SPOLUBRATŘÍM KNĚŽÍM V EXILU
--------------------------------------------------------------------POSÍLÁ PRAC.KROUŽEK UN.AP."VINCULUM"-ROMA, PIAZZA S.MARIA MAGGIORE,7.
Řada II., číslo
8.
V Římě v prosinci 1952.
"CHCEME SE OBRÁTIT DNES K TĚM, KTEŘÍ - AŤ KNĚŽÍ NEBO LAICI, KAZATELÉ,
ŘEČNÍCI NEBO SPISOVATELÉ - NEMAJÍ ANI SLŮVKA SOUHLASU NEBO POCHVALY
PRO P A N E N S T V Í Z A S V Ě C E N É K R I S T U . KTEŘÍ - PŘES
UPOZORŇOVÁNÍ CÍRKVE A PROTI JEJÍM NÁZORŮM - UŽ OD LET DÁVAJÍ ZÁSADNĚ
PŘEDNOST MANŽELSTVÍ PŘED PANENSTVÍM; KTEŘÍ JDOU NĚKDY TAK DALEKO, ŽE
MLUVÍ O MANŽELSTVÍ JAKO O JEDINÉM PROSTŘEDKU, KTERÝM MOŽNO LIDSKÉ OSOBNOSTIJEJÍ/PLNÝ/ROZVOJ A PŘIROZENOU DOKONALOST: TI, KDO TAKTO
MLUVÍ A PÍŠÍ, NECHŤ SI UVĚDOMÍSVOUVELIKOUODPOVĚĎNOSTP Ř E D B O H E M A C í R K V í ! JE TŘEBA ZAŘADIT JE MEZI H L A V N Í V I N N Í K Y , KTEŘÍ ZPŮSOBILI TO, O ČEM K VÁM DNES
NEMOHU MLUVIT LEČ SE ZÁRMUTKEM: TOTIŽ ŽE V KŘESŤANSKÉM SVĚTĚ A VŠUDE
JINDE SE OZÝVÁ STÁLE ČASTĚJŠÍ VOLÁNÍ PO KATOLICKÝCH /ŘEHOLNÍCH/ SESTRÁCH A JE TŘEBA DÁVAT ZNOVU A ZNOVU ZÁPORNOU ODPOVĚĎ; DOKONCE NĚKDE
MUSEJÍ /SESTRY/ OPOUŠTĚT DŘÍVĚJŠÍ POLE PŮSOBNOSTI-NEMOCNICE A VYCHOVÁVACÍ ÚSTAVY - A TO JEDINĚ PROTO, ŽENENÍDOSTATEKŘEH O L N Í C H P O V O L Á N Í ."
častnicím mezinárodního kongresu v Římě, pořádaného Posv.kongr. pro řeholníky, -15. září t.r.

Slova, která nás nutí k přemýšlení.Tím více, že známe katastrofu,
která postihla řeholní kongregace ve vlasti. Téměř všechny ústavy Sester jsou zničeny. Jen s největšími obětmi a s příkladným hrdinstvím
zachovávají věrnost k řeholním ideálům - vedou dále obětavý a čistý život uprostřed tolika svodů, přes všechno šikanování, pronásledování a
násilné přeškolování. Je to nejlepší apologie řeholního života a nejlepší propaganda skutečné hodnoty panenství zasvěceného Kristu ve službáchkřesťanské lásky! Jejich příklad nejen působí, nýbrž zapaluje a
strhuje!
Ale co plyne ze slov svatého Otce pro nás kněze ? Zamysleme se v měsíci Immakulaty ve své meditaci na příklad nad slovy svatého Tomáše Aq.
/ S.th. IIa, IIae, q.152, a.2, ad 1um/:"Praeceptum datum de generatio
respicit totam multitudinem hominum: cui necessarium est non solum quod
multiplicetur corporaliter, sed etiam quodspiritualiter
proficiat. Et ideo sufficienter providetur humanae multitudini, si quidam carnali generationi operant dent; quidam vero, ab hoc abstinentes,
contemplationi divinorum vacent , a dtotiushumanigen e r i s p u l c h r i t u d i n e m e t s a l u t e m ." Panenská čistota, kněžský celibát - pokud jsou zasvěcením člověka z
lásky k Bohu - nejsou nějakým asociálním činem, naopak jsou sociální
činy prvého řádu. Bůh je láska. Člověk v čistotě výhradně zasvěcený
Bohu a plný Boha musí se umět rozdávat podobně,jak se rozdává Bůh v těch,
kterým se sdělil v největší plnosti - v Kristu a v jeho neposkvrněné
Matce. Kristus posvětil manželství v Káně svým panictvím /Srv. sv.Jan
Chrysostom, Hom.IV. in Vidi Domin./
Celé lidstvo má dospěti v Krista, má dosáhnout duchovním růstem míry plnosti Kristovy /Ef. 4, 14/ a právě panenské duše pomáhají dosáhnout ve svém životě tohoto nejužšího spojení s Kristem: jdou odvážně
v čele celého lidstva, stoupají na nejvyšší vrcholy -"sequuntur Agnumudržují v lidstvu živý ideál celého křesťanství /Srv. sv. Ambrož De
virginitate, hl.7/ - Kde kvete panenská čistota a řeholní povolání tam jsou i kolébky plné. - Duchovní zdokonalení člověka podmíněno prá-
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vě těmito panenskými dušemi zasvěcenými Bohu - jejich smír udržuje rovnováhu ve světě. Co znamená pro svět oběť svaté Terezie od Ježíška, svaté Marie Goretti a tolika jiných známých a neznámých! Co znamená příklad obětavého, svatého kněze! Potřebujeme si uvědomit velikost poslání čistoty ve světě a svou vlastní odpovědnost právě my kněží v exilu.
Nebývá to vždy lehké - zvláště v některých okolnostech a poměrech - zachovat si mladistvý idealismus! Ale právě mravní slabost a někdy mravní
bahno exulantského života nás musí tím více povzbuzovat a nutit:KÁZAT
SVÝM PŘÍKLADNÝM KNĚŽSKÝM ŽIVOTEM, že čistý život je nejen možný, nýbrž
že dělá člověka šťastným a schopným pracovat více, obětovat se dokonaleji pro Boha a své bližní. - UKAZOVAT VLASTNÍM PŘÍKLADEM cenu čistoty
jak pro hluboký duchovní život - "Blažení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha" - už zde na zemi v určitém smyslu,- tak i zdůrazňovat
její sociální význam.
Čistý život duší, které se dovedou dobrovolně a z lásky obětovat,
je velikým regulátorem současné lidské společnosti: nedopustí, aby lidstvo ve svém celku kleslo na pouhou animální úroveň. Je nejpevnější zárukou zdravých, čistých, věrných a šťastných rodin, které právě v těchto vyvolených dávají Bohu nejcennější podíl ze svých statků.
Budeme se často za sebe modlit, abychom vytrvali; nezapomene na své
spolubratry, kteří zakolísali, neboť víme, že jsou stále a zůstanou i
nadále našimi bratry, kterým musíme pomoci; abychom všichni na přímlunaší neposkvrněné Matky a Královny kněží došli čisti ke Světlu a dovedli tam mnoho svých bratří a sester.
/Místo rozjímání pro měs. duch.obn./
REDAKCE, ADMINISTRACE, ČLENOVÉ PRAC.KROUŽKU UN.AP."VINCULUM"
děkují ze srdce všem čtenářům, přispivatelům, příznivcům a
dobrodincům za bratrský zájem, za pomoc duchovní i hmotnou
a přejí všem od Pána Boha milostiplné vánoce a požehnaný Nový
rok 1953 v Boží milosti, v Kristově lásce , v pravém pokoji!

STRUČNĚ Z ŘÍMA.-Největší pozornost vzbudilo v celém světě ohlášení
jmenování nových kardinálů. Mezi 24 novými kardinály je 11 Italů. Tímto však nikterak nebyl změněn mezinárodní ráz kardinálského kolegia,
který svatý Otec tolik zdůraznil při posledním jmenování kardinálů.Poměr italských a neitalských kardinálů zůstal nezměněn: 27 italských
kardinálů, 43 kardinálů z jiných států. Naopak počet národů, které budou mít kardinála, ještě vzrostl. V kardinálském sboru je zastoupeno
27 národů. - Zvláštní radost všem Slovanům způsobilo ohlášení jmen polského primase,arcibiskupa Štěpána Wyszynski-ho a záhřebského arcibiskupa Aloise Stepinace.- Svatý Otec v nich chtěl jistě uctít všechny
ostatní vyznavače a mučedníky na biskupských stolcích za železnou oponou. - Někteří se možná budou ptát, proč nebyl jmenován též kardinálem pražský arcibiskup , Msgre Josef Beran ? - Švýcarská katolická tisková služba KIPA ve svém komentáři se zmínila i o něm a poznamenává, že
jeho situace je zcela odlišná od postavení dvou jmenovaných prelátů Neví se o něm vůbec nic, kde žije, jak žije a zda vůbec ještě žije.Mezi novými kardinály jsou také dva dobří znalci a přátelé českých a
slovenských katolíků:portugalský apoštolský nuncius,Msgre Petr Ciriaci,
a assesor svatého Officia,Msgre Alfred Ottaviani, bývalý rektor Nepomucena, který sleduje stále se živým zájmem osudy Církve v našich zemích i našeho kleru a episkopátu.
- K ČTYŘSTĚMU VÝROČÍ SMRTI SVATÉHO FRANTIŠKA XAVERSKÉHO proslovil sv.
Otec rozhlasové poselství k ukončení jubilejních oslav v Goe,v Portugalské Indii, kde se chová tělo apoštola Indie a Japonska.
— V NEPOMUCENU V ŘÍMĚ bude vysvěcen na kněze jáhen pražské arcidiecése,
dp. Karel W O R T N E R . Svěcení bude o kvatembrové sobotě 20. prosince v lateránské arcibasilice a první mši svatou bude sloužit v kapli
sv. Jana Nepomuckého . Vzpomeneme v modlitbě na něho i jeho rodiče.
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"NIKDE SE NEOZVE ANI HLÁSEK PROTESTU!"

Volání domova

"VERITAS" dostala nedávno dopis, který kreslí nejen současnou situaci doma, nýbrž dává nám nahlédnout i do duše našich bratří trpitelů,
je naléhavým voláním o pomoc. Otiskujeme jeho hlavní části bez poznámky.
"...Minulý rok jsem byl zatčen, vyšetřován a vláčen všemi možnými
kriminály, někdy jsem měl už docela namále, avšak nepochybnou pomocí
Panny Marie jsem byl zachráněn a pak propuštěn...Trestanecké období mého života patří k nejzajímavějším a bylo přímo nabito zážitky. Měl
možnost poznat celou škálu lidí, od mystiků až po vyvrhele, protože mezi politickým vězněm a vrahen z povolání se tady nedělá rozdíl. Když
jsem se tedy dostal ven, je samozřejmé, že jsem se už nevrátil do školy a čekal jsem povolání na vojnu...S pomocí dobrých lidí jsem dosud
na živu."
"Coti mám napsat o zdejším poměrech? Bohoslovci a kněží, kteří byli naverbováni na vojnu, jsou tam drženi dál, ačkoliv už uplynula předepsaná doba./1./...Možno říci, že hlavní opory duchovního vedení u nás
jsou už zlikvidovány, a přece žijeme dosud. Ovšem velká část národa byla zásluhou zrádců ve vlastních řadách vtažena jednak vědomě a jednak
nevědomky do rozkolu, a my jsme stále více tísněni. Nejnovější akcí režimu proti Církvi bylo letošní přihlašování dětí do náboženství na školách. Katolíci, kteří chtěli své děti přihlásit, byli nuceni osobně se
dostavit k řediteli školy a vyžádat si zvláštní formulář a vyslechnout
naškolené útoky ředitele na náboženství, tmářství, klerikalismus atd.
Lhůta byla jednotýdenní, kněžím bylo zakázáno pod vysokými tresty kázat o povinnosti katolických rodičů, dát dětem náboženskou výchovu.
Přesto však se většina katolíků - podle místních poměrů různě- nedala
zastrašit a přihlášek do náboženství je mnoho. Dělají se tedy jiné překážky: hodiny náboženství se vyhodí z vyučovací doby a stanoví se v pozdní hodiny večer, dělají se všemožná opatření, aby katechetky nemohly
splnit předepsaný úvazek/na př. vyberou se úmyslně kolidující hodiny/
atd.

Pohled na mládež je žalostný. Je sešněrována ještě hůře než dospělí,
atove škole, v pionýru, ve Svazu mládeže. Děti doplácejí na svou bez
brannost a zbabělost rodičů. Školní učebnice jsou prolhané ke zvracení, čítanky a dětské časopisy vychovávají soustavně k udavačství, mládež je voděna do biografů, do divadel, na zájezdy, na tábory, a všude
je obklopována nenávistí a lží. Už se ukazují neblahé výsledky této výchovy "nového člověka".
A NIKDE SE NEOZVE ANI HLÁSEK PROTESTU!Všude zlověstné mlčení, doma
i za hranicemi - a tam by se ozvat mohli! Kdyby se jménem katolické
Církve prováděla jen desetina toho, co dělá sovětský komunismus, ztropila by anglo-semitsko- zednářská koalice hrozný křik o středověké tyranii a že se s ní musí zúčtovat. Protože však nynější hrůzovláda za
železnou oponou má pečeť židozednářské filiace, dějí se všemožné pokusy, aby se zjednal výhodný obchod na základě "vzájemného respektu a oboustranné prosperity". Mám důvodné pochybnosti, že svědomí vás katolíků na Západě může být anglo-zednářskou propagandou zcela uspáno, ačkoliv na ohromné části zeměkoule je metodicky rdoušena Církev a stovky
a tisíce lidí umírají pro Krista. Nuže, probuďte se z toho polospánku!
Což tohle má být ten mír, který chcete udržet? Vždyť jeden den takového míru je horší než deset dní války pravidelných vojsk. Ten mír ovšem
je velmi potřebný uchvatiteli, aby mohl v klidu pozřít svou kořist!
Křesťanská mravouka je ovšem pokojemilovná. Když však ozbrojený člověk
pomáhá napadenému nešťastníkovi jenom tím, že mu "dodává mysli" mravoučnými průpovídkami, jako že své zbraně může použít jenom na svou obranu, i podle té pokojemilovné katolické morálky je to klasifikováno jakozbabělost.AtojedevisaZápadu:uznat tuto zbabělost a vzmužit se.
/1./-Pozn.naše: z jistého pramene víme, že bohoslovcům na vojně bylo
předloženo toto:Chcete-li se vrátit do civilu, můžete si vybrat tři možnosti:1.-těžký průmysl. Nebo 2.-pracovní tábor. Nebo 3.-Státní seminář
v Praze. Kdo si nevybere žádnou z těchto tří možností, musí zůstat na
vojně.
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Svatý Tomáš dobře rozlišuje spravedlivou válku a nespravedlivý mír. Tolstoj odsuzuje každou válku a přijímá každý mír. Jsme tolstojovci, anebo
thomisté ? Jestliže nějaký snílek namítá, odvolávaje se na známý Tertuliánův výrok, že křesťané mohou přeměnit asiatský totalitní stát vnitřním pronikáním a mučednickým svědectvím v křesťanskou říši, nemusí jít
ani sem k nám, aby se přesvědřil o opaku. Ať so jen otevře učebnice dějepisu ze svých školních let a položí si otázku:Proč staleté říše islamu nebyly takto zvolna přeměněny v křesťanská království?! Ať se pak
ten pan pacifista podívá na hesla:Cařihrad, Temešvár, Lepanto, Vídeň!
To jsou svědectví víry křesťanských národů. Kdyby tehdejší naši předkové byli měli tytéž rozměklé názory, jaké má naše doba nasáklá řečeným jedem, kde by byla dnes ona tak zvaná západní civilisace
?
Ještě mi tane na mysli jedna část z Písma svatého, kterou právě sleduji v I. nokturnu Římského breviáře:
"I
vzmužte se a buďte hotovi k jitru, abyste bojovali proti pohanům, kteří se sešli proti nám, aby zahladili nás i naši svatyni; neboť je pro
nás lépe, abychom umřeli v boji, než abychom se museli dívat na neštěstí
našeho národa a naší svatyně. Avšak jak bude vůle na nebi, tak se staň!"
/1 Mak. 3,
57-60/.
Tvůj v Kristu, Církvi a svatém
Otci.........
"
OŽEHAVÁ PROBLEMATIKA - MÍR KRISTŮV MEZI ČECHY A NĚMCI

Dr.A.H.

Když jsme se trochu zamysleli nad česko-německým vztahem s hlediska
českého katolicismu,podívejme se,jaká je náboženská situace u odsunutých
českomoravských Němců v západním Německu.- Ve Spolkové republice dnes
žijí na dva miliony sudetských Němců. Jsou rozptýleni takřka po celé
Spolkové republice,takže je málo obcí, kde bychom nepotkali "krajana".
Matrikově se jich přes 80 % hlásí ke katolické Církvi. Podobně jako u
Čechů je ovšem počet opravdu věřících daleko nižší, i když snad lze
leckde mluvit o jistém náboženském probuzení v posledních letech. Domácí německé duchovenstvo, zvyklé na pevný farní pořádek, si namnoze
stěžuje na jejich vlažnost. Rozptýlení v protestantských krajinách přináší jednak větší semknutí okolo uvědomělé katolické menšiny, pokud nějaká dříve vůbec byla / náboženská mapa Německa se odsunovým přeskupením obyvatelstva značně změnila/, jednak také velké nebezpečí odpadu
/ snaha o zdomácnění a zvláště: hmotně výhodné smíšené sňatky/. Nicméně musíme počítat se skutečností, že vliv uvědoměle katolické složky
ve veřejném mínění "kmene" je nyní poměrně daleko větší, než býval za
Rakouska a za první republiky. To má několik příčin, jejichž stručný
rozbor nás nejlépe seznámí se situací.
Snad teprve dnes dovedeme trochu pochopit, jakou katastrofu prožívali tito lidé v období odsunu a dosti dlouho potom. Mnoho jejich příbuzných a přátel přišlo o život. Poslední měsíce před odsunem znamenaly pro každého nejen hmotnou bídu, nebezpečí zdraví a života, ale také
strašlivé duševní ponížení /bílé pásky atd./ a utrpení / přihlížet beztrestnému vykrádání, loučení s rodným krajem, s hroby předků atd./.Příchod do rozbitého, vyhladovělého, přelidněného, nezaměstnaností postiženého, nepřátelsky naladěného Německa, s jedním zavazadlem nebo i bez
něho, nebyl o nic radostnější. Někteří tu propadli zoufalství, mnozí
měli duši otrávenou nesmiřitelnou nenávistí, ale velmi mnozí se v této chvíli také kajícně vraceli k Bohu nebo aspoň hledali útěchu v modlitbě a v bohoslužbách. Probudila se vzájemná solidarita v nouzi - rys,
který většinou postrádáme u Čechů - a mnoho starých sporů bylo aspoň
v prvním okamžiku zapomenuto. Kněžstvo mělo na obou stranách hranic poměrně výsadní postavení a vzorným způsobem ho využilo ve prospěch méně slastných laiků. Církev se stávala jediným útočištěm i proto, že americké okupační úřady v Německu až do roku 1948 přísně stíhali jakékoliv svépomocné sdružování odsunutých - a je iné organisace, ve kterých si mohli takto postižení lidé navzájem pomáhat, byla německá katolická Charita a některá jiná dovolená katolická sdružení. V organisačním rámci sdružení "Katholische Junge Mannschaft" vznikla, původně
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jako jeho odbor, " S u d e t e n d e u t s c h e Ackermanngemeinde", ve které uvědom ě l í k a t o l í c i , v e d e n i bývalým československým poslancem a odborářem
Hansem Schützem a augustiniánem P . P a v l e m Sladkem, z a h á j i l i v e l k o r y s o u
s o c i á l n í pomoc svým krajanům bez ohledu na j e j i c h m i n u l o s t .

Tato velkorysost šla někdy až příliš daleko. Zatím co pro domácí obyvatele probíhala "entnacifikace" leckde velmi přísně - sousedé a osobní přátelé se navzájem udávali - podařilo se nejednou odsunutému nacistovi zakrýt svou minulost, protože jeho katoličtí krajané milosrdně zamhouřili oko. Někteří tím byli získáni, mnozí se dnes za toto milosrdenství špatně odměňují.
V každém případě si Ackermanngemeinde svým časovým prvenstvím a svou
obětavou sociální pomocí získala mezi odsunutými Němci do značné míry
výsadní postavení. Několik jejích členů bylo zvoleno za poslance křesťansko-demokratické / v Bavorsku křesťanskosociální/ strany do spolkového parlamentu nebo do zemských sněmů. Bez tohoto okruhu se v oblasti
spolkové politiky v otázkách odsunutých Němců nic významného nestane.
Organisační síť Ackermanngemeinde je poměrně dokonalá; velmi účinně
zasahuje i do okruhu studentstva a dělnické mládeže.Také publikačně je
sdružení na výši. Mnichovský týdeník "Volksbote", který sice není orgánem "Ackermanngemeinda", ale je pod jejím vlivem, je nejrozšířenějším časopisem odsunutých Němců vůbec.
Vnitřní problematika "Ackermanngemeinde"vyvěrá z okolnosti, že tu
nejsou vytýčeny jasné hranice mezi oblastí církevní a politickou. "Ackermanngemeinde", nazvaná podle slavné středověké duchovní básně "Ackrrmann von Böhmen", je současně neoficielní katolickou akcí i neúřední politickou stranou. Pořádá exercicie i politické kursy. Na jejich
sjezdech se střídají krásné liturgické slavnosti a hluboká kázání s veřejnými tábory lidu, při kterých vlají černo-červeno- černé prapory a
pronášejí se nacionálně zbarvené předvolební projevy CDU/CSU. Je to
dobře vysvětlitelné zvláštními okolnostmi"exilu", ale není to bez nebezpečí. Zatím co vnitřní výchova užšího okruhu členstva a náboženská
část spolkové činnosti probíhají ve vzorně křesťanském duchu a jsou od
počátku jasně zaměřeny k překonání nenávisti vůči Čechům, k odpuštění
a usmíření, vynucuje si politická složka veřejného působení organisace
jisté ústupky davovému nacionalismu, jak je patrno i na stránkách časopisu "Volksbote". Kulturní práce "Ackermanngemeinde"je zcela ve znamení bohemismu/ programové nedílnosti českých zemí anezbytnésouvislosti
mezi českou a německou složkou českomoravské kulturní tradice/, ale politicky v tomto směru dosud nebylo řečeno jasné slovo, zajisté z ohledu na ony soukmenovce, kteří neústupně trvají nejen na návratu odsunutých Němců, nýbrž i na novém odtržení jejich území, a prohlašují, že
"posvátná mnichovská smlouva je dosud v platnosti."
To všechno souvisí s problematikou vnějšího postavení "Ackermanngemeinde" v celku sudetského tábora v západním Německu. Jakmile totiž
americká okupační správa roku 1948-49 uvolnila kontrolu politických
organisací a tisku, počaly ostatní světonázorové a politické složky sudetského veřejného mínění rychle dohánět a předhánět dosud privilegovanou skupinu katolickou. Vytvořily se dva hlavní nové tábory:sociálně
demokratický okolo Jaksche a Reitznera, přfařený k SPD, s časopisem
"Die Brücke" a s kulturně politickou organisací "Seligergemeinde" a liberálně nacionalistický tábor /se značným vlivem nacistů/, vedený
Rudolfem Lodgmannem von Auen, původcem pokusu o "Republik Deutschböhmen"
roku 1919, velkoněmeckým nacionalistou bismarckovského ražení, ale osobně odpůrcem Hitlerovým. Vedle vlastního kulturního spolku "Witikobund"
má tato poslední skupina rozhodující vliv na celonárodní politickou
organisaci "Sudetendeutsche Landsmannschaft", kterou založil a vede Logdmann. "Landsmannschaft" má"totalitní" tendenci státi se jediným politickým mluvčím všech sudetských Němců a nevlídně pozoruje "tříštění",
způsobené katolíky a socialisty. Oficielním tiskovým orgánem "Landsmannschaftu" je mnichovská "Sudetendeutsche Zeitung", neoficielním
zvláště hamburgský "Der Sudetendeutsche".
Vedoucí lidé "Ackermanngemeinde" brzy dospěli k přesvědčení, že se
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nemohou p ř í l i š spoléhat na svůj s u b s i d i á r n ě podmíněny primát ve veřejném mínění k r a j a n ů , že se nemohou odvážit k otevřenému boji proti "celonárodnímu" podnikání l i b e r á l n í c h n a c i o n a l i s t ů a že jim nezbývá než
spolupracovat, ale s t á t i se nepostrádatelnými a tedy respektovanými
vzhledem k svému vlastnímu náskoku. Podobnou t a k t i k u ostatně z v o l i l i
i socialisté.
Z této konstelace v z n i k l společný výbor "Arbeitsgemeinschaft zur
Wahrung Sudetendeutscher I n t e r e s s e n " , který s d r u ž u j e p ř e d s t a v i t e l e "Ackermanngemeinde", "Landmannschaftu" a s o c i a l i s t ů . Tento společný výbor je podle dosavadních dohod výlučně oprávněn v é s t i d ů l e ž i t á jednán í zahraničně p o l i t i c k á ve jménu všech sudetských Němců. Jak ještě uv i d í m e , v y d a l právě tento výbor "Sudetskoněmeckou b í l o u k n i h u " a on také jednal a jedná s generálem P r c h a l o u .

Tímto postupem si "Ackermanngemeinde" sice zajistila částečný vliv
na celonárodní podnikání liberálních nacionalistů, ale zároveň si značně svázala ruce. Může brzdit výstřelky této "národní fronty", ale nemůže se odvážit jít do otevřeně oposice ani tam, kde by toho bylo jasně
třeba. Je jisté, že by na př. větší politické jednání s poněkud representativními českými exulanty bylo možné jen tehdy, kdyby křesťanští
demokraté a sociální demokraté / a po případě nějací evropsky zaměření
liberálové/, v jasné oposici proti nacionalistům, politicky vytvořili
jakousi druhou garnituru. /To je ovšem podobně podmíněno i na straně
české/.
/Pokračování/
NAŠICH KRAJANU V ANGLII A JEJICH PASTORACE
Těžko bych se rozhodoval psát o tomto tématu z vlastního popudu.Ale
na výzvu redakce "Vincula" to činím rád. Je dobré- pro nás kněze - znát
pravý stav věcí na tomto poli a sdělit si své zkušenosti.
V Anglii třeba rozlišovat dvě hlavní skupiny našich lidí: starousedlíky a uprchlíky /po roce 1948/. - Starousedlíci jsou , bohužel, -až
na malé výjimky - pro Církev ztraceni. Na venkově snad chodí alespoň
do kostela-/neboť katolíci se navzájem znají, kněz pravidelně navštěvuje své farníky/,-ale v Londýně většinou "zapadli", málokdo o nich ví.
Anglický "gentleman" se nikoho netáže na jeho náboženské vyznání a nestará se, zda vůbec nějaké náboženství praktikuje.
Tu musí zapůsobit mimořádná milost, vyprošená úpěnlivou modlitbou
a pokáním skrytých apoštolských duší a delší styk s knězem a z počátku
to musí být čiště lidsky přátelský styk, kdy se mohou tito odcizení lidé přesvědčit, že kněz nemá žádné zištné úmysly, nýbrž chce upřímně jen
jejich dobro.
Náboženská situace"nové generace" - utečenců a exulantů - je poněkud
jiná.Najdou se mezi nimi výteční jednotlivci, ba i celé vzorné katolické rodiny. Ale velká většina našich uprchlíků je náboženskyvlažná.
Snad jdou někdy v neděli do kostela, nikoliv však pravidelně. Udělají
ledacos dobrého pro katolické podniky, ale "na kostel nemají čas".

K
bohoslužeb v Londýně: Průměrná návštěva za první dvě léta byla kolem
padesáti osob. /mnohem více při mimořádných slavnostech - o vánocích,
velikonocích, svátcích národních patronů a pod./ Poslední rok návštěva
stoupla na průměr 70 osob /některé neděle 90-100 lidí/ díky především
některým novým přistěhovalcům přišlým z Německa. - V Londýně samém však
žije alespoň 3.000 Čechů / při stálé fluktuaci uprchlíků je těžko znát
přesný počet krajanů v Londýně - úřední policejní sčítání roku 1949 jich
udávalo přes 4.000/. S velkou pravděpodobností můžeme říci, že velmi
malé procento našich krajanů chodí pravidelně do anglického katolického kostela. - Většina našich krajanu v Londýně, ačkoliv jsou většinou
katolíci,"nepraktikuje". A mnozí si ani nejsou vědomi, že by snad měli
žít jinak. Přiznají upřímně, že si"občas zaskočí do kostela pomodlit se",
a často ani nevědí, jakému vyznání kostel patří, zda je katolický:chodí tam, poněvadž to je blízko, poněvadž to má na cestě domů.
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Každý, a zvláště kněz, chápe svízelné těžkosti emigrantů, jejich existenční a jiné starosti, ale je bolestné pozorovat, jak v nich zmizel
náboženský cit a vědomí i těch nejzákladnějších náboženských povinností.
Je to stav d u c h o v n í z m a l á t n ě l o s t i .Snad tam ještě
doutná jiskérka, ale je na ní vysoký nános popela.Nesmíme ovšem generalisovat.Iv exilu najdeme duše věrné, obětavé, pravé démanty - ale jso
řídké./l/
Tuto málo radostnou zprávu nechtěl bych však zakončit jen naříkavým
a beznadějným povzdechem. Tento ubohý stav naší emigrace nás naopak musí povzbudit k tím obětavější práci pro spásu jejich duší. Mnoho zavinil duch liberalismu, náboženského indiferentismu, sektářství, protikatolické výchovy ve vlasti, dávno před válkou. Nejmladší generace byla ovlivněna výchovou nacistické a komunistické školy.
J a k p omoci?
1.to jim naprosto nic neříká. Schází jim hlubší porozumění pravdám víry.
A proto nemají ani hlubších motivů pro náboženskou praxi. Lidé, kteří
neznají životnost své víry, nemají ani trochu radosti z nadpřirozené
skutečnosti, nevědí, proč vlastně mají věřit a konat náboženské povinnosti. Naopak cítí svou víru jako "břemeno": p o v i n n o s t modlitby, návštěvy kostela, almužny, postu atd.- Nikdy svou víru neprožívali
v její ryzosti a plnosti, neznají proto ani požehnaných účinků opravdového života z víry. - Úkol nás kněží je: přivést je opět k tomu, naučit
je tomu. Bude k tomu hodně času a otcovské trpělivosti. Lidé dnes nepotřebují tolik apologetiky jako katechese - prostého, ale životného,
vysvětlení pravd víry; musíme jim ukázat jejich vnitřní cenu a hodnotu.
Srdce většiny našich exulantů jsou připravena/ utrpením, strádáním a osamocením/ k setbě Božího slova. Musíme ovšem zasévat dobře, "ut fructus
maneat",aby to nebyl obrat jen chvilkový - pod tlakem okolností - nýbrž obrácení z přesvědčení.
2.-SOUSTAVNÝM DUCHOVNÍM VEDENÍM.- Musíme vést lidi k "životu z víry".
To znamená učit je přijímat častěji svaté svátosti/ nejméně jednou za
měsíc/. Vychovávat je k praktickému křesťanství v denním životě/ křesťanská láska v praxi, v prostředí, v němž žijí a pracují/. Náboženství
nesmí končit odchodem z kostela, tam čerpá novou sílu, odvahu k vytrvalosti.
3.-VÝCHOVOU K ODPOVĚDNOSTI.-Víra žádá i oběti.Lidé se často dívají
na Církev a kněze jen jako na instituce, které mají dávat / a především
jen hmotnou podporu/. Pěstovat v nich vědomí povinnosti podporovat kněze v jeho apoštolátě - a když je třeba, pomáhat "vydržovat si" svého kněze; vštěpovat jim povinnost posílat děti do katolických škol i za cenu
obětí: ne chodit tam, kde to "nejméně stojí", nebo posílat dítě do liberální státní školy, poněvadž je to o několik kroků blíž. - Povinnost
číst k a t o l i c k ý tisk! Atd.
4.- VÝCHOVOU K APOŠTOLÁTU.-Toho je dnes třeba víc než soli!Vzbudit
u našich lidí vědomí, že jsou údy mystického Těla Kristova, že každému
musí záležet na celkovém zdraví Těla Církve. Rosteme jako ratolesti téhož kmene, žijeme jako buňky téhož organismu. Budit v našich katolících
vědomí této nadpřirozené solidárnosti. Tedy zdůrazňovat povinnost zapojit se - podle možností - aktivně do apoštolátu a dát našim lidem také
možnost takového konkrétního apoštolátu, pole činnosti, přizpůsobené jejich
schopnostem.
_
P.S. - V L O N D Ý N Ě jsme se pokusili řešit tyto problémy takto:
Otevřeli jsme týdenní š k o l u pro české děti. Děti se učí mateřštině a vlastivědě a doplňuje se jejich náboženská výuka a výchova.Katechisace dětí byla hlavním důvodem při zakládání školy. - Styk kněze s dětmi je neocenitelný. Kněz pro ně není už "bubákem",před nímž děti utíkají, stává se jejich přítelem a otcem. Na dětech pozná kněz "duchovní
stav" rodiny, děti mu otevřou cestu k rodičům...Nyní má londýnská škola přes 50 dětí / a kolik jich už školou prošlo a vyemigrovalo!/.
Pozn. Pisatel prosí vdpp., aby častěji sdělovali své pastor. zkušenosti.
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V apoštolátě mezi dospělými nám výborně pomohlaCyrilometod ě j s k á l i g a - organisovaná jako katolická akce laiků pro pomoc v duchovní správě. Půldruhého roku jsme mívali pravidelné dvouhodinové týdenní semináře /studijní kroužky/. Na pořadu byla themata:filosofická, theologická, sociální, liturgická, kulturní, duchovní život
etc. - Dále jsme pořádali pravidelně jednou za měsíc tak zvané besedy,
s programem kulturně zábavným a s pohoštěním. Tyto se mimořádně ujaly.
Loni jsme zavedli biblické hodiny. Mimořádně přitažlivé jsou besídky,
které pořádají samy děti. Na př. o vánocích nebo o svátku matek. Ty přitáhnou všechny maminky a tatínky. - Celkově možno říci, že naše lidi
více přitáhne program, který je kulturně-zábavný, než program čistě náboženský. Ale podle staré zkušenosti:Vejít jejich dveřmi a nechat je
vyjít našimi, se dá i těchto programů využít k pastoraci.
J.L./Anglie/
Z MEDITACE

Sv.

JANA

KLIMAKA

Ke
V

Kristův.-Úžasné vítězství naší přirpzenosti nad samou naší přirozeností.
Podivuhodné závodění smrtelného těla s nesmrtelnými anděly.- Čistota
je společné příjmení všech ctností. - Čistota jeBožídar!
Proto nikdo z vás, kdo zápasíte v areně pro ctnost čistoty, se nedomnívej, že jí dosáhneš vlastní námahou. Přirozenost nikdy nepřemůže
přirozenou sílu, tam však, kde je přirozenost přemožena, jistě už je
přítomen sám Tvůrce přirozenosti. - Nech slabšího/ t.j. přirozenost/
přemoci tím, kdo je silnější/Bohem/.- Kdo chce nepřítele čistoty přemáhat jenom svým snažením a svou námahou, podobá se vojáku, který svého zajatce svazuje nitkou. Kdo stálou zdrženlivostí a modlitbou přemáhá nečistá hnutí, ten uvazuje psa na řetěz. Kdo však zápasí s nečistotou s velkou pokorou a mírností ducha, ten se podobá vojáku, který svého nepřítele zabil.
C
aby chytila ptáka, a ďábel předstírá klid, aby zahubil duši. -Dokud žiješ, nikdy nevěř úplně svému tělu a nemysli, že tvá čistota stojí tak
pevně, že by se nemohla skácet.- P ř í č i n y p á d ů :Nováčci klesnou snadno z touhy po požitku. - Později se klesá z povýšenosti; cítíme se už příliš bezpečni. - Lidé ve ctnosti čistoty pokročilí klesají
proto, že lehkovážně posuzují a odsuzují druhé!
C
jako šíp vystřelený: slovo, obraz, pohled, představa. - Buď ji vyhodíš,
nebo s ní hovoříš. Svolil jsi, když ses dobrovolně s ní bavil. - Zajat
jsi, když tě násilně strhla. Poddal ses bez boje, nebo jsi byl přemožen časem. Vysvobodil ses znovu, nebo jsi setrval v neřesti, která se
ti stala zvykem.
Kdo odrazil mužně p r v n í ú t o k , zatarasil cestu všem ostatním vpádům. — Ti, kteří nedovedou h n e d v mysli silou modlitby odporovat, klesají skoro nevyhnutelně.
TY VŠAK TO DOVEDEŠ A MŮŽEŠ!
Při každém pokušení...hledej nebe, hledej kříž!
Volej k tomu, který jediný tě může zachránit!
Volej ne elegantními slovy, nýbrž pokorným
MISERERE MEI, QUONIAM INFIRMUS SUM.
Tehdy ucítíš pomoc Nejvyššího a nevítaného nepřítele lehce zaženeš.
KDO SI TAKTO ZVYKL BOJOVAT, DOSÁHNE VÍTĚZSTVÍ UŽ POUHOU MYŠLENKOU.
KOHO BUH CHCE ZACHOVAT BEZ POHROMY, UČÍ JEJ TAKTO VÍTĚZIT.
Chtěli jsme Vám poslat k vánocům nový sešit Naší Jednoty a další svaVINCULUM.-FOLIA CIRCULARIA CLERO ČSR IN DISPERSIONE DESTINATA IN L.BOHEMICA.-Manuscripti instar. CUM APPROB.ECCLESIASTICA.-Romae, 15.12.1952

