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POSÍLÁ PRAC.KROUŽEK UN.AP."VINCULUM"-ROMA, PIAZZAS.MARIAMAGGIORE,7.
ŘADA III., číslo

3.-4.

V

Římě, v červnu

1953.

"JESTLIŽE BYLA DOBA, V NÍŽ ŽIL SVATÝ PROKOP,VELMI TĚŽKÁ, NAŠE DOBA SE POTÁCÍ V NEMENŠÍCH TĚŽKOSTECH A NEBEZPEČÍCH; PŘEJEME SI
PROTO, ABY SE K TOMUTO NEBESKÉMU OCHRÁNCI OBRÁTILI VE VROUCÍ A
ÚPĚNLIVÉ MODLITBĚ VŠICHNI, PŘEDEVŠÍM PAK TI, KTEŘÍ VE VLASTI SVATÉHO PROKOPA SE SMUTKEM A V PLÁČI POZORUJÍ, JAK SE KATOLICKÉ CÍRKVI STAVĚJÍ V CESTU S TAKOVÝM ÚSILÍM PŘEKÁŽKY A JAK JE ÚSILNĚ SOUŽENA A PRONÁSLEDOVÁNA; AŤ SE OD NĚHO SNAŽÍ VYPROSIT, ABY SE V JEJICH VLASTI MOHLO SVOBODNĚ DENNĚ ROZVÍJET A RŮST KŘESŤANSKÉ NÁBOŽENSTVÍ, ABY SE MOHLO TĚŠIT ZE SVÝCH NEDOTKNUTELNÝCH PRÁV, A
ABY MOHLO ROZVINOUT SVOU ČINNOST A PRACOVAT KE SPOLEČNÉMU DOBRU
VŠECH."
Z apoštolského listu sv.Otce Pia XII.
k 900tému výročí blažené smrti svatého Prokopa.
N I S A C E S V A T É H O P R O K O P A.V.K.
Lidsky řečeno, neměli naši svatí čeští patronové se svým svatořečením štěstí. Svatý Václav byl oficiálně kanonisován tak zv. "canonisatio aequipolens" až od Benedikta XIII./ 14. března 1729/, když už předtím
/26. července 1670/ dovolil Kmenent X. uctívat jej a slavit jeho svátek
"ad libitum" v celé Církvi. Svatému Janu Nepomuckému se dostalo do jeho
kanonisační buly nesprávné datum jeho smrti a kanonisační bulla svatého Prokopa se ztratila, nebo nebyla dosudobjevena.Právětatobulla,
a navíc ještě akta kanonisačních procesů, jež se nám u některých svatých
kanonisovaných na počátku XIII. století zachovala, by byla velmi cenným
historickým i kulturním materiálem pro české dějiny. Že se ztratila tato bulla nás překvapuje tím více, víme-li, že od papeže Innocence III.,
který kanonisoval svatého Prokopa, máme zachována úplná registra jeho
bull a dopisů, náležející k nejcennějším pramenům dějin XIII. století
vůbec. Jak se stalo, že kanonisační bulla svatého Prokopa nebyla registrována ? Je to chyba opisovače register / dnešní registrum Innocence
III. není totiž originál, ale opis na pergameně, kdežto originál byl
psán na papyrusu/, nebo byla úmyslně vynechána jako tolik jiných, protože papežská kancelář už používala formuláře z dřívějších dob, a tato
neobsahovala jako formulář pro budoucí bully tohoto druhu podstatně nic
nového ? Svatý Prokop není totiž jediný světec té doby, jehož kanonisační bulla není zachována ani v registru. Druhý je Gilbert ze Sempringhamu z Anglie svatořečený 1202. U většiny světců z konce XII. a začátku
XIII. století už máme nejen kanonisační bullu, ale častěji i akta kanonisačního procesu, poněvadž papež Alexander III. roku 1170 výslovně prohlásil právo koncilů a svaté Stolice na kanonisaci světců/ Corpus iuris
Decret.L.III.tit.XLV, c.l./ a Innocenc III. roku 1200 to ještě zpřísnil.

Skladatel latinské legendy o svatém Prokopu /až po jeho svatořečení/
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nám popisuje krátce, jak došlo k jeho scatořečení. Opat Blažej ze
zavy, povzbuzen podivuhodnými událostmi u hrobu svatého Prokopa a pravděpodobně i kardinálem legátem Quidonem O.Cist., se vydal do Říma k
papeži Inocenci III., aby se pokusil o jeho kanonisaci. Ten však nejevil zájem ani chuť o toto svatořečení, a když opat Blažej po skoro jednoletém pobytu ničeho nedosáhl a došly mu i finanční prostředky, opouštěl zarmoucen Řím, aby se vrátil do Čech. V té chvíli však zasáhl sám
svatý Prokop, zjevil se papeži, hrozil mu, ten zavolal opata Blažeje
zpět, zavedl proces a kladně jej vyřídil.
V
telů legend, vysvětlující si každý náhlý obrat přímým nadpřirozeným zásahem, aby tak více vynikla moudrá Prozřetelnost Boží. S takovými přímými nadpřirozenými zásahy Prozřetelnosti Boží se však nesetkáváme v dějinách tak často, neboť Prozřetelnost sama volí a užívá raději lidí jako svých nástrojů, dává možnost lidským schopnostem a lidské svobodě,
aby s ní spolupracovala, i když lidský prvek a zásah pak vedeBoží úradky jen oklikami k cíli a příliš je zlidšťuje. Zjevení je však v této
době oblíbeným prostředkem k dosažení kanonisace. Pomohlo k svatořečeni svatého Antonína Paduánského /zemřel 13.června 1231 a svatořečen byl
30.května 1232/ a Viléma, arcibiskupa z Bourges /zemřel 10.1.1209/, k
jehož svatořečení přispělozjevení jakémusi českému děkanovi dlícímu
právě /1217/ s pražským biskupem Ondřejem v Římě. Ten vykládal tuto podivuhodnou událost ve slavnostním sezení kardinálů a biskupů, což je
tak pohnulo, že svolili hne ke kladnému vyřízení procesu.
Moderní historik se obrací ve svém zkoumání k druhotným, lidským příčinám dějinných událostí a zkoumá jejich vliv na historické dění. Pokusme se o to i v případě kanonisace svatého Prokopa.
Inocenc III. byl znamenitý státník, realista, přesvědčený o svém úkolu a odpovědnosti za klidné soužití křesťanských panovníků a národů.
Pobyt opata Blažeje v Římě můžeme klást s určitostí do roku
1203.
To
však byla právě nejméně vhodná doba k dosažení nějakého privilegiaacti
od papeže pro Čechy. Římská říše byla rozpolcena, část panovníků a národů stála na straně Filipa Švábského zvoleného od kurfiřtů za krále
římského, část opět na straně Oty Brunšvického /Guelf/, jehož podporoval papež.Přemysl Otakar I. byl nejen volitelem, ale i horlivým přívržencem štaufského Filipa Švábského. Papež se jej snažil důrazně přimět
k obratu jeho politiky a poslal proto do Čech svého legáta, uvedeného
už kardinála Guidona. Český kníže/ jeho královskou důstojnost, darovamoumu Filipem, papež neuznával/ měl však u papeže ještě jiný vroubek.
Už několik let byl veden v Římě proces o platnosti jeho prvého manželství. Přemysl totiž zapudil po skoro dvacetiletém manželstvísvou ženu
Adélu a oženil se roku 1195 s mladší Konstancií, dcerou uherského krále. Adéla hledala pomoc v Římě a roku 1203 nebyl ještě proces ukončen.
Není proto divu, že papež přijal Blažejovu prosbu trochu nevlídně a neměl chuti v této době poctít Čechy novým světcem a tím i ukázat přízeň
neposlušnému českému knížeti, jenž pravděpodobně podepsal i žádost o
svatořečení svatého Prokopa.
Poselství kardinála Guidona v Čechách roku 1203 však mělo žádaný úspěch.V prosinci toho roku děkuje už papež českým velmožům za vlídné
přijetí svého legáta a Přemysl Otakar se za tři neděle potom zřekl /7.
ledna 1204/ oficiálně Filipa a přiklonil se k Otovi. Samozřejmě nebyl
jeho náhlý obrat nezištný a bez postranních úmyslů. Do Říma šlo hned
ten týden několik Přemyslových žádostí a proseb. Žádal si hlavně povýšení pražského biskupství na arcibiskupství, uznání své královské důstojnosti a pravděpodobně i doufal v kladné vyřízení trapné záležitosti svého druhého sňatku.
Tyto události nám vysvětlí náhlý obrat papeže Inocence v záležitosti
zavedení procesu o svatořečení opata Prokopa. V únoru nebo březnu roku
1204 se chystá opat Blažej opustit Řím, protože se mu zdá, že jeho pobyt
je tam už marný, V té chvíli však papež slyší o obratu Přemyslovy politiky a dostává jeho prosebné listiny. Byl rozhodnut mu za tento důležitý krok projevit vrchovatě svou přízeň a potvrdil mu také jeho královskou důstojnost, darovanou mu znovu i Otou. Nebyl ani proti povýšení
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pražského biskupství na arcibiskupství, učinil je jen závislé - jak ani
jinak dobře nemohl - na souhlasu arcibiskupa Sigfrida a kapituly z Mohuče. Jiná známka jeho blahovůle pak mělo být jistě i svatořečení s
Prokopa, jehož proces byl v těchto měsících zaveden a papežem schválen.
Mezi 15. a 21. dubnem toho roku už sestavuje Inocenc III. několik dopisů pro Čechy a Přemysla Otakara. Toto časové rozmezí, nebo snad i několik dní dříve, je nejpravděpodobněji ona doba, kdy byla vyhotovena i kanonisační bulla sv.Prokopa. Papežské listiny odváží s sebou do Čech nový papežský legát kardinál Quido /jiný než byl řečený r.1203/;ten má provést i slavnostní vyzdvižení ostatků svatého Prokopa. V jeho průvodě jde
asi i spokojeností zářící opat Blažej.

Kanonisační proces, jako každý proces, je prozatímní úřední šetření
o žádosti, kterou podal nějaký žadatel, spojený s výslechem svědků a vedený úředními osobami. I v tomto procesu jsou dvě strany:jedna se snaží
dosáhnout svatořečení, druhá zkouší a rozhoduje, zda je všecko správné.
Podáním úřední žádosti začíná "causa". Kdo byl v kanonisačním procesu
svatého Prokopa žadatelem? Z legendy se dovídáme, že to byl opat Blažej,
který si však opatřil "testimonia omnium spiritualium et saecularium
virorum", dal sepsat zázraky a dal si je i potvrdit od pražského biskupa Daniele - jehož se před dvěma roky na papežské kurii zastal proti jeho žalobcům. Zázraky uvedené v latinské svatoprokopské legendě jsou asi
tytéž, které byly podány k žádosti. Poněvadž však nemáme zachována akta
procesu, nevíme, kdo je potvrzoval a kdo svědčil. Ve většině kanonisačních procesů byli vysláni na místo papežští zplnompcněnci, aby žádost a
zázraky úředně prozkoumali. Spokojil se papež v případě svatého Prokopa
a úředními svědectvími pražských církevních míst ? Kanonisační procesy
netrvaly v této době tak dlouho jako dnes. Štření bylo často hotové za
několik neděl. Inocenc III. kanonisoval za svého pontifikátu /1198-1216/
sv. Homobona, kupce z Cremony 1199, sv. císařovnu Kunhutu 1200, Gilbeta
ze Sempringhamu 1202, sv. Wulstana O.S.B. 1203 a sv.Prokopa 1204, spoléháme-li se na svědectví legendy, kronik a tradice. V této době totiž nejde přesně rozlišit svatořečení a blahořečení. Tak na př. byl od Inocence III. dovolen kult svatého Viléma Magna 1202 a Petra z Castelnau 1208,
ovšem jen pro jednu nebo několik diecésí. Bylo to tedy spíše jen blahořečení, tradice však si zvykla i tyto muže často nazývat svatými. Jen
kanonisační bulla svatého Prokopa nám může s jistotou ukázat, jak byl
dovolen svatoprokopský kult a zda jeho úcta byla rozšířena na celou
Církev.

Kanonisační bully bývají obyčejně adresovány všem věřícím na celém
světě, v některých případech pouze žadateli, biskupovi a kapitule příslušné diecése. Po všeobecném květnatém úvodu, obvyklém v papežských
listinách, je jmenován nový světec, nastíněno, kým byly zkoumány jeho
ctnosti a zázraky a hlavní z nich jsou uvedeny. Potom je slavnostnš nařízeno zapsání jeho jména do seznamu svatých, svěcení jeho svátku/ obyčejně s přesným datem jeho úmrtí nebo kanonisace/, a na konec je uvedena mešní modlitba. Podobný rozvrh kanonisační bully můžeme předpokládat
i u svatého Prokopa.
S l a v n o s tkanonisace.

Slavnost kanonisace se konávala u hrobu nového světce a v XIII. stol.
se jí někdy zúčastňoval i papež, byl-li tento hrob v Italii/na př. při
kanonisaci sv. Františka z Assisi/. Slavnost byla zahájena slavnostním
kázáním, potom byly přečteny světcovy zázraky, papežská bulla, zpíváno
TeDeum,otevřen hrob a sloužena mše svatá o novém světci. I tyto p
jsou naznačeny ve svatoprokopské latinské legendě. Slavnost se konala
na Sázavě u hrobu světce v neděli 4. července 1204.
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lik se jich ještě objeví!/v našem svobodném českém tisku hezká řádka článečků o svatém Prokopu. Všechny však více méně rozmělňují jen jeho legendu a pisatelé často přidávají, bohužel, i výplody své lidské obraznosti.
I
do časopisu českého katolického duchovenstva napsal P.Klement pojednání o svatoprokopské legendě. Veden více svým
"sázavským nadšením" než historickou metodou, prohlásil kategoricky a
bez důkazů, že existuje pouze jedna svatoprokopská legenda sepsaná na
Sázavě v XII. století a později rozšřovaná pouze různými interpolacemi.
Víme-li však, že ve vrcholném středověku byla psána legenda jen k liturgickým účelům, jako čtení k druhému nokturnu breviáře, nesmíme klást
vznik legend před datum kanonisace světců, To potvrzuji případy světců
kanonisovaných ve XIII. století. Podstatu legendy tvoří i světcovy zázraky a vypsání slavnosti jeho kanonisace sestavené na základě materiálu
kanonisačního procesu! Ve svatoprokopské legendě jsou samozřejmě staré
prvky a historické události z XII. století. Ty ale nejde vysvětlovat,
jakoby byly jádrem původní legendy z XII. století, nýbrž, že autor legendy ze XIII. století používal tak zvaných Letopisů Sázavských, líčících založení Sázavského kláštera, jehož středem je samozřejmě svatý Prokop. Neměl však při tom na mysli psát svatoprokopskou legendu k liturgickým účelům.
Letošní jubileum by mělo být pohnutkou k důkladné historické práci
a k novému kritickému zhodnocení svatoprokopských legend. Prozřetelnost
pak může snad i dopřát, že se objeví i jeho kanonisační bulla, jíž dnes
tak postrádáme.
V.K.
x
DR.FRANTIŠEK DVORNÍK OHLÁSIL NOVÉ OBJEVY O SVATÉM PROKOPOVI AOPŮSOBNOSTI SÁZAVSKÉHO KLÁŠTERA.
Je už asi známo všem důstojným pánům, že profesor Harvardské university v U.S.A.,vldp. Dr.František Dvorník/v rámci svatoprokopských oslav,
které připravila našemu národnímu světci česká Amerika v čele s J.M.ndp.
opatem Ambrožem Ondrákem, byl promován na čestného doktora literatury
svatoprokopské koleje v Lisle. Při té příležitosti, jak sděluje KATOLÍK
/2.6.1953/,ohlásil ve svém slavnostním projevu Dr Dvorník též některé
nové objevy na poli svatoprokopského badání.
"Dochází se na to",- řekl Dr.Dvorník - že Čechy v 11. století, především
Sázava, byly daleko proslulejší a kulturnější, než se dosud soudilo. Byly na neobyčejné kulturní výši.Sázava měla styk s CírkvívRusku.Přichází se na to, že to byli čeští benediktini ze Sázavy, kteří misionářsky
působili v Rusku a misionářsky pracovali pro jeho další a hlubší pokřesťanění. Na Sázavě se překládaly do staroslovanštiny vzácné spisy, které jsou dnes v Rusku, na př. v Kyjevě život svatého Benedikta. Také modlitba k Nejsvětější Trojici, známá jen ze staroslovanštiny, se pokládá
za skladbu svatého Prokopa. Dochovaly-li se v Rusku takové památky, je
to známkou, že svatoprokopská Sázava byla velmi mocným kulturním střediskem, jejíž vliv pociťovalo i Rusko. A styk a vliv Sázavy svatého Prokopa byl tak pronikající, že možno tvrdit, kdyby nebyl býval další rozvoj
slovanského kláštera na Sázavě násilně zastaven, že by Sázava měla rozhodující vliv na další náboženský vývoj Ruska." Podle téže zprávy připravuje profesor Dvorník vědecký spis o Slovanech a další odborné dílo o východním rozkolu, v nichž hodlá uveřejnit
poslední výsledky svatoprokopského badání. Celá naše kněžská rodina sdružená kolem Vincula přeje vdp. profesorovi Dvorníkovi hodně úspěchů v jeho vědecké práci a těšíme se na jeho nová díla. ADMULTOSANNOS!
OŽEHAVÁ PROBLEMATIKA ~ MÍR KRISTŮV MEZI ČECHY A NĚMCI

Dr.A.H.

/Dokončení./
Teprve zkušenosti se sudetsko-českým federativním výborem počaly názorně odhalovat slabiny dohody. Všichni účastnici se sice shodovali na
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společném odporu proti existenci Československa. Pak ale začínaly rozpory. Wierer a Pekelský jsou pro zachování státní jednoty Čech a Moravy
v historických hranicích. Lodgmann a jeho nejbližší spolupracovníci v
celku trvají na platnosti "mnichovské smlouvy" z roku 1938. Nejsou jen
zcela rozhodnuti, zda má "Sudetenland " patřiti opět k Německu, či má
býti členským státem nějaké středoevropské federace. Prchala a jeho h
ní spolupracovník Locher jsou ochotni něco takového připustit, jestliže
se pro to po svém návratu rozhodnou sudetští Němci plebiscitem. Přáli by
si ovšem, aby plebiscit dopadl pro státní jednotu Čech a Moravy v historických hranicích.
Za těchto diskusí si nejeden příslušník Prchalova hnutí uvědomil, že
byl s české strany v oné dohodě vlastně podepsán bianco-šek. Nic horšího než "Mnichov 1938" se nám nemůže stát. Na takovou bezpodmínečnou kapitulaci nebylo třeba "dohody". Patrně pod vlivem této nespokojenosti
a ovšem i kvůli osobním sporům s Locherem se roku 1952 Pekelský veřejně
odtrhl od Prchaly a založil vlastní politické hnutí "Českých demokratických federalistů". Strhl do rozkolu většinu Prchalových stoupenců v Německu a udržel si tištěný měsíčník hnutí "Bohemia". Tento rozkol otevřel
oči myslícím lidem na německé straně, mimo jiné i proto, že se právě při
tomto dělení ukázalo, o jak malou skupinu lidí běží. Není ovšem snadné
odvolati to, co bylo jednou slavnostně vyhlášeno. Sudetský tisk zašel
příliš daleko v přehánění historického významu dohody s Prchalou, než
aby nyní mohl říci svým čtenářům holou pravdu. Trapná situace, která
hužel v politickém životě není ojedinělá!
Celá tato záležitost má jen jednu světlou stránku. Názorně ukázala
několika myslícím lidem obou národností, že je třeba začít znovu a sice
na základech, které by byly zároveň hlubší i realističtější. Nestačí
formální dohoda formálních /a často ilusorních/ organisací.Je třeba začít mezi jednotlivci s ethickou stránkou věci, tu napřed prohloubit a
všestranně vyjasnit - a pak se teprve jednou může zrodit i zdravé řešení politické. A dokonce je třeba na začátku jasně oddělit ethickou problematiku, která se musí řídit věčnou normou, od problematiky politické,
která podléhá historickým, hospodářským, psychologickým a mezinárodně
politickým vlivům. Ethický problém odsunu sudetských Němců a jeho revise není sám o sobě nikterak závislý na existenci nebo neexistenci československého státu - a nikdo nemá právo a priori vyžadovat, abychom se
ve jménu ethické zásady zříkali své politické koncepce, pokud jsme ochotni ji přizpůsobit oprávněným požadavkům.
Na těchto nových základech navázalo roku 1951 pravidelné přátelské
rozhovory několik českých a sudetských katolíků, žijících v západním
Německu. Iniciativa vyšla od mladého německého kněze z pražské arcidiecése Dr.Hermanna Eberta. Je to drobná a tichá práce, která se jen příležitostně projevuje veřejně. Mladí studenti a dělníci z "Ackermanngemeinde", kteří mají daleko méně předsudků než jejich starší krajané,
pravidelně zvou na své podniky české přednašeče, kněze i věřící laiky.
Studenti dokonce počali vydávat velmi svěží časopis "Der Neue Ackermann",
kam píší příležitostně i čeští autoři. Povážíme-li, že mládežnické odbory "Ačkermanngemeinde" aspoň nepřímo ovlivňují většinu odsunuté sudetské mládeže /na posledním kursu měla na př. "Ackermanngemeinde 80
studentů, zatím co Landsmannschaft měla na podobném školení jen 8 studentů" a že jejich čeští hosté jsou většinou spolupracovníci rozhlasové stanice Svobodná Evropa, v sudetském tisku tak neomaleně pomlouvané,
nemůžeme tu nevidět značný pokrok.
Co je obsahem této spolupráce ? Jsou to jen logické konkluse zásad,
z kterých vycházíme. Soustřeďujeme se především na úkoly nestranné spravedlnosti před Bohem a křesťanské lásky k bližnímu v duchu Horského kázání Páně. Ukazujeme, jaké škody natropil na obou stranách modloslužebný nacionalismus. My Češi veřejně uznáváme, že odsun byl aspoň ve své
konkrétní podobě porušením přirozeného práva a že tedy musí být v nějaké formě revidován. Zároveň žádáme své německé přátele, aby měli pochopení pro fysickou nemožnost "restitutionis in integrum" a pro naši lásku k Československé republice, naší vlasti. Společně pak zdůrazňujeme
že rozšíření E v r o p s k é f e d e r a c e na osvobozené státy
střední a východní Evropy podstatně usnadní řešení naší vzájemné proble-
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matiky, zvláště jestliže bude s federalisací států po vzoru USA zároveň
spojena jejich vnitřní decentralisace po vzoru Švýcarska. V rámci jedné
federace nebude možno nikomu zásadně bránit, aby se usadil tam, kde bude chtít žít, a příslušná decentralisace mu při tom zajistí svobodný kulturní život ve vlastním jazyce. Tak může být vyřešena sudetská otázka,
aniž by se napřed násilně bourala Československá republika; což znamená
také: aniž by se poskytoval pádný argument pražské komunistické propagandě a aniž by se v našem národě budily staré obavy a vášně. Toto je
opravdu m í r o v é řešení.
Bohudík nejsou dnes již takovéto názory jen výsadou několika věřících
katolíků. Kdo sleduje na příklad kvašení mezi mladými českými liberály
/"Skutečnost"/ a socialisty /"Tribuna"/, musí, při všech vážných výhradách k jejich postoji v jiných otázkách, uznati, že v překonávání sobeckého nacionalismu a ve snaze dospěti k mírovému řešení národnostních sporů jsou i u jiných representativních skupin exilu značné pokroky. Na druhé straně nás ovšem zaráží neústupná zatvrzelost starších profesionálních politiků obou národností. Starší sudetská generace se stále ještě
nezmohla na nic jiného než na pranýřování utrpěných křivd, tak zvanou
"Sudetoněmeckou Bílou knihu", a na ustavičné omílání velmi zjednodušených důkazů, že Československo se nikdy nemělo narodit. Starší česká generace, zvláště pokud je soustředěna v Radě Svobodného Československa,
namnoze neméně houževnatě trvá na Benešově koncepci z roku 1945. I v novém programu Rady je výslovně schvalován a hájen odsun jako definitivní
řešení sudetské otázky.
/Budižmi zde dovolena osobní poznámka:Odmítl jsem proto nabízené
členstvív Radě a podrobně jsem své stanovisko odůvodnil morálně i politicky; navrhl jsem změnu onoho bodu programu; dostal jsem po několika
měsících odpověď sice zdvořilou, ale zápornou./Obě strany, čeští i němečtí nacionalisté, se při tom neprozřetelně spoléhají na oporu vlády
Spojených Států. Rada si velmi zakládá na nedávném psaní presidenta
Eisenhowera, Landsmannschaft počítá s nesmírnou váhou Adenauerova Německa v americké mezinárodní koncepci. Rada si neuvědomuje, že uznání presidentovo platí našim národům a našemu státu, ale nikoliv každé podrobnosti jejího personálního složení a jejího politického programu, zvláště
pokud tyto podrobnosti nemají reálný politický význam.A Landsmannschaft
rovněž neprávem stotožňuje Adenauera a jeho překvapující úspěchy se svým
zastaralým nacionalismem. Jednoho dne nastane na obou stranách nepříjemné vystřízlivění. Dej Bůh, aby pak došlo i prakticky k řešení, které by
bylo důsledně inspirováno mírem Kristovým!
N O V Ý Č E S K Ý P Ř E K L A D A P O Š T O L Á Ř E .

Požádali jsme Dr Ondřeje M.PETRŮ, profesora na papežské universitě "ANGELICUM" v Římě, aby řekl něco spolubratřím o novém překladu Apoštoláře, který má už připravený k tisku.
Redakce.

hned po vyjití jsme si byli vědomi, že v dalším vydání leccos bude třeba poopravit, protože zvláště poslední vylepšování překladu bylo konáno ve značném spěchu, aby kniha mohla vůbec ještě vyjít /na podzim roku 1948!/. Dr. Škrabal se z té námahy tehdy dokonce roznemohl. Když jsem
přišel do Říma, ještě nějaký čas jsem si o tom dopisoval s P.Škrabalem.
Ale protože zase bylo třeba publikovat Písmo co nejrychleji /Evangelia
dána do tiskárny roku 1950/, nebylo Času provést důkladnější přepracování. Bylo tedy v Evangeliích změněno jen to, co se zdálo nutné, a kromě toho text i poznámky byly přehlédnuty po jazykové stránce.
Apoštolář však, který je už připraven k tisku, je vydání přepracované. A právě o methodě, jak jsem postupoval, chtěl bych se trochu obšírněji zmínit.
Kromě obvyklých obtíží, jaké musí překonávat každý překladatel, má
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překládání Písma svoje těžkosti vlastní. Upozorníme jenom na některé.
Nový Zákon byl napsán před mnoha sty lety, a to řeckým nářečím koiné,
které se někdy /hlavně ve významu slov/ dost liší od řečtiny klasické.
Kromě toho jednotlivé knihy N.Z. nepsali Řekové sami, nýbrž Židé. Vnesli
tam proto často svůj způsob myšlení a vyjadřování, orientální stavbu
vět atd. S tím vším se musí dobrý překlad vypořádat. U nás se dosud vydávalo Písmo svaté tak, že více méně se překládalo doslova, totiž:podstatnému jménu v originále odpovídalo podstatné jméno v překladu, přídavnému jménu v řečtině přídavné jméno v češtině atd. Dále se namnoze
ponechávaly obraty čistě dobové a místní, kterým dnešní průměrný čtenář
už nerozumí. Ovšem v důkladnějších komentářích - na př. Sušilově a Sýkorově/-mluvím tady o překladech N o v é h o Zákona -/ se to pak vykládalo. Jenže čtenář tak měl dvojí práci: prokousat se textem, který mu
byl často nesrozumitelný /nebyl-li sám školen theologicky/, a pak studovat výklady. Když však měl po ruce jen "kapesní vydání" s minimem poznámek, byly pro něj celé pasáže listů "hortus conclusus, fons signatus".
Jak jsem se tedy snažil odstranit v našem Apoštoláři tuto velkou překážku ? Na první pohled nemůže být odpověď jednodušší:Nejdříve jsem vždy
usiloval - s pomocí odborných slovníků a biblické literatury, i nejnovější - zachytit přesně smysl každé věty, a pak ji vyjádřit tak, aby
tomu bez větších potíží mohl porozumět průměrný inteligentní člověk.Poznámky pod čarou to porozumění prohlubují poukazy na souvislost, biblickými reáliemi a občas upozorněním na jiný možný překlad. Ve značnější
míře je také ve výkladech pamatováno na přímou aplikaci pro duchovní
život.

Z methody překladu, jak jsme ji shora vysvětlili, vyplývá pak samozřejmě, že neodpovídá všude podstatné jméno české podstatnému jménu řeckému, přídavné jméno české přídavnému jménu řeckému atd. A to z toho
jasného důvodu, že skladba češtiny se značně liší od skladby řečtiny.
V češtině totiž, jak je známo, hlavní dějový důraz je na slovese, kdežto v řečtině / a stejně tak v latině/ skoro celá tíha děje spočívá na
substantivu. Myslím však, že když tak "volně" překládáme v duchu češtiny, nikterak se neodchylujem od původního textu. Naopak: takový překlad
v duchu jazyka je schopen vyvolat v čtenáři přesnější představu toho,
co svatopisec chtěl říci, než překlad "doslovný". Uvedu jednu ukázku,
a to
1
Kor
13,1...:
"Kdybych mluvil jazyky lidskými a třebas i andělskými, ale
neměl přitom lásky, jsem jenom zvučící kov a hlaholící zvon.
A kdybych měl dar hluboce promlouvat, rozuměl všem tajemným
pravdám, ovládal všecko. co se má vědět, a divotvornou víru
měl v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel, ale neměl přitom lásky, za mák ceny nemám. A kdybych rozdal všecko, co
mám, a do ohně /pro druhého/ skočil, ale neměl přitom lásky,
nic mi to neprospěje. Láska je shovívavá, dobrosrdečná, láska nezávidí, láska se nevychloubá, nenadýmá, zachovává /vůči druhým/ slušnost, nemyslí jenom na sebe, nerozčiluje se,
nedbá, když jí někdo ublíží, má zármutek, když se děla něco
špatného, ale raduje se, když lidé žijí, jak se sluší a patří. Všechno omlouvá, všemu věří, nikdy nad nikým nezoufá,
všecko vydrží..." Těžký oříšek bývají pro čtenáře Písma některé metafory, kterým dnešní člověk už nerozumí. Když na př. svatý Petr vybízí křesťany, aby
měli
přepásána bedra mysli své", snad devět z deseti čtenářů neví, co to znamená. Slovo "bedra" má totiž dnes u lidí dost mlhavý význam a rozumějí
se jím spíše "ramena", "záda", než "boky" /lumbi/, jak je vidět i z vyjádření:"nésti nějaké břemeno na bedrech". A k tomu ještě: bedra "přepásána"; málokdo ze čtenářů neškolených v biblických reáliích ví,že
"mít bedra přepásána" znamenalo tolik, co"být k něčemu pripraven, pohotově". A nadto ještě:"bedra mysli své", čili metafora metafory! Taková
a podobná vyjádření jsem se vždycky snažil přeložit tak, aby člověk alespoň věděl, o čem je řeč, a v poznámce se to pak podrobněji vysvětlilo.
Jsem si ovšem dobře vědom, že takové nové překládání je nebezpečné,
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protože se může snadno překladatel octnout na nejisté půdě subjektivismu
a osobních koníčků. Ale vděčně musím konstatovat, že po této stránce velmi bděli nad naším překladem i výklady oba censoři. Neštřili námahy, zkoumali výraz za výrazem, srovnávali s odbornými slovníky a skripturistickou
literaturou. Je to od nich tím milejší, že žádný z nich není Čech:P.Augustin Scherzer, prefekt knihovny na Angeliku, je
Rakušan,
P.Aug
Pavlovic, profesor theologie v Turině, je Charvát. Ale oba umějí dokonale česky, protože dlouhá léta žili u nás a přednášeli na dominikánském bohovědném učilišti v Olomouci.
Jest ještě jedna věc, kterou musí mít překladatel Písma na paměti:že
se totiž v každé živé řeči význam slov neustále, i když pomalu, mění.
Z Evangelií stačí upozornit na text:"Ecce ancilla Domini", kde staré
překlady měly "děvka", pak"dívka" a dnes "služka". Podobných příkladů
je možno uvésti dost i z Apoštoláře. Jen namátkou vybírám 1 Kor.7,31.
Všichni naši překladatelé podávají tento text takto:" a ti, kteří užívají tohoto světa, jakoby ho neužívali". Jenomže dnes už takový překlad
nemůžeme nechat, protože "užívat světa" má význam:"vyhazovat si z kopýtka", tedy to je něco docela jiného, než chtěl svatý Pavel vyjádřit.
Smysl "hoi chrómenoi ton kosmon" je:"a ti, kdo mají co dělat s tímto
světem, jako by s ním neměli co dělat".
Těmito ukázkami jsem chtěl osvětlit kněžským spolubratřím některé zásady, podle kterých jsem postupoval při přepracování Apoštoláře. Došel
jsem k nim delší překladatelskou praxí a i tím, že jsem se o tom radíval
- pokud byla příležitost - s kněžími v těch věcech zkušen
se bude někomu zdát, že je tento překlad příliš prosaický, zbavený namnoze oné "biblické posvátnosti", "unkce", kterou někteří katolíci /a
snad ještě více naši protestanté/ od překladu Písma vyžadují. Ale jsem
přesvědčen, že tento požadavek "biblické češtiny" musí ustoupit všude
tam, kde by zatemňoval smysl textu dnešnímu čtenáři. Tuto ztrátu /je
to vůbec ztráta?/ vyváží obecná srozumitelnost - pokud je to možno a přístupnost apoštolských listů širokému čtenářskému okruhu. Pokud ovšem
se to podařilo, mohou objektivně posoudit jen druzí.
P.Ondřej M. PETRŮ, O.P.

Katechismus a vyučování katechismu zůstane vždy velkou láskou každého katolického kněze. Je jeho svatou ctižádostí přiblížit pravdy katechismu co nejvíce dnešní generaci. Myslím, že bychom však měli též poněkud myslit na budoucnost / a doufáme, že ta budoucnost nebude příliš
daleká,/ jak budeme vykládat katechismus mládeži, která bude formována
dialektickým materialismem a projde technologickou výchovou. Tato mládež těžko porozumí formulaci našich starých , i částečně zmodernisovaných katechismů! Bude třeba hledat nový způsob, jak bychom mohli malým
i dospělým podat Kristovo poselství o záchraně člověka celé, nezkrácené a nerozředěné řečí co nejsrozumitelnější.

terialismem, mají je i na západě a věnují jim všude živou pozornost. Na příklad v Belgii v Bruselu existuje už osm let Mezinárodni ústředí
pro náboženskou výuku a výchovu /Centre international d´études de la
formation religieuse, 27, rue de Spa, Bruxelles, Belgique/, které vydává též mezinárodní revue v několika světových jazycích LUMEN VITAE.Přináší vedle důkladných odborných studií z oboru náboženské formace
/často seskupených v jednotlivých svazcích v cenné monografie/ přehled
o mezinárodním katechetickém hnutí a přehled bibliografický. - Jeden
z hlavních spolupracovníků bruselského katechetického ústředí P
uveřejnil v časopise francouzského kléru L´UNION studii o dějinách katechismu. Věnuje v ní zvláštní pozornost reformním snahám v oboru katechese a vyvozuje z dosavadních pokusů několik praktických postulátů,
které by mohli i nám sloužit jako orientace pro naši pastoraci, a případně pro přípravu nového katechismu pro novou pohanskou generaci ve
vlasti.
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Při pohledu na všechny pokusy o zmodernisování katechismu je těžko
najít nějakou jednu společnou dominantu. V mnoha zemích se však došlo
k větší jednotě ve formulaci hlavního katechismového textu. Častá změna
pobytu rodičů si vynutila vydání jednotných katechismů. Mošno však rozlišovat dva hlavní proudy: jedni se drží tradičních katechismů z minulého století a přizpůsobují je jen nepatrně dnešním potřebám. Tyto katechismy trpí obyčejně přílišným moralisováním a často nerozlišují dostatečně mezi podstatnými a vedlejšími otázkami.- Druhý proud, reformní, je
však mohutnější. Všechny tyto reformní pokusy vycházejí ze zásady pedagogického přizpůsobení jak sociálnímu a kulturnímu prostředí různých zemí tak i mentalitě dnešní mládeže a náboženským proudům v Církvi, především vyvinutému liturgickému životu.
Tyto zásady mají vliv jak na uspořádání učebné látky a zevnější úpravu učebnic / je věnována velká péče typografické úpravě, ilustracím, text
katechismu bývá doplňován příhodnými modlitbami, vyprávěními ze života
a příklady, praktickými úkoly. Nové katechismy se snaží o co největší
stručnost a konkretní vyjádření abstraktních pojmů. Na př.nemluvíse
o posvěcující milosti v duši křesťanově nýbrž spíše o křesťanu -Božím
příteli, hřích se nedefinuje jako přestoupení Božího zákona, nýbrž vykládá se, že hřešit znamená rozejít se s Kristem Pánem, odloučit se od
něho tím, že člověk odepře plnit jeho vůli. Jeden z nových katechismů
na př. definuje křesťana takto:"Křesťan je pokřtěný člověk, který věří
v Boha, žije v Bohu a jde k Bohu skrze našeho Pána Ježíše Krista."-Tato
úvodní definice poskytuje celé rozdělení látky katechismu:věřit Božímu
slovu, žít Božím životem, jednat jako Boží dítě: dogma, milostosvátosti, morálka -; ale všechno navzájem zapojené k jedinému ústřednímu
bodu, ke Kristu Pánu! V nových katechismech se projevuje snaha, aby už
ze stavby katechismu vynikalo co nejzřetelněji základní tajemství křesťanství v celé životní originalitě - Bůh přišel mezi lidi, aby je zachránil a spasil. Ale všechno bývá zarámováno do biblického a liturgického ovzduší. Někdy to jsou citáty z Písma, které doplňují katechismové
poučky, jindy krátká biblická vyprávění a všecko vyúsťuje v praktický
liturgický život: nejde jen o minulou skutečnost, jde o skutečnost denně přítomnou mezi námi, kterou každý opravdový křesťan denně plně prožívá! Proto některé katechismy spojují nauku o hlavních křesťanských ctnostech s učením o svátostech a jiné celou katechismovou látku dělí podle
liturgického cyklu církevního roku.
Snahy o zmodernisování a zaktualisování katechismu daly by se shrnout v tyto body:

1.
2.-Rozumný ohled na sociální, kulturní i náboženské směry a potřeby
dnešní doby.
3.- Snaha o konkretní vyjadřování abstraktních pravd a jejich přizpůsobení mentalitě dětí, tak aby se mohly stát součástí jejich života, jejich osobním přesvědčením.
NB! Někteří vidí právě v tomto bodě největší slabinu dosavadního
vyučování náboženství a důvod, proč mládež i po několika letech
soustavného náboženského vyučování tak snadno zanechává náboženskou praxi. - V Anglii studovali velmi důkladně tento problém
a vypracovali tak zvaný Birmighamský program a podle jeho zásad
byl vydán stručný katechismus s výkladem /jen 88 stran/ a zvláštní příručka pro katechety. Dosáhli novou metodou velmi dobrých
úspěchů. Metoda však předpokládá důkladné předběžné pedagogické
a methodologické vzdělání u katechety. Zřídili pro profesory a učitele náboženství zvláštní doplňovací kursy, které jsou přičleněny k Pedagogickému ústavu londýnské university a uznány i stá4.- Zapojení katechismu do liturgického života a totální výchovy dítěte /v rodině, v obci atd./
5.- Co nejvěrnější vyjádření c e l é h o Kristova poselství. Nemyslí se tu ani tak jednotlivé podrobnosti; je však nutno dát
už mládeži ucelený obraz celého křesťanského světového a životního názoru, ukázat organickou jednotu a vzájemnou souvislost
zjevených pravd, sakramentálního života a morálky.
v.f.
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- S T R U Č N Ě Z Ř Í M A . - I v červnu bylo v Římě stále velmi
hopoutníkůz celého světa, takže někdy musel svatý Otec udílet všeobecné audience v basilice svatého Petra. V předvečer svátku sv.apoštolů
Petra a Pavla v neděli 28. června bylo při papežské audienci ve svatopetrské basilice na 30.000 osob. - V První polovině června udělil též
několik zvláštních audiencí na př. účastníkům VI. generálního shromáždění Mezinárodní federace zemědělských podnikatelů a I. kongresu očních
lékařů z latinských zemí a mezinárodního kongesu chrirurgů. - Svatý Otec měl ke všem těmto kongresistům vždy delší promluvu. Ačkoliv ve všech
projevil vždy živý zájem o profesionální a odborné otázky jednotlivých,
nikdy nezapomněl jako zástupce nejvyššího Pastýře a Učitele upozornit
na poslední cíl lidského života, lidských snah a lidské vědy. - Jubilejní encyklika k osmistému výročí smrti svatého Bernarda "DOCTOR MELLIFLUUS" připomíná mnohostrannou činnost tohoto velkého reformátora a
a jeho dalekosáhlý vliv na svou dobu. Svatý Otec upozorňuje v encyklice
zvláště na mystiku svatého Bernarda, na niž dnešní doba zapomíná, ačkoliv má tak velký význam i dnes. V závěru encykliky poukazuje na rozháranost současné doby a upozorňuje na úctu k Matce Boží, u níž hledal pomoc svatý Bernard a kde ji musíme hledat i my. - K 700ému výročí smrti
svaté Kláry poslal svatý Otec obsažný list assiskému biskupovi; upozorňuje v něm mimo jiné i na aktuálnost díla a reformy této největší duchovní dcery svatého Františka. - V Římě oslavili mimořádným způsobem
jubileum svaté Kláry slavnostním triduem v basilice Ara Coeli na Kapitolu, kam byly přeneseny z Assisi některé ostatky světice. Při závěrečném
aktu promluvili na schodišti kostela Ara Coeli starostové městŘímaa
Assisi a kardinál vikář Micara udělil požehnání nejsvětější svátostí
uložené v historické monstranci svaté Kláry. - VŘímězahájiliprovoz
138mé farnosti; dokončuje se stavba farního kostelazasvěcenéhosvaté
Marii Goretti; bude to jedna z nejmoderněji zařízených farností. -Z řady přípravných prací pro blahořečení různých služebníků a služebnic Božích potěší jistě všechny zpráva, že byl už promulgován dekret o hrdinském stupni ctností služ. Bož. Michala Ruy, žáka a prvního nástupce v
generalátě zakladatele Salesiánů, sv. Jana Bosea. - Papežská pomocná
komise bude i o letošních prázdninách ve 4.000 letních koloniích hostit
na 800.000 italských dětí. - Svatý Otec se po vážném onemocnění velmi
dobře zotavil a zmáhá při svém vysokém věku téměř zázračně nesmírnou
námahu svého úřadu.
ŘÍMŠTÍ NOVOKNĚŽÍ. - V červenci budou vysvěceni celkem 4 noví čeští
kněží. - V neděli 5. července dp. IVO C Í S A Ř , z papežské koleje
Nepomucenum/pro pražskou arcidiecési/. Primici bude slavit 6. července v kolejní kapli svatého Jana Nepomuckého u oltáře, kde před lety též
sloužil svou první mši svatou njdp. pražský arcibiskup Msgre Josef Beran /oltář byl přenesen ze starého kostela při České koleji ve Via Sistina/. - Téhož dne bude vysvěcen i dp. JAN S T E R N , z kongregace
lassaletských misionářů, kzerý se stále hlásí k Čechům a mluví česky.
Studuje na Angelicum v Římě. Primici bude mít také 6. července. -Dále
11. července bude vysvěcen jesuita dp. JOSEF S T R M I S K A a první
mši svatou bude sloužit v basilice Panny Marie Větší u oltáře Matky Boží /Salus populi Romani/, podle níž profesor Dítě vytvořil velehradskou
Matku unie. - A konečně v jubilejním roce svatoprokopském dostanou novokněze i emauzští benediktini. 26. července bude vysvěcen ve Folignu
dp. ODILO C R K V A . První mši svatou bude sloužit v kruhu svých řádových spolubratři v Sassovivo u Foligna, kde se ve starém monastýru
usídlili emauzští benediktini ve vyhnanství i se svým njdp. opatem. Přejeme všem novokněžím nejhojnější milosti od Pána a prosíme, aby na
ně pamatovali všichni spolubratří u oltáře. LA CHIESA DEL SILENZIO -MLČÍCÍ CÍRKEV.- Duchovní revue italských intelektuálů"Tabor"vydalazvláštnítrojčíslo-svazek o 232 stranách věnované pronásledované Církvi. - Svazek přináší italský překlad encykliky Pia XII. "Orientales Ecclesias" a úvodním článkemdominikánaP.Spiazzy o trpící Církvi a potom se střídají referáty, přehledné zprávy se
statistickými daty, svědectví o životě a utrpení katolíků v Albanii,
Bulharsku, Číně, Charvatsku, Letonsku, Litvě, Polsku,Srbsku,Černé
Hoře, Macedonii, Rumunsku, Slovinsku, Ukrajině,Maďarsku,Sovětském
svazu a ve Vietnamu. Československu jsou věnovány tři články:Přehledná
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studie o náboženské situaci v Československu od P.Pavloviče a k ní
připojen list jednoho českého uprchlíka a jedno svědectví uprchlíka ze
Slovenska. Svazek končí proslovem kardinála Agagianiana o zasvěcení Ruska neposkvrněnému srdci Panny Marie a několika úvahami o významu křesťanského utrpení a svědectví Církve. Je přepojena přehledná zpráva o mariánských svatyních za železnou oponou. - Kdybychom měli ve Vinculu více místa a více času na přepisování, připojili bychom tu alespoň některé úryvky z velmi instruktivního svazku. I dvě svědectví o poměrech u nás
jsou velmi vzácná, poněvadž vedle stinných a velmi bolestných stránek
poukazují též na světla a na hrdinné chování našich lidí, dětí i dospělých. -List českého uprchlíka končí těmito slovy:"Tyto řádky píše s krvácejícím srdcem jeden kněz, který s napjetím všech svých sil se snažil
až do poslední chvíle bojovat pro záchranu plamene víry, kněz, jemuž se
podařilo jakoby zázrakem uniknout z rukou policie, když se už zdálo, že
je ztracen! ALE JEHO SRDCE ZŮSTALO TAM DOMA, a když celé hodiny ležel
ve sněhu a v dešti v hlubokých pohraničních hvozdech, PŘÍSAHAL, ŽE SI
NEDÁ NIKDY POKOJE, DOKUD NEUVIDÍ OPĚT SVOU ZEMI, SVOBODNOU A ZKVÉTAJÍCÍ VE STARÉ VÍŘE. Modli se, drahý bratře, spolu s ním za tuto zemi, kterou sice neznáš, ale která byla - právě jako ty - vykoupena Spastelovou
krví!" -Přepsal jsem alespoň tento závěrečný úryvek, poněvadž mi zní jako memento pro nás všechny, kteří tu zemi známe velmi dobře a kteří snad
na ni a na její budoucnost pamatujeme příliš málo a příliš zřídka.
našeho vyhnanství se prodlužuje, svazky s domovem se uvolňují, nové práce a starosti nás tak plně zaměstnávají, že nemáme čas ani myslit na domov! A přece, i když pracujeme na Boží vinici pro nesmrtelné duše, které stály právě tak Kristovu krev jako ty české duše doma, - a jistě pracujeme rádi a s vypětím všech sil -je to práce pro Pána! - ale nezapomínejme u oltáře, při breviáři a při růženci na naše spolubratry doma,
udržujme zájem o pronásledovanou Církev u nás i v našem okolí, snažme
se získat nové zkušenosti pro domácí pastoraci a pokud možno získat
ve svém okolí b u d o u c í m i s i o n á ř e pro naše země, které
budou trpět příšerným nedostatkem kněžstva!
Je tu řada bolestných problémů, které vyvolává náš dlouhý exil.Je nás
tolik českých kněží ve všech světadílech, ale jen mizivá menšina pracuje pro naše exulanty přímo a ani o této činnosti nejsme často ani vzájemně informováni. Ostatní důstojní páni, kteří pracují v cizí duchovní
správě, ztrácejí stále více zájem jak o domácí poměry v ČSR tak i o náboženský stav našeho exilu. Snažili jsme se pomocí našeho skromného Vincula a ostatního našeho "kněžského tisku" , pokud bylo v naší moci, udržovat obojí zájem. Potřebujeme však nutně s p o l u p r á c e a především p r a v i d e l n ý c h d o p i s o v a t e l ů , kteří by
podávali zprávy o náboženské situaci v jednotlivých zemích, o vlastní
práci a přinášeli nové podněty k účinnějšímu apoštolátu mezi krajany.
Možná, že bychom potom získali všichni utěšenější obrázek o našem exilu a že bychom s větší radostí a s větší důvěrou pracovali o jeho obrození. Možná, že se nám nepodaří najít a vychovat v exilu mnoho nových
kněžských nebo řeholních povolání /musíme však na to stále myslit a dělat, co je v našich silách; dalo by se vykonat mnohem více, kdyby bylo
více zajmu v kněžských řadách a více spolupráce!/, ale mohli bychom pomýšlet na výchovu katolických laiků, kteří by mohli později působit jako výpomocní katecheté, bylo by potřebí připravovat pro budoucnost vhodný náboženský tisk, který by mohl zvláště v prvních dobách nahradit alespoň částečně nedostatek kněze, který se musí věnovat výhradně kněžským funkcím. - Náš pracovní kroužek nemá žádné oficielní autority, nemůže dávat závazné směrnice, ale už od svých počátků chtěl být kouskem
společné půdy, kde by se spolu stýkaly domov i exil, tribunou, kde by
si kněží vyměňovali své názory, informace, náměty a z toho by potom
bez nějakého autoritativního zasahování mohly vyrůst některé praktické
směrnice pro naši práci v exilu i pro přípravu našeho apoštolátu ve vlasti. Podaří se nám však něco vykonat jen tehdy, přistoupí-li k našemu
VINCULU a k NAŠÍ JEDNOTĚ vnitřní pouto vzájemné lásky a bratrského
zájmu, vnitřní j e d n o t a v ů l e a s r d c e . Jedině tak se
bude moci stát náš kněžský exil opravdovým srdcem celého českého exilu
a jedině potom i naše exilové katolické organisace,CML se svými složkami , Křesťanská akademie , Nový život atd. budou žít a nikoliv jen ži-
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vořit!- Jsme si vědomi mnohých nedostatků, které má naše práce, kterou
už třetí rok konáme pro náš kněžský exil / a snad málokdo ví, s jakými
obtížemi a s jakými obětmi ji konáme/; jestliže však je někdo mezi našimi spolubratřími - nebo je-li tu skupina českých kněží - kteří by se
chtěli této práce ujmout a dělat ji lépe, náš pracovní kroužek je ochoten zastavit dosavadní vydavatelskou činnost a přihlásit se za spolupracovníka nového podniku. Dnes v tak vážných dobách, kdy jde o všechno,
by se nám zdálo těžkým proviněním na celém národu a budoucnosti Církve
doma, kdybychom chtěli snad hledat nějakou osobní prestiž! Do našich
kněžských řad nesmějí vniknout "manýry " našeho politického exilu, naše jednota by měla být příkladem všem ostatním exilovým složkám, a především katolickým exilovým složkám, tak žalostně roztříštěným jako ostatní exil!Nemějte mi za zlé, drazí spolubratři, že jsem si tu před vámi tak upřímně vylil své srdce! Pamatujme však, že každý z nás, ať chce
nebo nechce, nese kus odpovědnosti za náboženskou budoucnoust své vlasti.
Pán Bůh nám pomohl na svobodu nikoliv pro naše osobní zájmy nebo dokonce
pro naše osobní pohodlí, nýbrž abychom v zázemí pomáhali těm, kdo doma
bojují v prvních liniích, a připravovali se na vybudování zničené Církve
vdomovině.v.f.
STRUČNĚ Z DOMOVA.- PRAŽSKÁ CM THEOLOGICKÁ FAKULTA A SEMINÁŘ mají být
v novém školním roce přeneseny z Prahy do Litoměřic. - VYUČOVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ bylo v posledních měsících v některých okresích ještě ztíženo.
Nejenom, že tam byly všechny náboženské hodiny přeloženy na odpoledne,
nýbrž bylo nařízeno, že po skončení odpoledníhovyučovánímusejímít
děti hodinu volno a potom teprve možno začít vyučovat náboženství. Což
prakticky někde znamenalo úplné znemožnění náboženskéhovyučování.V kostele v neděli kněží nesmějí vyučovat náboženství mládež. - STATISTIKA, NAD NÍŽ SE MUSÍME ZAMYSLIT! -V ČSR je 6.318 mateřských škol s
232.858 dětmi/ od tří do šesti let/; dvě třetiny těchto škol se stará
o děti celý den, některé dokonce celý týden!Rodiče jsou v práci, dě
vychovávají lidé oddaní komunistické ideologii.- Při 63 % obecných a
středních škol jsou zřízeny pionýrské oddíly, které sdružují na půl milionu žactva, 49 % procent všech dětí v pionýrském věku je tam organisováno. U škol existuje 2084 družin mládeže, které se starají o 174.576
žáků škol prvního a druhého stupně v době mimoškolní. Dále řada internátů, žákovských domovů; ve 4.576 školních jídelnách se stravuje během
školního roku 411.823 žáků. A teď ještě prázdninové a pionýrské tábory,
společné rovinné návštěvy školních výchovných filmů, výstav
atd.
NOVÁ ŠKOLA, která podle ruského vzoru začne po prázdninách, bude asi docela bez náboženství a bude zaměřena výhradně technologicky. Řada vědních oborů, které byly základem celé evropské a všelidské kultury bude
vyloučena, celé vyučování a výchova zaměřeny k výchově socialistických
robotů. " Osmiletky " a "jedenáctiletky" / t.j. 5 tříd obecné, 3 třídy
býv. měšťanské resp. střední školy a 3 třídy býv. vyššího gymn. resp.
gymn./ znamenají opravdovou kolektivisaci dětskýchduší!-ŘEHOLNÍKNĚŽÍ
V DUCHOVNÍ SPRÁVĚ někde přibývají, ale také se znovu zducho
vy vracejí do koncentračních klášterů. -VYHLÁŠENÝ OTEVŘENÝ BOJ NÁBOŽENSTVÍ NA CELÉ FRONTĚ, jak je jasně vidět z řeči Širokého na X. sjezdu
slovenské komunistické strany v Bratislavě. Příslušnost ke komunistické
straně a zvláště funkce ve straně jsou neslučitelné s členstvím v Církvi.
Nemá se postupovat zatím administrativně, nýbrž pomocí zostřeného ideologického boje a členové se nutí morálně a hrozbami k odpadu. V některých okresech je velmi silná agitace pro výstup z Církve zvláště mezi
učitelstvem, úředníky a členy komunistické strany. RUDÉ PRÁVO přineslo
v poslední době řadu komentářů a úvodníků, kde se znovu a znovu zdůrazňuje boj proti tmářství a neslučitenost náboženství a církevní příslušnosti s komunistickým přesvědčením. Náboženství vzhledem ke státu
sice věcí soukromou, není však věcí soukromou ve vztahu ke komunistické
straně. Budování socialismu nutně s sebou nese boj proti každému náboženskému světovému názoru. Jediné přípustné náboženství pro komunistu
je - marxismus-leninismus. - Bohužel, že tento atheistický socialismus
pomáhali budovat a ještě pomáhají někteří čeští kněží! -Oremus!
VINCULUM.-Folia circularia Clero ČSR in dispersione destinata in 1.BOHEMICA.-Manuscripti instar. CUM APPROB.ECCLESIASTICA. - Romae, 5.7.53.

