jsou to:
SPRAVEDLNOST, která měří oběma stranám stejnou měrou. Co jedna národnost,
jeden stát žádá na základě přirozeného smyslu pro právo pro sebe, čeho
by se sám nikdy nezřekl, to musí též bezpodmínečně povolit jiné národnosti a jinému státu! Není to evidentní? -Ano. Ale národnostní egoismus
příliš svádí - aniž by si to lidé dosti uvědomovali - k užíváni dvojité
míry. Musíme nechat jednat rozum a vůli, chceme-li zůstat objektivní
na kluzkém terénu, na němž se rokuje o národnostních zájmech.
VZÁJEMNÁ ÚCTA, a to ve dvojím smyslu:1./ žádné pohrdání jinou národností,
protože se zdá na příklad méně nadaná než vlastní národnost. Pohrdání
takto motivované by ukazovalo úzkoprsého ducha. Při srovnávání národních schopností je třeba brát v úvahu nejrůznější obory /a činitele/.
A abychom se mohli vůbec pokusit o takové srovnaní, je třeba mít důkladné znalosti a dlouhou zkušenost. - 2./Tato úcta znamená úctu k právu
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každého národa na vlastní činné uplatnění. Toto právo nemůže být uměle
omezováno ani rdoušeno násilnými opatřeními.
DŮVĚRA!-K příslušníkům vlastního národa máme důvěru tak dlouho, dokud
se jí nestali positivně nehodni. Jednáme s nimi jako s bratřími a sestrami. A právě tak se musíme chovat k svým bratřím z ostatních národů.
Ani tu nemůže být dvojí závaží a dvojaká míra.
Láska k vlasti nikdy neznamená pohrdání jinými národnostmi, nedůvěru
nebo nepřátelství k nim.
A konečně musíme mít v ě d o m í j e d n o t y !A právě v tomto bodě....mají katolické síly maximum své účinnosti. Proto jste založili
"Pax Christi". Tu je zdroj síly tohoto hnutí, možnosti jeho rozšíření
a stálého vzrůstu."
Svatý Otec mluvil v dalším o tak zvané "studené válce"/která byla hlavním problémem, který studoval kongres hnutí"Pax Christi" v Assisi/ a
řekl v podstatě, že o ní platí analogicky totéž, co platí o válce vůbec ve smyslu práva přirozeného a mezinárodního. Na konec poukázal na
obrovské partyzánské hnutí, které vyvolal svatý František z Assisi ve
XIII. století po celé Italii, a jež může být vzorem pro snahy o sjednocení všech katolíků v Evropě a v celém světě ke spolupráci ve všech
oborech veřejného života.
Některým se budou zdát tyto citáty příliš dlouhé. Chtěli jsme však upozornit na tyto směrnice svatého Otce, které se někdy v novinách neb časopisech snadno přehlédnou neb jen povrchně přeletí. A přece jsou to
věty, nad nimiž musíme meditovat, v jejichž světle musíme revidovat
svůj poměr k sousedním národům. My kněží musíme začít nejdříve u sebe.
Jeden takový konkretní úkol řeší článek o poměru mezi Čechy a Němci
na str.7. tohoto čísla.- Tyto myšlenky svatého Otce musíme šířit v našem exilu, poctivě a nesmlouvavě. A především se musíme snažit prohlubovat a utužovat vědomí naší katolické a kněžské jednoty, která je znovu a znovu ohrožována ze zevnějšku i z vnitřku.Nemůžeme, zdá se mi, vykonat pro náš katolický exil /tak bolestně rozdělený politicky i zájmově/ záslužnější a potřebnější službu, než dáme-li mu příklad katolické
jednoty a účinné bratrské spolupráce.
V.F.
Z OSTATNÍCH PROJEVŮ SVATÉHO OTCE uvádíme :listy k sociálním týdnům francouzských katolíků v Dijoně /22.-27. VII./, k XXV. soc. týdnu italských
katolíků/v září v Turině/, ke kongresu Pax Romana v Kanadě.- Rozhlasová
poselství ke kongresu německých katolíků v Berlíně/19.VIII./ a ke sjezdu rakouských katolíků ve Vídni/12.IX. - dotkl se některých sociálních
problémů, projev měl velký ohlas v obou protivných táborech. - Proslovy
k mezinárodnímu kongresu astronomů /7.IX./, ke sjezdu generálních představených ženských kongregací /11.IX./, k salesiánským spolupracovníkům, kteří se sjeli do Říma oslavit 75té výročí založení, k ´učastníkům kongresu histopathologie nervového systému/13.IX. - stanovisko k
některým moderním lékařským morálním problémům/. - Veliký projev na svatopetrském náměstí k 200.000 mužů katolické akce 12. října. Programová
řeč, která navazuje na výzvu svatého Otce z 10.11. t.r. :Obnovit duchovně Řím. Svatý Otec vyzývá k práci o duchovní obnovu společnosti všechny diecése světa.Směrnice pro apoštolát katolických mužů.- pokud jste
si nepovšimli těchto projevů v tisku nebo v časopisech, vraťte se k nim.
Ve všech najdeme důležité podněty a směrnice pro svou pastoraci.
V NĚMECKU BYL USPOŘÁDÁN KONGRES "KIRCHE IN NOT"/23.-26. září/.-Zástupci
18 národů, na 200 kněží, studovali náboženskou situaci v zemích za železnou oponou. Referáty i o poměrech v ČSR. Obsáhlejší zprávu přineseme
v příštím "Vinculu".
MSGRE FRANTIŠEK ÚLEHLA, arcib. rada a katech. v.v., zemřel v Gottwaldově 4.října t.r. ve věku 81 let. R.i.p. - Pamatujme v listopadu častěji
ve svaté oběti na zemřelé spolubratry! - P.PAVEL OPAVSKÝ T.J., byv. ředitel arcib.gymn. v Bohosudově,zemřel 25.srpna t.r. O. v p!
PŘIKLÁDÁME letáček a brožuru "HOVOŘÍ LÁSKA".- Pošleme za pouhou úhradu
poštovného jakýkoliv počet výtisků k rozšíření, pokud stačí zásoba.
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DUCHOVNÍ ŽIVOT A PASTORACE

DRAHÝ BRÁŠKO VKRISTUPÁNU,
jsem rád, že přes všechny potíže a pracovní přetíženost sis uchoval zájem, svatý zájem o své bratry a sestry
roztroušené v diaspoře.Je hezké, že se raduješ z každého kroku, ba i
krůčku, který vede našeho exulanta ke Kristu. Nepíšu Ti dnes, abych
Tvou důvěru podlamoval, abych Ti vytýkal Tvůj optimismus. Chci Ti jen
napsat pár bratrských slov o tom, abys nezapomněl, že náš nadpřirozený optimismus musí spočívat na velkém, širokém a realistickém pohledu
na celou skutečnost našeho exilu, že není doba, abychom si něco lhali,
že je doba, kdy třeba se podívat odhodlaně a prostě věcem a lidem do
tváře. Neboj se pravdy, hledej ji, nespokoj se s opelichanými frázemi
o dnešní krisi lidstva, o jediném prostředku spásy, nezastav se u planých úvah, jaké by to bylo, kdyby všichni byli hodní a uznali, že konečně my máme pravdu.
Hledej pravdu v modlitbě, v hlubokém duchovním životě ale nezapomeň na studium.Vím, tys prošel mnoha zkouškami a zažil mnoho věcí a máš nedůvěru k vědě. Snad pokládáš theologii za zeschlý a
vyprahlý svazek frází, za nepotřebný inventář v denním životě. Ale to
je jen nedorozumění.Ty máš na mysli úpadkovou theologii, která se spokojila s opakováním a s kompendiem, Ty nemyslíš na theologii jako na
živou myšlenku Církve, na otevřený myšlenkový postoj ke všem skutečnostem, faktum a zjev našeho denního života.
Právě tato theologie, tato myšlenka Kristova a myšlenka
Církve Ti dá pevné měřítko, podle něhož budeš hodnotit stav našeho exilu. Ona Ti umožní oddělit pravdu od bludu, dobro od zla, spravedlivost od bezpráví. Tys KNĚZ, to je: jsi podstatně prostředníkem mezi
nebem a zemí. Aby Tvé poslání bylo uskutečněno naplno, aby se v Tobě
jako v ohnisku mohly střetnout dva světy, jejichž jsi prostředníkem,
první podmínkou je Tvá víra, živá a hluboká, a její květ, její žár a
plamen, to je theologie. Kardinál Suhard ve svém posledním pastýřském
listě píše:"Jestliže kněz chce být nejen myslitelem , nejen vědcem a
vzdělancem-klerikem, nýbrž i učitelem-doktorem společnosti - a jeho
kněžství žádá od něho splnění tohoto poslání - , musí si získat kulturu, která mu umožní vidět svět, lidi a věci s hlediska Božího. To je
důvod, proč jeho kultura musí být theologická. Ta musí prohloubit dogma, ale nic nepřidat a nic neškrtat; obejmout veškeré lidské vědění
tak, že se nespokojí s tím, co stačilo jindy, ale dosáhne a si osvojí
rozsáhlejší a úplnější všeobecnou kulturu, která ve srovnání s předešlými stoletími odpovídá vyšší úrovni a větší rozlehlosti, jíž bylo
dosaženo právě v našich dnech. Je naprosto jasné, že splnění tohoto úkolu nebude dílem jedince, ale společným úsilím veškerého kleru."-Nemysli si, že podceňuji lásku, akci atd.Ty to nazýváš "praxí". Ale jen
Tě chci upozornit na to, že se třeba důkladně připravit a že se nesmíme spokojit s tím, že se dnes většina našich lidí hlásí k duchovním
hodnotám. Abychom jim dovedli odpovědět, je podepřít v hledání pravdy,
jim říci svůj názor a ukázat na nedostatky jejich postoje, jejich přesvědčení a abychom si jen nehráli slovíčkářstvím, k tomu je třeba této práce, studia, a práce ne jednotlivců /ti na to nestačí/, nýbrž práce a úsilí společného, nás všech. Vinculum, Naše Jednota, Cesta jsou lépe:měly by být - jen sdělovacím prostředkem těchto našich snah.Tato
práce, studium, vážná a jasná odpověď na herese našich dnů, není nic
nového v dějinách Církve. Ty znáš z patrologie řadu apologetiků.Nebylo otázky a problému, k němuž by nebylo zaujato stanovisko a na nějž
by nebyla dána odpověď. Později Ti napíšu více o těchto"bolestech",
které nosím už dlouho v srdci. Ukáži Ti i nebezpečí nového kulturního
boje. Náběhy k němu jsou. Jsme připraveni? Připravujeme se?
Tvůj Kája.
Jako první odpověď na pisatelovo přání prozrazujeme, že máme připraven nový sešit Naší Jednoty / O nové theologii/ a další svazek Cesty
s dobrým překladem "Humani generis". Do konce roku bychom Vám rádi poslali ještě Misie v pohanské Evropě.Vybrané stati z Godina a Daniele
a výsledky naší Pastorační ankety.-Spoléháme na Vaši spolupráci!
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Myšlenky k meditaci

II.- N o v ý Z á kon.

Řekli jsme, že nám jde o pochopení ducha našich kněžských hodinek,
o celistvou, integrální modlitbu breviáře. Nechcem studovat přísn
logicky texty Písma svatého, sbírat je za účelem dogmatických důkazů.
Chceme lépe poznat Písmo svaté jako knihu modlitební, jako stravu svého duchovního života. Tu pak stačí často jen narážka, přizpůsobený smysl jednoho slova, aby nám odkryl nějakou hlubokou myšlenku, jiskérku a
mocnou vzpruhu pro věrnost a vytrvalost.
Zastavme se ještě jednou u žaltáře a pozorujme, jak se v něm zrcadlí
myšlenky Nového zákona, třebas jen jedna:tvářKristova.Týden co týden proběhne před naším zrakem v breviáři život Kristův, jeho činnost, potupení i oslava. S Kristem pak je nerozlučně spojena v utrpení i ve slávě jeho snoubenka Církev.

Kristus Mesiáš má trojí tvář. Je především Učitel, který učí pravdě
a ukazuje cesty k životu. Je Kněz obětující Bohu smírnou žertvu, pramen požehnání a milosti. Král mocný, ale zároveň dobrý a spravedlivý
Pastýř svého lidu. Některý z těchto pohledů nám občas zasvitne v žalmech.

žíšova shromáždit kolem sebe své vyvolené a udělit jim z bohatství svého srdce, v němž jsou všechny poklady moudrosti a vědy. Představme si
třeba Pána při horském kázání, blahoslavení chudých, trpících a čistotných. V žalmu 48 jako by nám mluvil o správném hodnocení věcí:"Os meumloquetursapientiam....homo in opulentia non permanebit, similis
est pecudibus quae pereunt."Neslyšíme při tom varovná slova Kristova:
"Co prospěje člověku..."
in Domino et dabit tibi petitiones cordis tui.Committe Domino viam tuam..."Můžeme myslet na slova Krista Pána:"pohleďte na ptactvo nebeské
....nepečujteúzkostlivě..."/Mat6,25 nsl./.
Breviář nás tak vede k lepšímu poznávání ducha Kristova. My kněží
máme zároveň příležitost zpytovat se, do jaké míry jsme si osvojili
tohoto ducha, jak se díváme na bohatství a pohodlí, zdali nás příliš
nedrtí kříž a nedostatek. A pak, jak vznešené je poslání býti "alter
Christus", ve jménu Páně učit věřící pravé životní moudrosti!
2.-Kristus Kněz.
Kristus je ustanoven a vyvolen od věků ke kněžství "podle řádu Melchisedechova"./Žalm 109/. S poslušností přijímá úkol obětníka i oběti:
"Ecce venio...facere voluntatem tuam."/Žalm 39,8/. Tělesné i duševní
bolesti Spasitelovy na kříži - při krvavém uskutečnění této oběti -líčí žalm 21 tak živě, že k němu netřeba žádných komentářů.
Pro nás je recitace tohoto žalmu připomínkou, že vykoupení se jaksi opakuje či uskutečňuje ve všech údech tajemného těla Kristova.Všichni naplňují na svém těle to, co chybí z utrpení Kristových/srv.Kol.1,
24/.V tomto světle máme přijímati i nesnáze našeho exilu, v jednotě
s trpícími bratřími tam u nás doma:"scientes eandem passionem ei quae
in mundo est, vestraefraternitatifieri"/IPet.5,9/.
Velekněžská oběť Kristova pokračuje ve svých účincích, které jsou
aplikovány ve svátostech a hlavně v oběti mše svaté."Edent pauperes
et saturabuntur..." je naléhavá výzva k eucharistické hostině. Zvláštní, že právě chudí jsou zváni. Bohatí odmítli, mají své vily, auta a
jiné výmluvy."Uxorem duxi, et ideo non possum venire"/Srv.Luk.14,15 ss/.
Pro chudé,lačnějící a žíznící po spravedlnosti je místa dosti."Esurientes implevit bonis et divites dimisit inanes."Často je ovsem třeba
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i tyto hledat, donutit laskavým naléháním včas i nevčas.To je právě náš
úkol:"Et ait Dominus servo:Exi in vias et sepes et compelle intrare,ut
impleatur domus mea."/Lc 14,23/.
Eucharistické hnutí je zárukou mravní obrody národů.Kdyby byl svět
uposlechl volání blah.Pia X. k častému svatému přijímání, mohl by dnes
vypadat jinak. Ostatně u nás doma ta bezmocnost vůči komunismu, kompromisy katolíků ve veřejném životě není to snad vše zaviněno také duchovní podvýživou, nedostatkem vnitřně a tedy eucharisticky formovaných laiků
?
3.-Kristus Král.

Několikrát za týden nám zasvitne v breviáři vznesená královská tvář
Kristova. Především jeho božské poslání:"...constitui Regem meum super
Sion montem sanctum meum"/Žalm 2/. Svatební píseň mu zpíváme v žalmu
44., obdivujíce jeho krásu/"diffusa est gratia in labiis tu
/"cingegladiumtuum super femur tuum, potentissime"/ a především spravedlnost/"diligis justitiam et odisti iniquitatem"/.Podobné vlastnosti
opěvují i žalmy 71 a 109.
Duše, kterou tento král zve svou dcerou a nabízí jí svou lásku/"Audi, filia, et vide...concupiscet rex pulchritudinem tuam.."/, může být
jista, že oddanost tomuto králi je zárukou pokoje a blaha. Jho, které
klade na své poddané, je sladké a břímě lehké.
Vzpoura pyšných, kteří chtějí odvrhnout pouta jeho vlády /"dirumpamus vincula eorum"/, je právem nazývána nesmyslnou /"meditantur inania"/
a musí nutně ztroskotat dříve nebo později. Kristus je král,který vládne železnou holí a umí ztrestat odbojníky. I v těchto slovech žalmu,
nacházíme ohlas slov evangelia:král, vrátivší se z dlouhé cesty, ztrestá odbojné a nevěrné poddané, kteří se vzpříčili jeho vládě.
Duch poddanství a poslušnosti prožívá právě v našich dobách krisi.
Kdekdo si osvojuje právo kritisovat, i tam, kde jde o autoritu božského původu. Upravovat cestu Kristu králi, vést k pokoře a poslušnosti
není práce právě snadná. Nejprve však musíme býti sami poslušnými poddanými Krista a všech, kteří mají účast na jeho moci a jsou našimi právoplatnými představenými.
P.ZDENĚK /Italie/
OŽEHAVÁ PROBLEMATIKA -MÍR KRISTUV MEZI ČECHY A NĚMCI

Dr.A.H.

Koncem války bojovala proti německým okupantům ve francouzském partyzánském hnutí skupina věřících a vzdělaných katolíků.Jednou si uspořádali jakousi rekolekci a tu si v bratrském rozhovoru položili otázku, zda jejich poměr k Němcům obstojí před Bohem. Je těžko bojovat i
v spravedlivé obraně vlasti bez osobní nenávisti. Tito křesťanští maquisté se proto rozhodli, že se již nyní budou pravidelně modlit za německý národ - a že po pádu Hitlerova režimu budou veřejně pracovat pro
křesťanské usmíření mezi Francouzy a Němci. Z tohoto rozhodnutí vzešlo
po válce silné mezinárodní hnutí "Pax Christi". Nedávno se mu dostalo
i povzbuzení a požehnání Svatého Otce./Viz výňatky z promluvy J.Svat.
ve zpravodajské části tohoto čísla Vincula./
Nad touto skutečností bychom se my, čeští kněží, měli zamyslit.Kromě několika čistě osobních činů nebylo u nás, českých katolíků, po takovémto úsilí o "mír Kristův" od roku 1945 ani stopy. Někteří z nás
v poměru k Němcům prostě podlehli pohanské davové psychose nenávisti,
kolektivního obviňování, krevní msty; psychose, kterou od prvního dne
záměrně rozdmychávala komunistická propaganda. Někteří jsme zase dobře
cítili, že teď a právě teď by se měla hlasitě ozvati slova horského kázání o lásce k nepřátelům, ale báli jsme se první je vyslovit.My, čeští kněží, kteří jsme ještě před dvaceti lety byli takřka vylučováni
z národa, stali jsme se náhle, za cenu velikých obětíválečnýchlet,
národními hrdiny. To nás na chvíli chránilo před komunistickým útokem.
Komunisté nechtěli plouti proti proudu veřejného mínění a proto zvolili jinou taktiku. Uspávali nás kněze i katolický lid chválami na českého vlasteneckého kněze.Teprve mnohem později se ukázalo, kam vlastně
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s tím "vlasteneckým knězem" mají namířeno. Každý pozemský kapitál je
pro kněze nebezpečný. My jsme se příliš radovali z nově nabytého kapitálu národní prestyže, příliš jsme se naň spoléhali, příliš jsme na něm
lpěli, za žádnou cenu jsme jej nechtěli promarnit, ani za cenu horského kázání. Měli jsme více důvěřovati v Boha.
Tak se stalo, že k nějaké veřejné a společné křesťanské revisi našeho poměru k Němcům a zvláště k Němcům českomoravským až do roku 1948
vůbec nedošlo. Je velmi pravděpodobné, že bychom byli v praxi byli stejně mnoho nezměnili, ale promarnili jsme vzácnou příležitost vydati křesťanské svědectví.A jak už to bývá, přispěli jsme k nakupení pomstychtivé nenávisti na druhé straně, mezi odsunutými Němci.Tu jsme pocítili
snad všichni, kdo jsme musili po roce 1948 hledati trpký asyl v západním Německu, na vlastní kůži.
Zatím se stalo něco, co mělo být řešením českoněmeckého vztahu, ale
bylo ve skutečnosti spíše překážkou pravého usmíření. Když křesťané
z odboje selhali, přihlásili se v exilu k slovu bývalí kolaboranti.Nic
horšího se nemohlo stát. Má-li smířlivé gesto bývalého člena odboje veliký mravní ohlas, je podobný postoj bývalého kolaboranta nutně chápán
jako pokračování jeho národní zrady. Kromě toho je nasnadě pokušení,že
bývalý kolaborant, který nemá politicky co ztratit, půjde v ústupcích
příliš daleko a tím celou věc opět zdiskredituje. Nutně stojí v příkré
oposici k většině svého národa, potřebuje německé pomoci a vykupuje si
ji službami, které hraničí se zradou.Nestane se Němcům rovnocenným partnerem, bude opět jenom kolaborantem.A všichni ostatní aby se pak báli
vůbec si sednout s odsunutým Němcem k jednomu stolu; nejen proto, že
budou českým exilem zařazeni do jisté potupné škatulky, nýbrž i proto,
že budou musit Němcovi složitě vysvětlovat, že "usmíření", které on považuje za velikou událost a za velikou mravní oběť svého kmene, ve skutečnosti ještě nic neznamená.Tím hůře, když pak takto znovu "kolaboruje"ve jménu křesťanství.
Jsou tedy předpoklady k navázání brtrského křesťanského rozhovoru
mezi českými a německými katolíky, i kněžími, velmi svízelné. Hlavní
příležitost, kdy jsme se mohli osvědčit, jsme nenávratně promarnili a zatím byla cesta ještě více zatarasena pokusem nešťastným. A přece
zůstává stále v platnosti horské kázání a zůstává úkolem kněze, a křesťana vůbec, bojovat proti nenávisti na obou stranách a připravovati
spravedlivý mír, ve kterém bychom nebyli odváděni od hledání Boha nacionalistickými vášněmi a jejich zhoubnými politickými nebo hospodářskými důsledky. Pravda bývá uprostřed - in medio virtus - a anděl míru
se musí připravit na rány z obou stran. Ale to už asi patří k údělu
kněze a zvláště k údělu českého kněze v exilu.
/Pokračování./

T
Otázka kněžských povolání je jednou z nejposvátnějších povinností
každého kněze. Kněz v duchovní správě nesplnil zcela svůj úkol, jestliže nemyslil alespoň na jednoho nástupce ve své práci. Spasitel učinil
tuto věc závislou na našich lidských snahách. Právě tak jako rozdělování milostí je v rukou lidských, tak i otázka povolání apoštolských
dělníků je zčásti závislá na lidské spolupráci, zejména na modlitbách
samých kněží i věřících:"Proste Pána žní, aby poslal dělníky na svou
žeň."/Luk.10,2/. Náměstek Kristův nám znovu připomíná tuto povinnost:
"musímevšichni bdít,pracovat a snažit se všemožně, aby bylo co nejvíce a nejsvětějších kněží"/Pius XII.,Menti nostrae/.
Několik myšlenek může nám připomenout, jak hledět na tuto otázku
v exilu, kde všechna kněžská práce se stává dvojnásob potřebnou, dvojnásob zodpovědnou a nesnadnou.
Když mluvíme o povolání, rozlišujeme mezi povoláním vnitřním, které jako dílo Boží milosti nám zůstane tajemstvím:"Povolal ty, které
sám chtěl..."/Mk.3,13/ - a povoláním vnějším,když biskup po zralé úvaze, informacích a přípravě povolává kandidáta, aby přijal svěcení
z jeho rukou. Povolání vnitřní nestačí. Je třeba povolání vnější
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které je rozhodující.-/1./-Biskup k povolání a výběru kandidátů používá opět lidí, které k tomu zmocnil, vychovatelů a ředitelů seminářů.
Je tedy i po této stránce otázka povolání závislá na lidské spolupráci. Především od kněží vlastní diecése. Tato povinnost může být někdy
povinností nesnadnou, zůstává však povinností pro všechny, kdo spolupracují na spáse duší.
Misionář-řeholníkvyprávěl,že se setkal jednou s mladíkem, který jevil mimořádné známky kněžského a apoštolského smýšlení, ačkoliv
se už rozhodl pro život ve světě a zvolil si jisté povolání. Na otázku,
zda nikdy nepomyslil stát se knězem, odpověděl:"Otče, nikdy jsem na to
nepomyslel, poněvadž jsem o tom nikdy neslyšel", - Nemusíme si sami říci, že kdyby v našem mládí nebylo některého kněze, který se dotkl diskrétní otázkou této struny v našem srdci a snad podal pomocnou ruku,že
bychom se se snad nikdy nestali kněžími, ačkoliv nás Pán Bůh ke kněžství volal. Zdá se, že tato spolupráce s voláním Božím spočívá u nás
především v bdělosti a pozornosti vůči mladým a cestám milosti v jejich duších. - Jak veliká je odpovědnost kněze za "peccata omissionis",
který na tuto otázku nikdy nemyslil a nikdy se žádným chlapcem nebo
mladým mužem o ní nemluvil. Nemusíme se obávat, že kněz, který není duchovně plodný , nežije dobře a plně milost svého kněžství?
Žijeme v exilu. Doufáme, že Prozřetelnost Boží nám dovolí návrat
do diecésí, k nimž nás váže dvojí pouto nadpřirozeného a přirozeného
svazku a závazku. Doufáme, že se navrátíme. S námi se vrátí i ostatní
exulanti. Israelité se vrátili ze svého vyhnanství vedeni kněžími.I
dnes má kněz podobný úkol a podobnou povinnost. Nikoliv ve smyslu nějakého politického vedení.Naopak musíme se úzkostlivě varovat všech zásahů, které se nesrovnávají s posvátnými úkoly kněžského úřadu. Musíme
však mít stále živý zájem o duchovní potřeby jak exilu tak i vlasti.
A jedna z naléhavých duchovních potřeb exilu i vlasti je jistě otázka
kněžských povolání.
Co bychom tedy mohli vykonat prokněžskápovolánívexilu?-Předně
se musíme m o d l i t a prosit o modlitbu i druhé, své nové farníky
a známé v cizině. Čím více se bude modlit lidí spolu s námi za naše trpící bratry a sestry doma, za jejich duchovní potřeby, tím lépe.Udržujme zájem ve svém působišti o náboženskou situaci ve vlasti,pokud můžeme, rozšiřujme tento zájem v tisku atd.Nemohli bychom snad v té věci
konat více, nezanikly nebo neživoří některé životní podněty tohoto druhu právě naším nezájmem a naší lhostejností?
Mohli bychom však snad vykonat ještě více. Musíme si uvědomit, že
Bůh volá ke službě Boží dvojí cestou: řádnou a mimořádnou.Řádnou cestou bychom mohli nazvat povolání z dobrých katolických krajů a rodin.
Milost povolání je jistým koeficientem nadpřirozeného ducha v rodinách.
Početné rodiny jsou přirozeným polem hojnějších povolání v národech.
A naopak úpadek ducha víry a obětavosti rodičů se bude projevovat úbytkem kněžských a řeholních povolání. - Z toho plyne jako důsledek:
pomáhat, aby i v našem exilu, přes všechnu bídu mravní a hmotnou a ostatní nesnáze, vyrůstaly takové křesťanské rodiny. Vytvářet k nim předpoklady především svědomitou pastorací mezi katolickou mládeží v exilu.
Ale Bůh vede ke kněžství někdy i mimořádnými cestami. A v takových
těžkých dobách, které prožíváme. Bůh dává jistě i mimořádné milosti
kněžských povolání. Viděli jsme to v českých zemích po první světové
válce, je to zřejmé na příklad dnes ve Španělsku, v Mexiku a j. Taková povolání jsou jistě znamením mimořádné dobroty Boží, jednou z největších milostí, jakou Bůh dává některému národu. Ani na trpké cestě
vyhnanství a někdy i ve zbahnělém prostředí uprchlických táborů vyrůstají neb se zachovají krásná kněžská povolání. Je našípovinnostímít
otevřené oči, podat pomocnou ruku, dbát,aby žádné z těchto povolání
nezašlo naší vinou. Hmotná podopra,bezprostřední dozor nad kandidáty
/1./Pozn.red.povolánívnější/juridické/a vnitřní/božské/ nejsou v rozporu.Obojí plyne z povahy kněžství:božské poslání uskutečňované jen ve
službě Církve. Jen vnější pov.-"validum sed illicitum", jen vnitřní
není authentickým povoláním;"vocatio totalis" -vnitřní a vnější spolu.
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nebudou vždy v našich možnostech. Škoda že nemáme generálního střediska v našem exilu pro všechny naléhavé duchovní potřeby! Proto tím větší je zásluha všech -ať jednotlivců ať institucí - kteří se snaží s takovými obětmi o záchranu skutečných povolání v exilu.
Ovšem musíme si uvědomit, že rozptýlené stádce našich uprchlíků se
stává stále nedosažitelnější, pokud krajané nevytvořili v některých zemích větší nebo menší kolonisační skupiny.Katolická náboženská organisace a zvláště katolický tisk jsou posledními spojovacími mosty. Neměli bychom jim věnovat větší pozornost a podporu i z důvodů nového kněžského dorostu? Bez katolického tisku i dobrý katolík v těžkém existenčním boji, v politických nenávistných štvanicích ztratí vztah k církvi
a náboženství a těžko zapustí kořeny do katolického prostředí v cizině.

Zdá
naši krajané-starousedlíci/ zejména v Kanadě a Americe/ jediným "fondem" pro tak zvaná "misijní" povolání pro zpustošené stádce v naší domovině. Možná,že se najdou taková povolání mezi členy jiných národností.
/Např. v pastoračním, charitativním a duchovně organisačním středisku
německých katolických uprchlíků v Königsteině v Německu,s chlapeckým
a kněžským seminářem,letos vstoupila do bohosloví řada vlámských mladíků z Belgie, kteří chtějí zůstat trvale v duchovní správě mezi německými uprchlíky.Připravuje se rozšíření této akce "misijních povolání pro Východ".- Pzn red./-Jistě nezůstane bez užitku, získáme-li si
v krajích,které jsou dosud nejbohatší na kněžská povolání, kněžská přátelství a budeme se snažit právě tam budit - jak slovem tak i svým vzorným kněžským působením - upřímný zájem o náboženskou budoucnost své
vlasti. Toto úsilí spojené s kněžskou modlitbou ke Královně kněží a
našim patronům přinese jistě v pravý čas požehnané ovoce.
-da. /Kanada/

V posledních číslech "Vincula" jsme četli dva články, které si jistě
zasluhují pozornosti pro své podnětné postřehy:"Odluka náboženství od
života" v čísle květnovém a "Rozšíření pojmu zbožnosti" v dvojčísle srpen-září.
Jde o problém tak důležitý, že je opravdu třeba vážně se zamyslit.
Kristus Pán měl jistě v únyslu dát nám významné poučení, když dílo vykoupení začal třicetiletou dřinou jako prostý tesař, daleko od chrámu.
A rovněž veřejné vystoupení Kristovo v Káně má hluboký význam:K pohoršení farizeů všech věků zasedá k svatební hostině, raduje se s přítomnými, nepohrdá jejich pohoštěním a k údivu abstinentů prvním svým zázrakem proměňuje vodu ve víno. - To byl účel vtělení? Jistě, jedním
z cílů, proč se Bůh stal člověkem bylo i to, aby posvětil celý náš život ve všech jeho aspektech.
Bylo tedy správně upozorněno na to, že být křesťanem neznamená jen
leštit klekátka a polykat dým kadidla, nýbrž žít podle vzoru božského
Mistra. A velmi pronikavě byla odhalena protináboženská propaganda,kterou v lůně Církve nezištně provádějí kostelní typy.
Je však, myslím, věci správně porozumět. Chtěl bych k tomu přispět
několika poznámkami.
Je velmi nebezpečné být typologem. Necítím se k tomu povolán. Zdá
se mi však, že by se lidé dali rozdělit zhruba do dvou skupin. První
jsou lidé introspektivní. Milují svatý pokoj a klid, snění a přemýšlení, jsou filosofové a básníci. Jsou-li pokřtěni a nenaleznou-li správné vedení, je nebezpečí, že zakrní v kostelní typy.
Jsou však i lidé zaměření k činnosti. Musí stále něco robit a podnikat. Jsou plni nových plánů a dají si pokoj jen v noci, nemluví-li
náhodou i ze spaní. I ti bývají pokřtěni a jsou povoláni k životu věčnému. - Kristus Pán se s těmito dvěma typy setkal v Bethanii:Maria a
Marta.
Pro nás kněze, kteří máme vést duše, je tento postřeh velmi důležitý. Není totiž možno si počínat s oběma typy stejným způsobem.
Typ první najdeme vždy snáze. Ba není třeba ani tento typ lidí hle-

O S
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dat.Přicházejí sami v touze obohatit svůj vnitřní život. Nebylo by tedy správné tyto duše odhánět. Ba bylo by to přímo proti vůli božského
Mistra:"Maria si vyvolila dobrý úděl,a ten jí nebude odňat."-Zakrní-li
pak tyto duše v kostelní typy, je to vina kněží, s kterými se setkali.
Jejich touha však není nesprávná. Láska je "actus vitalis", a filosofové by řekli, že není v kategorii"actionis et passionis", nýbrž v kategorii"qualitatis". Běda tomu, kdo považuje za zmařený čas proklečet
půl hodiny před svatostánkem. Místo spirituální theologii měl by se raději věnovat mechanice. - Na druhé straně je však nutno tyto duše pevně vést. Ukázat jim, že vnitřní život je zdroj lásky, která se nutně
musí projevit. Ukázat jim, že jsou lháři. šeptají-li v kostele, že milují Boha, kterého nevidí, nedovedou-li účinně milovat své bratry,které vidí. Ukázat, že jejich život, snad skrupulosní v zachovávání modliteb, obřadů a duchovního života, je jen rouškou lenosti, pohodlnosti
a sobectví, nedovedou-li se dát Bohu ve službě bratřím.A jsou to zvláště tyto duše, kterým je třeba vysvětlit, že Bohu lze a třeba sloužit
vždy a všude, i u stolu, kde místo kadidla voní vepřové se zelím. Musí
se naučit sloužit Bohu po 24 hodin denně, a dělat vše, "sive edunt, sive bibunt", k slávě Boží s díkůčiněním.

V citovaných článcích bylo poukázáno na nebezpečí tohoto typu.A celkem správně, protože se s nimi kněz často setkává, ba je jimi vyhledáván.
Na světě je však i druhá hemisféra.Lidé aktivní, rození sportovci
a generálové. I ti snad občas nahlédnou do sakristie.Vidouce však ztrápené obličeje kostelních typů a nezvyklou vůni kadidla, rychle se stáhnou. Tam není nic pro ně, chtějí akci.Akci však chceme i my kněží, akci, kterou hrdě nazýváme katolickou. Je proto nutno právě tyto duše zachytit, a právě z nich učinit apoštoly.Jejich získávání je však nesnadnější. Musí vidět, že budou mít co dělat, že je před nimi rozlehlé pole činnosti. A nevydrží, nedává-li se jim ustavičně nová činorodá práce. Jako však první lidé mohou zakrnět v kostelní typy, tak i lidé tohoto ražení mohou zakrnět. Mohou se stát - "sit venia verbo"-apoštolskými sportovci. Není to věc jednoduchá, být apoštolem.Znamená to zprostředkovat Boží milost. Stáhnout druhého do proudu Boží lásky, kterou
přetéká vlastní srdce. A tohle lidé typu činorodého nedovedou vždy pochopit. "Chápu", prohlásí,"mám být rybářem duší." A zmocní se ihned
prutu ze štípaného bambusu, a s krabicí vhodných třpytek ženou se na
lov duší. Jenže duše nejsou pstruzi. A apoštolát není sport.Může-li
být znetvořená kontemplace prvního typu rouškou pohodlného sobectví,
může být apoštolát těchto sportovců rouškou egoistické pýchy. Skočí-li
pstruh na třpytku, přemohl jsem ho svým důvtipem. A tito pseudoapoštolové by chtěli přemáhat třpytkou své duchaplnosti a rafinované metody
duše vykoupené Kristem. Jaký je však výsledek ? "Aes sonans aut cymbalumtinniens".Jistě. A platí to i pro kněze. I my občas děláme apoštolát.
Jak se tedy chovat k těmto duším ?- Především je třeba naučit je
modlit. Ne odříkávat záviděníhodnou rychlostí formule, aby už už byli
hotovi a mohli se věnovat užitečnějšímu zaměstnání, nýbrž přesvědčit
je , že modlitba je vzájemné sdělování v lásce. Tak jako rozhovor dvou
přátel. - Pro první typ nutno zdůrazňovat, že láska je v praktické
službě bratřím. Tyto druhé je třeba učit a naučit, aby se při své činnosti dovedli přitulit k nohám Pána, jako uštvaný lovecký pes k nohám
myslivcovým.A i když nemají mnoho co říci /tento typ obyčejně nefilosofuje a nebásní/, alespoň spokojeně oddychovat a upírat své věrné oči plné oddanosti na svého Pána.Řeknete, že to je "oratio affectiva",
která je dost vysoko na žebříčku modliteb. Myslím, že ano. Je však nutno se k ní propracovat. A proto i tento typ, je-li správně veden, musí začít od piky, tvrdou školou suchého rozjímání o Bohu Stvořiteli a
Odplatiteli.Exercicie tu vykonají službu nenahraditelnou.
Nejsem slavný autor asketických děl, o němž je kritická zmínka na
konci prvního z citovaných článků, a proto si mohu dovolit se mýlit.
Napsal-li bych však já knihu o duchovním životě, vyžadoval bych pro
ty, kdo chtějí být apoštoly, půl hodinu denního rozjímání jako onen
autor.Ať neříká, že je zamilován, kdo si nenajde čas na dostaveníčko.
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Aťneříká,že chce růst v Boží lásce, kdo si nenajde čas k modlitbě.
Najde-li se na světě jeden případ člověka, který si"per accidens" nemůže vyšetřit potřebný čas, neznamená to, že přestává platnost zmíněného zákona. Nebude nikdy apoštolem, kdo nemá lásky - a ta se získá
v modlitbě. Nebude nikdy apoštolem, kdo nepochopí Kristův kříž - a tomu porozumí v modlitbě. Nebude nikdy apoštolem, kdo se nenaučil modlit.
A najdete-li katolického pracovníka, který si pro samou horlivost nenajde čas, aby se ohřál a vyzbrojil u svatostánku, pošlete ho s dobrým
doporučenímdo propagační ústředny politické partaje. Snad tu udělá kariéru. V řádu milosti může však natropit jen škodu, a Církvi nebude nikdy ke cti.
Četl jsem před několika léty knížkuP.Perina:"StaveništěEvropy".Je
to jistě knížka průkopnická, která ukazuje prakticky, jak žít křesťanství v konkrétním životě. Myslím, že je nejlepší ilustrací problému,
o němž mluvíme. Otec Perin má tři vlastnosti, které jsou nutné pro každého křesťana:V Kristově lásce se rozdává bratřím, s Kristem nese kříž
svého života, v Kristu žije hlubokým životem modlitby/ve vězení dělá
exercicie, prožívá intensivně vánoce, cítí "communio sanctorum" se spolubratry/. K těmto třem bodům se musíme snažit přivést duše i my. Některé povedeme od severu, jiné od jihu. Všechny však je nutno přivést
na horu proměnění, aby byli "conformes imagini Filii, qui est primogenitus in multis fratribus". Neboť jen v tom je záruka vyvolení.
J.Š. /Italie/
O p r a v t e s i tiskovou chybu v čísle 4-5, na str.5.,pátý řádek
zdola v článku:TŘÍSKA A BŘEVNO:"....přivykli jsme si postoji:"V Y hříšníci!" místo vytištěného:My hříšníci!
- KNĚŠSKÁ KONFERENCE V IINCOUNU /U.S.A./- Právě před uzávěrkou dostáváme první stručnou zprávu o dvoudenní konferenci českých kněží exulantů v Americe. Konala se 15. a 16.října v Lincolnu. Sešlo se tam asi
deset našich kněží z různých koutů amerického kontinentu, aby porokovali o všech palčivých otázkách našeho exilu i vzdáleného domova.Schůzka
byla zahájena mší svatou, kterou za trpící domov i exil obětoval dp.
Jan Dubský.Po zazpívání svatováclavského chorálu byly pak přečteny listyJ.Exc.LouisKučery, biskupa lincolnského, a J.M. pana opata Ambrože Ondráka, pozdravné dopisy českých kněží z Říma, Londýna, Bruselu,
Mnichova, Toronta a nepřítomných kněží z U.S.A.Pozdravy zaslali též katoličtí laičtí pracovníci z Kanady a Venezuely. Konference se konala
pod protektorátem njdp. biskupa Kučery, který se zúčastnil porad prvního dne a řekl nám několik otcovských a povzbuzujících slov.
První den byl věnován výhradně studiu situace CML v jednotlivých zemích a zvláště ve Spojených státech severoamerických. Byl připraven návrh na jmenování zástupců CML pro U.S.A., který bude předložen ke schvá
lení protektorovi Ligy. - Druhý den jsme studovali otázky rozhlasu,tisku, otázku kněží a kněžského dorostu v exilu,věnovali jsme pozornost
pastoračním problémům naší emigrace i poměru ke slovenským katolíkům.
Závěrem byl přednesem obšírný referát o náboženské situaci doma.
Ze schůzky jsme poslali telegram svatému Otci tohoto znění:
VAŠE SVATOSTI,UPRCHLÍ KNĚŽÍ Z ČESKOSLOVENSKA, KTEŘÍ NYNÍ DLÍ VE SPOJENÝCH STÁTECH, SEŠLI SE ZA PŘEDSEDNICTVÍ J.E.BISKUPA LOUIS B.KUČERY V
LINCOLNU V NEBRASCE K SPOLEČNÉ PORADĚ.ROKUJÍCE O ŽALOSTNÝCH POMĚRECH
VE VLASTI I MEZI UPRCHLÍKY, JEDNOHLASNĚ PROJEVUJÍ ODDANOST CÍRKVI I VAŠÍ SVATOSTI A DĚKUJÍ ZA OTCOVSKOU LÁSKU PROJEVENOU NÁM A NAŠÍM TRPÍCÍM SPOLUBRATŘÍM V NAŠÍ VLASTI. DEJ DOBROTIVÝ BŮH, ABY ČINNOST VAŠÍ
SVATOSTI, PROVÁZENÁ ZVLÁŠTNÍ POMOCÍ BLAHOSLAVENÉ BOHORODIČKY I NAŠICH
SVATÝCH OCHRÁNCŮ, PŘINESLA CO NEJDŘÍVE POŽEHNANÉ PLODY A SVĚTLO MÍRU
A SPRAVEDLNOSTI SE ROZLILO NAD CELÝM SVĚTEM.
POKORNĚ KLEČÍCE U NOHOU VAŠÍ SVATOSTI PROSÍME O VELEKNĚŽSKÉ POŽEHNÁNÍ PRO CELOU UPRCHLICKOU RODINU I TĚŽCE ZKOUŠENOU VLAST.
Bylo rozhodnuto, aby se příští kněžská konference roku 1953 konala
v Kanadě. Obsah jednání bude uveřejněn v NašíJednotě.Tom.
VINCULUM.-FOLIACIRCULARIACLEROČSR IN DISPERSIONE DESTINATA IN L.BOHEMICA.-Manuscripti instar.CUM APPROB.ECCLESIASTICA.-Romae, 5.11.1952.

