SPOLUBRATŘÍM KNĚŽÍM V EXILU
POSÍLÁ PRAC.KROUŽEK UN.AP."VINCULUM;' - ROMA,PIAZZA S.MARIA MAGGIORE,7.
SADA III., číslo 6 - 7 .

v Římě, v listopadu

1953.

NEPOSKVRNĚNÁ MATKO JEŽÍŠOVA A MATKO NAŠE, MARIA! UCHVÁCENI LESKETA TVÉ NEBESKÉ KRÁSY A HNÁNI ÚZKOSTMI NAŠEHO STOLETÍ
VRHÁME SE DO TVÉ NÁRUČE S, DUVĚROU, ŽE V TVÉM LÁSKYPLNÉM SRDCI NALEZNEME UKOJENÍ SVÝCH ŽHAVÝCH TUŽEB A BEZPEČNÝ PŘÍSTAV
UPROSTŘED BOUŘÍ, KTERÉ NA NÁS DOLÉHAJÍ SE VŠECH STRAN.
AČKOLIV JSME ZKRUŠENI VINAMI A PŘEMOŽENI NESČETNÝMI BĚDAMI, PŘECE OBDIVUJEME A OPĚVUJEME NESROVNATELNÉ BOHATSTVÍ VYNIKAJÍCÍCH DARŮ, JIMIŽ TĚ BÚH ZAHRNOVAL VÍCE NEŽ KTERÉHOKOLIV TVORA UŽ OD PRVÉHO OKAMŽIKU TVÉHO POČETÍ AŽ DO DNE, KDY
TĚ NANEBEVZATOU KORUNOVAL ZA KRÁLOVNU VEŠKERENSTVA.
PRŮZRAČNÝ PRAMENI VÍRY, ZAVLAŽ VĚČNÝMI PRAVDAMI NAŠE DUŠE.
LILIE, VONÍCÍ VEŠKEROU SVATOSTÍ, ZAPLAV NAŠE DUŠE SVOU NADZEMSKOU VŮNÍ. VÍTĚZKYNĚ NAD ZLEM A SMRTÍ, VSTĚP NÁM HLUBOKOU
HRUZU PŘED HŘÍCHEM, JENŽ ČINÍ DUŠI PŘEDMĚTEM BOŽÍ NENÁVISTI
A OTROK/NÍ PEKLA.
SLYŠ, BOHEM VYVOLENÁ, VROUCÍ VOLÁNÍ,'STOUPAJÍCÍ K TOBĚ V
TOUTO ROCE TOBĚ ZASVĚCENÉM, Z KAŽDÉHO VĚŘÍCÍHO SRDCE. SKLOŇ
SE NAD NAŠIMI BOLESTIVÝMI RANAMI. ZMĚŇ SMÝŠLENÍ ŠPATNÝCH LIDÍ, OSUŠ SLZY ZARMOUCENÝM A UTISKOVANÝM, POSILNI CHUDÉ A UBOHÉ, UHAS KAŽDOU NENÁVIST, ZJEMNI DRSNÉ MRAVY, BDI NAD KVĚTEM ČISTOTY MLÁDEŽE, OCHRAŇUJ SVATOU CÍRKEV A DEJ, AÍ VŠI.CHIfl LIDÉ POCÍTÍ KOUZLO KŘESŤANSKÉ DOBROTY. DEJ, AŤ VE TVÉM
JMÉNU, KTERÉ ZAZNÍVÁ V NEBI JAKO LIBÁ HARMONIE, SE VŠICHNI
OPĚT SBRATŘÍ A NÁRODY AÍ UZNAJÍ, ŽE JSOU ČLENY JEDINÉ RODINY, NAD KTEROU PAK AÍ ZAZÁŘÍ SLUNCE VŠEOBECNÉHO A UPŘÍMNÉHO
MÍRU.
PŘIJMI, NEJSLADŠÍ MATKO, NAŠE POKORNÉ PROSBY A VYPROS NÁM
OBZVLÁŠTĚ, ABYCHOM MOHLI JEDNOHO DNE, ÚČASTNI TVÉ BLAŽENOSTI.
OPAKOVAT PŘED TVÝM TRŮNEM PÍSEŇ, KTERÁ SE DNES ROZLÉHÁ KOLEM
TVÝCH OLTÁŘŮ: CELÁ JSI KRÁSNÁ, MARIA! TYS NASE SLÁVA, TYS NAŠE RADOST, TYS NAŠE CHLOUBA! AMEN.
Modlitba Mariánského roku 1953/1954, kterou složil svatý Otec
Pius XII. a kterou se sám po prvé pomodlí s římskými dětmi v
basilice Panny M a rie Větší o svátku N e p. Početí P.M. 8.12.53,
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Vstupujeme do Mariánského roku.Poněvadž předpokládáme, Se všem důsto
ným pánům je známý text,neb alespoň obsah,encykliky "Fulgens corona",
kterou svatý Otec vyhlásil Mariánský rok pro celý svět, nebudeme ji tu
opakovat ani ve stručném výtahu. Kdyby však se ukázal zájem a potřeba
uveřejnit celý text mariánské encykliky v českém překladu, vydáme ji
jako zvláštní svazeček "Cesty",Překlad máme po ruce. Sdělte nám svá přá
ní. - Svatý Otec jmenoval zvláštní komitát pro slavení Mariánského roku
Jeho předsedou je římský vicegerent Msgre Luigi Traglia« Nedávno zaslal
všem biskupům celého světa list, v němž udává praktické směrnice, kterak se má oslavit sté výročí prohlášení dogmatu o neposkvrněném početí
Panny Marie. Svatý Otec očekává od oslav především obnovu celého katolického života na celém světě a zvláště rozkvět čistoty a neporušenosti
mravů v mládeži a v rodinách.Má to být rok modliteb a pokání, rok poutí
do mariánských svatyň a zvláště na známější poutní místa. S v atý Otec udělil věřícím řadu mimořádných odpustků, plnomocných a částečných. Mariánské oltáře mají po celý rok výsadu oltářů privilegovaných.- Slavnosti mají však mít diecésní a^farní ráz, mají se oživit pouti na místní poutní místa, zvýšit účast^
přijímání svátostí J propagovat v rodinách společnou modlitbu sv. růžence. - Nám kněžím v exilu. , zvláště těm
kdo mohou pastorovat krajany, připadá za úkol .oživit solidní ..úctu k Mat
ce.Boží mezi našimi lidmi ® — Věnujeme proto zvx_
pt^j. priprave
dUKJ-aaii^ch uogmaxicKyaxi a tcauechetických mariánských kázání a přednášek
Ale náš mariánský apoštolát přinese trvalé ovoce jen tehdy, budeme-li
sami proniknuti upřímnou, solidní úctou a láskou k Neposkvrněné Bohorodičce.
x
3. listopadu t.r. , kdy připadalo 35té výročí stržení mariánského
sloupu na Staroměstském náměstí v Praze, přinesl americký KATOLÍK provolání ndp. opata AMBROŽE ONDRÍKA o znovuvybudování mariánského sloupu
na americké půdě v Lisle, před novou jubilejní basilikou svatého Prokopa. 8. prosince bude položen základní kámem, který pan opat posvětí.Pro
vedení pomníku a sochy N e poskvrněné Panny/ věrná kopie pražské sochy,
ale v mramoru/bude pravděpodobně svěřeno nejlepšímu sochařovi »žijícímu
v Americe, Mestrovičovi. - Nejdp 0 opat vypisuje podíly diamantové, zlaté a stříbrné po 1000,100 a 10 dolarech* a menší podíly po 5 a 1 dol.
na stavbu smírného pomníku. Jistě všichni čeští kněží v exilu upozorní
na tento významný podnět a nějak se zúčastní při jeho uskutečnění.Je to
také dílo k oslavě N G poskvrněného Početí Panny Marie» A podle gřání^ndp
opata to má být symbol^soustavného úsilí katolického exilu o oživení a
prohloubení mariánské úcty v našich krajanech, o vybudování duchovního
sloupu z českých věřících srdcích pro neposkvrněnou královnu nebe i ze
mě, aby si český národ právem zasloužil názvu
m a r i á n s k é h o
n á r o d a .
x
V předvečer filariánského roku připadají
j m e n i n y
ndp. opata
benediktinského svatoprokopského opatství v Lisle, otcovského protektora celého našeho českého katolického exilu a vzácného příznivce i našeho pracovního kroužku Vinculum a naší práce pro kněžský exil.Všichni jsme s radostí přijali zprávu o zlepšení zdravotního sta
vu vdp. opata a budeme zvláště v den jeho svátku pamatovat při nejsvětější oběti, aby Pán milostivě utvrdil jeho zdraví a žehnal hojně všem jeho apoštolským podnikům a dopřál mu, aby se mohl^těšit z
ovoce své obětavé práce v opravdovém míru a svobodě a podařilo se
mu postavit mariánský sloup nejen v Lisle , nýbrž i na Staroměstském
náměstí ve svobodné Praze„~ Ad multos annosl
Za české kněze v exilu:
Pracovní kroužek
VINCULUM
x
PŘEHLED ZPRÁV Z ŘÍMA A Z DOMOVA jsme nuceni odložit do příštího o běžniku. Pošleme Vám je 3 však"'véTmi brzo.- Rádi bychom Vám poslali k
Ježíšku nový svazek CESTY.- Pročtěte si dobře přílohu k tomuto^dvojčíslu a pošlete nám brzo vyplněné přihlášky.- Upozorňujeme na nový svazek
edice KA :JAN 5 E P : 0 LIDSKÝ SVĚT.-Krásný dárek k vánocům v exilu!
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/Conception Island/.
Nedávno mi kdosi řekl, že ve Spojených státech katolíci nedovedou^mít
•střízlivé a objektivní stanovisko k černošské otázce.. Je to bolestivé
rnisto na těle jejich národa, a bolest nepřispívá k rozvaze, Američtí katolíci prý bučí trpí rasovými předsudky /na př. nedovedou přemoci ošklivost nad myšlenkou, že černý lékař by se měl dotknout jejich těla nebo
že by jejich dítě si mělo hrát s dětmi tmavé pleti/, anebo se zase vášnivě stavějí na stranu utlačované rasové menšiny, dávajíce jí přednost
před lidmi své vlastní rasy. Je těžko zachovat chladnou rozšafňost, jsouli ohroženy základy, /--choříní pořekadlo praví, že je-li v domě skrytá
mrtvola, lidé se nedovedou přemoci, aby nemluvili o mrtvolách.
My, čeští katolíci s máme též svou bolest, která nás zbavuje objektivity1 a střízlivosti * Každá velká- bolest má tento účinek. Maše citlivé
místo jecírkevní uvědomění, /sebevědomí/, neboli katolický patriotismus,
jak by- to asi w j á d ř i l Pánélon. Češi jsou rozeklaný národ,
jedne straně většina jich" je katolická a toliko menší část národa dává přednost
nekatolickým náboženským svol eÔnostera, na druhé straně však i ta katolická většina' v mnoha -oři¡sadech - ne-li ve většině případů - má polovědoiaý ^
nebo uvědomělý odpor k Církvi a k Římu. Důvody jsou nám všem známe a tkvi
v naší minulosti, totiž v habsburská politice a habsbuskem_katqiícismu,
Přízrak Rakouskx-Uherska nás dosud pronásleduje, alespoň nás, kteri žijeme za' hranicemi; o katolickém uvědomění a lásce ke katolické Církvi
i- těžko si učinit nestranní obraz, poněvadž náš styk s domovem je nedostačující, Odtud, nedůvěřivý, • vo ezřívavý a chladný postoj k Cirkvi
i e dná stránka našeho' problému. Druhá jeho stránka je zoufaly, malicherný
p i'zkoprsý posto j těch, kdo Církev milují a kdo byli zatlačeni do defensi w zbvtkem národa, často i samými katolickými bralrimi- Jzavira;ji
se do riaŠ-eho katolického gheta a přitom v sobě živí ilus.e, že jsou
větvině
že yi>e ie jich: společnosti- je j en menšina1, lidi, a.--t o lidi m-, e
ně
h o d ii y ó h ' . Ve skutečnosti však^národní .kultura plyne mimo -jejich okruh, jsou zatlačeni na vedlejší kolej.
Tito katolíci jsou na scestí. J e j i c h katolický patriotismus se stává
až kompletem-a má"často zřejmá sektářský ráz. S e ktářství je ovsem pravý
opak katolicismu,/' už sama etymologie obou výrazů na to ukazuje/,
Sektář je samolibý, nemá sebekritiky, má omezený rozhled a isoluj- se.
Je podezřívavá ke všem a vidí v každém nepřítele. Katolicismus /universalismus/ znamená být otevřený, věřit v jednotu lidské rasy a v^dobre
tendence v člověku, jenž je ve své podstatě. "Bgží obraz''a, snažit se,
abychom byli nástroji, pomocí nichž Bůh osvěcuje a povyšuje na nadpri-^
rozenou základnu ty, s nimiž nás život svede dohromady. Katolík^zásadne
důvěřuje člověku / ač je si vědom trvalých následků prvotního padni/ , a
to proto, že důvšřuje B 0 hu, který je všemohoucí a dobrý a který miluje
lidľ.sivO, 'jež stvořil.
My, čeští katolíci, potřebujeme vyjít ze své ulity. Potřebůjeme_se
mnohému učit ze života katolíku jinde, hlavně v Anglii a ve Francii.Potřebujeme jako anglické anebo francouzské katolická časopisy sledovaiživot^a kulturu všech lidí a ve "všech úsecích. Mesmime si mysiex, •ze není, čemu bychom se od druhých naučili a že tedy se muzeme^obracet zady
k života kolem nás. J e třeba synthetisovat, uvádět naše náboženské^poznatkv v souvislost s těmi /rozumí se pravdivými/ poznatky, jez známe
odjinud. Potřebujeme asimilovat tyto poznatky z jiných pramenu a vestavět
do jediné, heterogenní budovy, kterou je nas katolicky svetový
názor .a katolický život. Potřebujeme z toho vytvořit jedinou "scientiam",
a to ono vědomí /scientia/, kterému se říká "sapienuia^. Potrebujeme
však' m: j prve rozumět mluvě lidí kolem sebe; jsme totiž prilis esouenctí T r píme v obr- z- á m slova smyslu touž "insulárností11 jako Angličan,^
který'okamžitě ztratí zájem, jakmile zjistí, že kniha je psaná^v cisi
řeči, nebo že cosi není "M a de in United Kingdom". Angličan je totiž přesvědčen- Že j v y l o u č e n o , aby se naučil cizí řeči a mohl porozumět cizí
literatuře, a je" si rovněž jist, že co není anglického puvodu, je mene-
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cenné a náhražková. Jsou-li Angličané hrozně insulární vůči jiným ná-^
rodům a zemím, anglický katolík není insulární vůči nekatolíkům ve své
zemi a může nám "být příkladem.Národně je třeba úzkoprsý, insulární nacionalista, ale nábožensky není sektár. Angličtí katolíci žiji s druhými , spolupracují s nimi. zajímají se o živet všech, reagují na národní_
život a na kulturu v zemi, a to ne povýšeně ani arogantně,jako ten,^kdo
má všecku moudrost., Angličané nejsou oboj e tni nebo kompromisní ve věcech
principů a víry, jsou naopak velmi důslední.ve věroučných otázkách a velmi otevření, neobojetní. Kdyby ostatně stírali rozdíl mezi katolicismem
a protestántismem, zahynuli by, ztartili by svůj raison d être- Ale jsou
taktní a jsou pokorní, Čemu bychom se hlavně měli od nich^učit, je tr.idar .i ta s • druhými, která je opakem isolacionismu, Nestahují se do o posice
a do gheta, poněvadž jsou v menšině a poněvadž tedy budou často přehlasováni. Mají zájem na budování své země i tehdy, kdy nemohou vést a kdy
jejich postavení mezi druhými je postavení rovných mezi rovnými. Snad
právě proto, že žijí v protestantské; zemi a že si uvědomují poreformacní,
puritánské tendence křesťanů vzdat se naděje na posvěcení Světa } který
je pro puritána neschopný posvěcení a přeměny, chápou dobře, jak neb: rpečný omyl je odlučovat náboženství t d života a zamykat Boha do kostela.
Jobu v této věci ortodoxnější než mnozí katolíci z tak zvaných 'jkatolických zemí", kteří shodně s protestanty omezují SVIT j náboženský život toliko na bohoslužby, modlitbu a náboženskou výuku a zajímají se o to, co
se ve světě děje /hlavně co se děje ve světě nekatolickém/ jen pokud to
má vztah ke sféře kultovní a Sakrální.
Také od Francouzů se lze mnohému naučit. Hlavně ti z nás, kdo mají co
činit s konvertity a kdo se připrayují na přijetí do Církve,, měli by se,
myslím, seznámit s G-odinem , Michonneauem, Loewem á podobnými autory,
kteří odkryli chybu katolického proselytisinu v minulých generacích, že
totiž bylo žádáno od konvertitů, aby se r o z e š l i p ř á t e l i , prostředím,
zkrátka se stylem svého života a osvojili si způsoby, zvyky a etiketu
tradičního francouzského katolíka.Žádalo se od nich, aby ve svém duchu
odpřisáhli všechno, co jim bylo drahé, a aby pošlapali všechno, co dosud bylo obsahem jejich života.V posledních třiceti letech však francouzští kněží pochopili, že takovýto postoj je mylný. Nesmíce si totiž
myslit, že všecko, co lidi před konversí zajímaj, o, všechny jejich činnosti a společenské styky jsou pochybné a bezcenné prc duchovní život
konvertity a že je třeba strhnout celou budovu j o¿ich života,Naopak je_
třeba vybírat všecko dobré v jejich dosavadním životě, uznat 'to a ocenit
to. N e ní-lx to nutné, nemáme jim brát jejich styl a jejich desavdm' přátele a prostředí. U a opak prvním posláním nového katolického křestana je
věrnost přátelům a prostředí, a práce o jejich posvěcení.
"Sektářský patriotismus" některých našich českých katolíků se však
neprojevuje toliko nedůvěrou a nepřátelstvím, k těm, kdo nejsou z našich
řad, nýbrž i nedostatkem zdravé sebekritiky. Živě. si. vzpomínám na celou
tu naši domácí atmosféru, na ty bouře ve sklenici vody a na vášnivou podrážděnou reakci, kterou doma vyvolával každý pokus o kritiku toho, co
některý katolík nebo někteří katolíci dělali. Zdá se, ^že svatosti Církve
bylo rozuměno v tom smyslu, že cokoliv katolíci konají,je svate^a dokonalé a neomylností Církve v tom smyslu, že cokoliv kdokoliv z nás vysloví , je inspirováno Duchem svatým. Když si dobrý, starý, zkušený Páter
Schikora C.So.R« troufal kritisovat některé z naši ;h kněží ve svem "Doorém pastýři"V Vyvolalo to velkou nelibost. A když někdo dokonce s menší
autoritou a menší zkušeností se opovážil zdravě kritisovat. dostalo se
mu záhy puncu, že je "non contiens ctím Ecclesia", že j eodeviacionista*_
Kriitika nebyla považována za jeden z nejryzejších v ý r a z ů lásky k Církvi
a k bratřím", nýbrž za zradu a nelásku, B u diž však řečeno v náš prospěchy
že i katolicismus v mnoha jiných zemích, hlavně zemích, kde máme početní
převahu, trpí často touž vadou.Svaty Otec na to narazil ve svém projevu
k žurnalistům v roce 1950, když řekl;"Církev je živé tělo, a kdyby veřejné mínění v ní nemělo najít průchodu, byla by ochuzena o něco podstatného, A do jdo-lj. v Církvi k takovému stavu, nesou za to odpovědnost jak
pastýři, tak věřící.
o
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V červnovém čísle revue anglických dominikána "Blacksflars" měl arcibiskup Roberts S.Jo/ pïedchůdce bombayského kardinála Gracias/ článek
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s názvem "On commending authority", kde arcibiskup R 0 berts vyzývá katolíky, aby se navzájem více kritisovali a žídá hlavně kritiku vůči představeným, v níž vidí projev loyality k nim. Zdravá sebekritika vezme vítr s plachet lidem jako Paul Blanshard,
Opovrhování lidmi, kteří nemají daru víry r a hledění na ně, jako na
nepřátele, jakož i odpork zdravé kritice a ke "correctio fraterna" jsou
projevy toho, čemu Gabriel Marcel říká "zfanatisované uvědomění'". Je to
něco, co nemá nic co činit s pravou r zdravou a nadpřirozenou láskou k
Církvi, jež je vlitým darem, Fanatismus je ptavým opakera vlité lásky,Je
to projeven.- člověka tělesného, ne duchovního. Fanatismus není„projev ducha", ale pudů, zpřízněných s pudy mravenců nebo včel v úlu. Poněvadž však
člověk není mravenec, nýbrž člověk, tu jest bytost duchová a s^transcendentními -potřebami a tužbami, fanatismus má vždycky metafysické zabarvení, je,jak praví Marcel, esenciálně náboženský. Je náboženství, které se
zvrhlo."Á čím větší a ryzejší věc se zvrhna, tím hroznější následky. To
ovšem není argument proti velkým věcem. Pravé náboženství je neschopné^
fanatismu,praví Marcel. N a opak, kdykoliv se setkáme s fanatismem v jakékoliv formě, je jisté, že to je vperverse náboženství, jeho karikatura.
Fanatismus ve" své podstatě je modloslužbou, je zbožněním společnosti.
Fanatik není nikdy isolován, fanatismus je masový zjev» F a natik opakuje
do omrzení slovo "MY". /Vzpomínáte na všelijaké ty anekdoty, které se^
vyprávěly v roce 1945 o ruské okupační armádě a podle nichž prý Rusové
na všecko jen mávnou rukou., a řeknou " F a s mnogo...." ? /Fanatismus je
karikaturou mystiky. Bává pohodlnou jistotu skrze přenesení odpovědnosti
na autoritu a rozplynutí se v kolektivu. Úplné vzdání se společnosti,
poněvadž společnost" j'e absolutum. A ovšem, je-li absolutum, vně této společnosti není nic dobrého 0 ,.
H-iavně v dnešních dnech se musíme úzkostlivě varovat fanatismu a pěstovat pravou nadpřirozenou lásku k Mystickému tělu, Studium encykliky"Mystici Corporis", jakož i pastýřského listu kardinála S u harda o Církvi
nám k tomu vydatně pomůže- Uvědomil;: 3 si smíšenou 'podvojnou./ povahu Církve, naučíme se milovat, co je v ni Loží^ a uvarujeme se modloslužebného
toho. co je v ní lidské, hlavně pak zbož n ování se^e samého skrze kolektiv, iehož jsem členem, a který zmnohonásobnuje mé lidské síly a/iava .'nezapomenout na mé vlastní slabosti a nedostatky c láska ke I n s t u z i j i c y m
v Církvi a k Duchu svatému, který Církev oživuje, podporuje totiž vsaomí nehodnosti sebe i nehodnosti lidí vůbec/ -ezumí se tedy i^katolíku /,
kterým Bůh svěřil tak velké dary. Tato pravá láska k mystickému telu ^
Kristovu se nedovolává čísel a statistik. N a ní nic nemění, zda ie nas
mnoho či malý houf. Nadpřirozený a nadlidský charakter Církve nezávis:,
na početní většině členů. Její svatost není výslednicí skladu lidských
silt Je darem shůrv, který si nezasloužíme a který nemá co činit_s našimi lidskými silami a s počtem členů.J a ko stíny vyniknou ostřeji^v sous t ř e d ě n é m , oslňujícím světle, tak
vpravdě organické členství v Církvi
Kristově nás spíše zbavuje sebevědomí, sebedůvěry a arogance a napi.ni
nás pokorou a uctivým strachem před tajemstvím Církve a pred poslaním,
které nám Bůh svěřil, aniž si je zasloužíme.
OBRYSY NOVÉ PASTORÁLKY PODLE KARDINÁLA. SUHARDA

D r .A.H. j

První část Suhardovy stati o apoštolátu v pastýřském listě "Rozvoj
či úpadek Církve"/ podle členění původního textu je to § 3, I./ zdůrazňuje n a d p ř i r o z e n ^ základ apoštolátu v duchu slavné knihy Cl autardovy.
Teprve v dalších" odstavcích Suhard probírá moderní pastorační zasady a
metody. Je to ovšem zcela záměrné, Suhard tím projevuje přesvědčení, že
nadpřirozený základ je primární a někdy se obejde i bez vyspelyen pastoračních metod; bez něho bychom naopak i při nejvyspělejsi pastoralni teorii upadali do přeludu "receptů", kterými se narvalo nic nespraviv
0 nadpřirozených základech apoštolátu píše S u hacd s"Křesťanská či-nost
je především nadpřirozená. Je to apoštolát, tedy s i r e m Evangelia a sdělování božského života. Oč tu vlastně běží? Aby se uplatnilo Vykoupeni,
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aby byly spaseny duše. Ale jen Bůh sám může způsobit obrácení. Nikdy nelze dosti zdůraznit skutečnost, že apoštolát je v jádře dílo Boží, Je to
Boží láska, která se sděluje světu skrze Krista a Církev. Být apoštolem
tedy znamená s otevřít se Božímu daru, abychom jej mohli - jako skromné
nástroje Božího díla - sdělovat světu. Jestliže tedy rozhodující okamžiky, které prožíváme, vyžadují od křestanů -opravdu "katolickou" /všem a
všemu otevřenou/ sympatii k novému světu, který vzniká, je víc než kdykoliv jindy třeba, abychom vycházeli z toho, co je podstatné s že totiž
začátkem a cílem veškerého apoštolátu•je sdělování Božího života.Tento
božský živo" ja trans cencl e ntni skutečnost, stojící mimo dosah člověka,
pokud je ponechán sám sobě. Základní postoj apoštola, kterému jej Bůh
nabízí, je proto p c korné přijímání. Mil.: st nám dává Bůh. Mezi ní a našimi přirozenými silami není žádný poměrný vztah. Buše se- dostávají do- nebe. j.en .skrz' kříž J-éžíše Krit?t,a> jediného. prostředníka-; . "Já jsem cesta,
pravda a život"/Jan 16,6/. A právě v tomto historickém období atheismu,
přiznaného nebo -praktického. se víc než jindy uplatňuje Spasitelova předpfivěct;"Beze mne nemůžete dělat nic."/Jan 15,5/ S^oya, která napsal papež
Benedikt XV. misionářům v zámořských zemích, platí pro všechny kře stany:
"Apoštol musí důvěřovat jen v Boha...V misionářském"apoštoláte je všechno
řádu Božího, yždyx jen Bůh sám. proniká až. do duše, jen On může osvítit
ducha, přivinout k sobě vůli;jen On sám je schopen člověka tak posilnit,
aby se řídil pravdou a. konal dobro,.«A tak bude misionářova pravda na nic,
jestliže Pán nebude s ním." /Apoštolský lis-t "Maximum illud" ./-Jak bychom však - pokračuje Suhard - přivedli "nevěřící" do Království, jež není z tohoto světa, aniž bychom použili prostředků, které nejsou z tohoto světa? Církev není poslána k tomu. aby"obnovila království pro israelský národ"i/Sk e x.6/ lidské duše se nepřiblíží kříži, .své "jediné naději", leč modlitbou, pokáním a dlouhou trpělivostí víry a lásky.
"Každá pravá a trvalá reforma" -- píše Pius XI. - "vzešla konec konců
ze svatosti, z lidí, kteří hořeli láskou k Bohu a k bližnímu.Jen velkodušní lidé, ochotní uposlechnout každé Boží výzvy, dosáhli takové velikosti, že se stali světlem sve doby a způsobili její obrození. T a m naopak, kde horlivost reformátorů, neplynula z osobní čistoty, ale byľa výbuchem vášně, spíše mátla než osvětlovala, spíše bořila než stavěla a
nejednou se stala počátkem ještě osudnějších chyb, než byly zlořády, které původně chtěla odstranit.,'-/ Mi t brennender Sorge,/ Dnes příliš rádi
zapomínáme na poučení Páně;"Tento druh nemůže vyjít jinak než modlitbou
a postem."/Mk 9,29/ Naším prvním úkolem je svatost. "S Bohem počni každé
dílo" - a chceme-lj obrátit svět, musíme začít tím, že obrátíme sami sebe. "Nepohrdáme ovšem lidskými prostředky" - poznamenává k tomu svatý
Otec - "a nezamítáme jejich použití v apoštoláte, ale mýlil by se ten,
kdo by především budoval na svých schopnostech a kdo by se modlitbou a
pokáním utíkal k nadpřirozeným silám milosti jen jako k pomocnému zdroji." /Pius XII.., Promluva k "Velikému návratu, 1946./
Nemůžeme dosti zdůraznit tento absolutní primát, který přísluší nadpřirozeným hodnotám; ony jsou ne jvlastně jším důvodem a smyslem každé naší práce. V tomto světle se nám objasňují všechny ostatní problémy. Tato
skutečnostupevnuj e a uceluje všechno ostatní . Zde působí přímo Dych svatý ve své Církvi i v duši apoštola.
Proto je
v n i t ř n í
.ž i v.-o .t.
opravdu "duší veškerého apoštolátu" /Ohautard/. Je lékem proti n; .turalismu, je zárukou, že zůstaneme
věrni tomu "jednomu, čeho je třeba" /Luk.10,.42/. On je také základní podmínkou, aby se lidé obrátili;nebot moderní člověk neopustí svou "mystiku"
pro víru rozředěnou, pro víru, která se nabízí "za snížené ceny". Po čem
žízní, to je Evangelium - nefalšované.
"Kdo se domnívá, že snáze přivede moderní lidi k pojmu povinnosti a
k náboženské praxi, když jim uvolní Mistrovo jho, mýlí se k velké škodě
duší." /Pius XII. tamtéž/. To ovšem naprosto neznamená, že by apoštol
neměl po vzoru s v.. Františka Saleského budit lásku k "pravé zbožnosti"
/to je k zbožnosti přístupné laikům a přitažlivé pro vkusného a vzdělaného člověka/, "Neméně se vsak mýlí ti, kdo ukazují jen úskalí a trny
na iřesíanské cestě a nesnaží se k ní probudit lásku."/Pius XII. tamtéž/
Zde bychom vlastně musili probrat celou církevní tradici duchovního

zlz
života - projevy magisteria, mystické autory - abychom ukázali, že bez
úzkého a vytrvalého spojení s K r istem není svatosti, není apoštolátu.
Apoštol - kněz nebo laik - musí tedy postavit na první místo mezi svými
osobními hodnotami modlitbu, tiché usebrání, rozjímání a všechno, co mu
poskytuje živnou půdu: exercicie, rekolekce, svátostný život„Breviár musí být denní živinou Božího služebníka. Z velké úcty a zvláště lásky k
přesvaté Panně musí čerpati potřebnou mízu. Ale vnitřní modlitba, duchovní četba, svatá občí mešní, svátostný život, to všechno nejsou jen "cvičení", "praktiky", kterým je třeba obětovat větší nebo menší ěást činnosti a práce, Je to nezbytný pramen, podstatná výživa křesťanského,života! Neběží tedy o povrcnní nátěr nebo o jakousi umělou dietu, jejiz
dávky bychom mohli libovolně odměřovat. Není autentického apoštolátu leč
pod podmínkou, že budeme čerpali z Boha, z Krista a z jeho Církve božský život, k jehož sdělování jsme posláni." - Potud kardinál Suhard v
první části svého pojednání o apoštolátě. K této části není třeba komentáře. Je jenom třeba, abychom tu všichni zpytovali svědomí a učinili
potřebná předsevzetí.
SVATÝ PROEOP_NÁM_KNĚŽÍM.__—
/

Ze scůzky kněží v exilu -26.8.1953čtenářům Vincula posílá
D.A«,/

Svatoprokopský rok nám přiblížil osobu i dílo svatého Prokopa. Každý
světec má své vlastní osobní rysy, takže můžeme najít vždy nové^podněty
k následování a horlivějšímu životu. TJ svatého Prokopa však vidíme jeden zvláštní rys jeho poslání. Jeho dílo bylo přerušeno několik desítiletí po jeho smrti a mažeme říci, že ani dnes není ještě ukončeno.Dosud
se jeví jako otázka, na níž je třeba dát odpověcl. Dílo svatého Prokopa
bylo obráceno k Slovanům. Dílo započaté v X. a XI. století není ještě
^končeno ve XX.Proto se nám jeví tak blízké a skýtá náměty ke kněžské
úvaze.
Otázka pokřestění Slovanů byla jistě hodně odlišná v době svatého
Prokopa. M 0 hli bychom vyloučit hodně citových, národnostních i náboženských hledisek, které do ní vnesly dějiny devíti století. Politické a
hospodářské poměry, které tvořily podklad tehdejšího duchovního a^kulturního života, byly jiné než dnes. Nemůžeme však popřít, že tato^otazka
již v době světcově měla nemalé potíže. A to na východě i na zapade,3yla-li na obou stranách snaha po celém a upřímném křestanství, byly téz
na obou stranách předsudky, jež se postupem času rozšířily^v duchovni
propast mezi západními a východními národy. N e n í pochyby, ze svaty J^yOkop si byl vědom těchto obtíží, počítal s nimi a byl nucen s nimi zápolit.Jeho dílo má i pro nás mnoho nepochopitelných stránek, zdá se, ^že
jeho úmysly nebyly správně pochopeny. Jestliže však ho^postavila Církev
na oltár a kanonisací roku 1203 dala našemu národu nového světce, chtěla ho postavit za vzor. Chtěla zdůraznit, že jeho dílo v oněch pohnutých
dobách vyplynulo ze svatých pohnutek:Prokop v něm nehledal nic jiného
než Boží slávu a spásu nesmrtelných duší.
Každý světec, třebas je zakotven ve svém prostředí a ve své době, má
pro své dokonalé proniknutí Pohem vždy něco universálního,^ co přesahuje
omezený čas a prostor, a proto může mnoho říci i nám kněžim a dat nam
směrnice pro práci mezi těmi, pro něž chtěl prpcovat. - Všimněme^si dvou
stránek jeho povahy: Svatý Prokop je světcem mlčeni a vnitrního života,
je světcem činným, zakladatelem misií mezi Slovany.
I. -

S V Ě T E C

M L Č E N Í .

Romantika minulého století nám přiblížila svatého Prokopa jako milovníka přírody. Opravme poněkud tento romantický omyl našich poetů* Místo
romantické postavy sázavského poustevníka připomeňme si světce usebrání
a vnitřního života.
Vstoupíme—li dnes do P r okopovy svatyně, do chladné krypty v podobě
řeckého kříže, vidíme hned, v čem byla síla světcova života. Jsme tro-
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chu udiveni, slyšíme-li o mocném vlivu světcově na svůj národ, o jeho
misijním díle a porovnáme-li je s rozměry jeho chrámu a míst, kde žil.
Síla, která vycházela a dosud vychází ze Sázavy, je síla
d u c h o v n í h o
ž i v o t a *
S v ětec má vliv na své okolí i na budoucí osudy
svého národa, protože je mužem usebranosti a modlitby.
Naše prostředí, v němž působíme v erilu, je hodně vzdálené době svatého Prokopa i sázavskému klidu. Ale přece si můžeme vzít Prokopův program za svůj vlastní:Stavět na modlitbě a v nitřním životě! Nestavět na
ničem jiném! Jen tak naše působení půjde do hloubky a stane se misijně
průkopnickým dílem!
Kněžský život je dáváním z plnosti. I ve dvacátém století musí být
kněz rozdavatelem tajemství Kristových,"kalichem přetékajícím Kristem"
/Chautard/ mezi dušemi čekajícími na ovoce K r istovy smrti. Století, které začalo bludem amerikanismu a modernismu nemůže nic změnit na této
cestě, která jediná vede k záchraně duší a k posvěcení i naší technické
epochy. "Contemplata aliis tradere" platí i v tomto století pokroku.Nepotřebujeme romantické zbožnosti ani falešného mysticismu, ale všichni
potřebujeme solidní duchovní život» Ostatní můžeme ponechat klidně Božímu řízení. Dáme-li se vést Boží prozřetelností, staneme se světlem
svítícím ve svém okolí o Staré i moderní světce vytvářely dvě věci ••okolnosti, do nichž je Bůh postavil, a jejich vnitřní život.Jiný je svatý
Jan Bosco, jiný je život a dílo P.K,Foucaulda» Od prvního Bůh žádal neúnavnou rozvětvenou zevnější činnost, od druhého tiché svědectví víry,
lásky a oběti«
Není snad někdy v naší kněžské práci něco z "herie činnosti", neláká nás příliš kouzlo ovládání druhých, organisace, vnější práce? Víme,
že toto nebezpečí je mezi kněžstvem dnešní dobyc. Sám svatý Otec na ně
poukázal. "Recedant vetera, nova sint omnia,,," se mylně aplikuje na
kněžskou pastoraci. Nejde tu často o věčnou novost Boží, nýbrž projevuje se tu často touha po proměnlivosti a vratkosti tvorů, po hlomozu vnější práce, který má zakrýt vnitřní nečinnost nadpřirozeného života a^prázdnotu duše. Tvoří se nový humanismus, mluví se o novém spojení božského
s lidským, svádí nás průbojný apoštolát mladýcb. kteří se sebe setřásli
všechny konvenčnosti starých pastoračních metod*, mluv: ^se o posvěcování prací - zavrhuje se cesta kontemplace, která je. prý jen pro ty, které Bůh k ní povolal zvláštním způsobem» N e uzavíráme se novým formám pastorace, ani těm nejodvážně jším. B u d e
- li
t o h o
t ř e b a^ 7
nebudeme se bát kázat ve veřejných lokálech a zaměníme talár za kombinésu. Nemůžeme však nikdy zaměnit nový'způsob práce, novou^pracovní metodu za to, co tvoří nejvnitřnější podstatu našeho apoštolátu./1/ Tvořivost vychází jen z nadbytku podstaty,. Bůh stvořil svět z přemíry své
dokonalosti a dobroty. Nezískáme druhé t nebude-li náš život vyzařováním
z plnosti..Duchovní život, svatost,přitáhne svět za námi, nebude-li však
naše kněžská práce vycházet z nitra, přes všechno naše usilování^o získání světa, přes sebe horečnější vnější činnost nezanecháme po sobě ani
stopy. - Svatý Prokop je n á m v t u příkladem:poněvadž byl tak hluboko zakotven v Bohu, nebál se ani číábla. Dovedl si ho podmanit a vyorat s ním
hlubokou duchovní brázdu, která přetrvala staletí.
II. - D Í L O

S V A T É H O

P R O K O P A

.

Svatý Prokop byl mužem kontemplace.A přece se neuzavíral zevnější
apoštolské činnosti. Byl pokračovatelem slovanských věrozvěstu v jejich
díle. Neznáme dosud přesně rozsah jeho misijní činnosti mezi Slovany.
Zůstalo nám velmi málo památek na styky slovanského sázavského kláštera
s Kyjevem.Jeho misijní slovanské dílo není ještě dokončeno. v Při vzpomínce na tento jeho průkopnický apoštolát se můžeme otázat:Čeho je třeba k apoštolské činnosti pro druhé, pro misijní apoštolát ? - Dvou věcí je třeba: Předně m o c n é h o
i d e a l i s m u
a za druhé musímé mít dostatečnou, dávku s t ř í z l i v é h o
r e a l i s m u *
/ l / Pozn. red,:Yiz informační staí v tomto čísle Vinculas 0 problému
kněží dělníků ve Francii; Krok vpřed anebo krok zpátky?
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Nebojme se idealismu* Neumíme-li vlit trochu, nadšení do prostředí kolem
sebe! zvláště do mladých duší, nepochopili jsme svou kněžskou prací a
ani nechápeme základy křesťanství*
Je však třeba též realismu, zhodn:cen/ prace, zhodnocení prostředí,
Církev má zájem na co nejrychlejším a co nojaěinnejsim rozšírení svých
misiío Než však dojde 1 založení nového misijního díla, je txeba dlouhé pří prav v a zkoumání nového prostředí lak ;je tomu j. v kněžské ^prar-i
uprostřed novodobého pohanat\1., 'líšime, že naše doba zraje k novému duchovnímu obratu, k novému rozmachu víry a lásky, jaký snad o nebyl v předchozích stoletích, Leč stejně víme že téměř u všech národu se dosud projevují nebezpečné bludy a důsledky odcizení Bohu v minulých stoletích*
B e z pomoci Baži ? bez-onoho zásahu přislíbeného ve Fatimském poselství,
byle by příliš odvážné myslit, že můžeme něco zachrání t jen svými silami a jenovýml zdánlivými úspěchy. Možno vždy jen zachraňovat a tvořit
jen vlastními obě tmi«
Mimochodem si můžeme uvědomit, že právě dnes spadá naše kněžská práce v jedno s úmysly a-prací svatého Prokopa, Obráceni Slovanů bylo jeho
životním cílem, obrácení R u ska je i dnes naším duchovním programemeBudme následovníky ducha svatého Prokopa, jeho úmyslů v naději, že jeho
velká touha dojde v tlízké době svého konečného splnění«

JUIIADY SNĚMOVALI.. c

J.V.

Přinášíme opožděnou zprávu ze schůzky českých kněží v Camp Morton,
Kanada, 26» srpna 1953:
"Camp Morton vybudov&u y na rozsáhlém prostranství winnipegským arcibiskupem, stal se letoviskem kanadské katolické mládeže po dobu prázdnin. Zde za dozoru kněží a ctihodných sester tráví mládež sve volne
chvíle u jezera, jehož rozloha je větší než celé území ČSR. A tohoto
dne, po prvé v dějinách Kanady, Camp Morton přijímá první skupinku českých kněží, kteří se sem sjeli ke své poradě z celé Kanady a Spojených
StátůP 0 nutné registraci je nám všem společně přidělena^chata, jež^je sídlem n a š i c b porad i odno činku-.Po radostném bratrském vítání a vyměňováni
si dojmů načerpaných v cizině byl připraven přesný program našeho sněmování.
D r uhého dne po mších svatých začala první porada. První^a nejzávažnější bod programu byla otázka CML, otázka organisační, otázka tisku,
hlavně problém udržení Nového Života a jeho převedení do USA. Péče o
naše české katolíky v cizině,Byly poslány pozdravné pří^isy a hlavně
protest k ONO proti bezpráví, které je pácháno na katolících a kléru
v ÔSR- Dále se projednával sociální problém mnohých našich spolubratrů,
bud těch, kteří jsou. ještě v Německu* nebo těch, kteří odešli do misii,
a na konec problém orelský»
Večer pří táboráku a za svitu polární záře byla meditace, kterou připravil jeden ze spolubratři» Světec mlčení, svatý Prokop a vzpomínka na
jeho apoštolské dílo vzbudili v nás pevné rozhodnutí,abychom ponavratu
počali uskutečňovati jeho odkaz v naší zubozene vlasti.A proto i modlitba za všechny naše trpící spolubratry byla upěnlivou prosbou k Matce Boží, aby chvíle utrpení a pronásledování byly zkráceny, -^Třetího dne _
jsme se r o z e j d i na svá působiště s novým nadšením«, - Příští poradu si
pravděpodobně vykonáme na americké půdě,.
*** čř

KROK VPŘED NEBO KROK ZPÁTKY ? -K problému, kněží-dělníků ye^Prancií^
V posledn^oh t dnech se velmi psalo nejen ve francouzském nýbrž i
ve světovém tisku c problému kněží dělníku. Pravice i levice jim věnovala dlouhé komentáře ve svých časopisech i novinách.Dočasné uzavření
kněžského semináře francouzské misie /Mission de Prance/ v Limoges, list
posv. kongregace pro university a semináře, v němž se zakazuje bohoslov-
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cům práce v dělnickém prostředí,daly některým kruhům příležitost k předčasným úsudkům, že to je začátek likvidace kněžského dělnického apoštolátuve Francii.Komunistický a filokomunistický tisk se farizejsky stavěl na stranu kněží-dělníků, které líčil jako pronásleíováné církevní
autoritou, prohlašoval, že Církev prohrála bitvu o dělnické masy a opouští získané posice. Naopak některé liberalistické a kapitalistické listy přísně kritisovaly činnost knězi- dělníků, zevšeobecňovaly některé
chyby a neprozřetelnosti jednotlivců a tvrdily, že mezi Církví a dělnickým světem Qe nepřeklenutéIná propast. Dokorce někteří chtěli charakterisovat cele hnutí doplňujíce titul známého románu Cesbronova ze života
kněží-dělníků "les saints vont en enfer..." -"Svatí jdou do pekla a zůstanou už v něm..." Oficiální odpověď Církve překvapila obe strany,Francouzský episkopát vzal věc knězi dělníků za svou. Delegace tří
francouzských kardinálů Liénarta, C-erlier-a a Poltina jednala v soukromé audienci o celém problému se svatým Otcem půldruhé hodiny.Kardinár
Gerlier řekl, že to byly opravdu historické chvíle. V atmosféře otcovské
lásky a synovské důvěry se vážila všechna "pro" a všechna "proti"."Cítili jsme se hrdi V řekl kardinál G-erlier, "že jsme členy Církve, která s
takovou starostlivostí střeží svěřené depositum božským zakladatelem,
a zároveň má takové pochopení pro potřeby moderní doby." V/ce méně soukromou. pokusnou pionýrskou práci, která s sebou nutně přinesla tápání i
omyly, více mladického nadšení než mužné prozíravosti, Církev vzala za
svou.Psalo.se o krisi hnutí. Byla to krise růstu. Zjev normální. A zásahem Církve - doufáme - že byla šťastně přkonána, třebas nebudou vyřešeny hned všechny praktické obtíže. Zásah Církve znamená krok vpředenikoliv krok zpátky!" Je to zřejmé z prohlášení francouzských kardinálů
po návratu z Říma, které bylo schváleno svatým Otcem.
V prohlášení se praví:" Církev je pevně rozhodnuta a za žádnou cenu
se nevzdá evangelisace dělnických odkřesťaněných mas. Po desítileté zkušenosti není sice možno pokračovat v tomto apoštoláte v nynější formě,
ale Církev ve snaze udržet styk se světem práce, který navázali tito^
průkopníci dělnického apoštolátu, s radostí svoluje, aby kněží,^kteří
inají k takovému apoštolátu potřebné vlastnosti, pokračovali v něm a^to
v samém pracovním prostředí. - Církev však žádá? 1.- A^y tito dělničtí
apoštolové byli zvláště vybráni vlastním biskupem /nejde už o soukromou
iniciativu/.'-2.- Aby se jim dostalo vhodné, solidní formace vědecke a
aby byli dobře vyškoleni i po stránce duchovní,asketické- 3.- Aby věnovali tělesné práci jen omezený čas, tak aby mohli snadno plnit všechny
požadavky kněžského -stavu.- 4.-Aby na sebe nebrali žádné závazky syndikátní a podobné. Tuto odpovědnost třeba ponechat laikům./ Prakticky je
není možno oddělit od politiky a kněz, má-li plnit své kněžské poslání,
musí zůstat nad politickými stranami./- 5.- Aby nežili osamoceně imají
se přidružit k nějaké kněžské komunitě nebo k farnímu duchovenstvu a podílet se s ním táž v určité míře na farní pastoraci."
Tedy Církev schválila v podstatě tento moderní dělnický apoštolát.,
vzala jej za svůj. Dala mu však svými směrnicemi pevnější páteř, učinila jej plodnějším.Chce lépe vyzbrojit své apoštoly. Jedná jako prozíravý stratég. Vidíme však v těchto směrnicích i starostlivost milující
matky, která nechce lehkomyslně vydávat v nebezpečí život svých ne j lepších synů a kompromitovat'duchovní záchranu dělnických mas.Církev se nerozhodla pro stanovisko pohodlného měšťáka, který zalézá do ulity, nechce si pálit prsty, chce zůstat v teplém zátiší tradičních zvyklostí. To
čekali některé liberalistické kruhy i komunistická levice. Zklamaly se,
Církev je stále živým K r istovým kvasem.Její úkol nebude skončen, dokud
duchem Pána Ježíše neprokvasí celou lidskou masu.Můžeme být hrdi, že
jsme jejími syny, můžeme ji plně důvěřovat, svěřit se bez obav jejímu
vedení, i když někdy ve své krátkosrakosti nevidíme dosah jejích moudrých
rozhodnutí.
vafe
I ŘÍM OSLAVIL_DTJSTO^
Celý exil - především zásluhou ndp. opata Ambrože ONDRÁKA - oslavil
devítisté výročí blažené smrti svatého P r okopa; Amerika i Kanada, Německo, Belgie, Anglie, Austrálie... Scházel ještě Řím.Zato možno nazvat
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prá5řexa.:.ř-£msSíé
korunou ostatních. A to, co dalo římským svatopro-kopským oslavám do cele. mimořádný a jedinečný řád, "byla staroslovanská
liturgie, kterou jsme na Avontiné v opavském•chrámu svatého Anselma o~
slavili jeho pamatku«Nebó"S tato liturgie, kterou zavedl na Sázavě, byla v určitém smyslu jeho dílem a vtiskla jeho klášteru, zvláštní v ráz,
slovanský ráz, který ožil v Karlových Emausích "lía Slovanech" * Rím. uctil tedy Prokopovu památku tím, co sázavskému světci bylo nejdražšís
symbol cyrilometodějské tradice, misijní, výzva k sjednocení celého Slovanstva v jediném Kristově ovčinci, Išfjdp« opat Maurus V e rzich, který
celebroval staroslovanskou pontiíikálni mši svatou, to zdůraznil ve své
italské homilii po evangeliu..„Římský obřad ve staroslovanské ř e č i / jak
se udržel v několika dieeésích mezi Jižními Slovany/ nebyl jen jakousi
vzpomínkou na dávnou minulost anebo pouhým poukazem do nejisté budoucnosti, Byl výrazem katolické slovanské jednoty? neboí v kostelní lodi,
v pěveckém sboru, a i u oltáře byli zastouper^ skoro všechny slovanské
větve:Rusové, Poláci^ Ukrajinci, Charváte a Slovinci, Ceši i Slováci;
emazskému panu opatovi asistoval Slovák a Charvát, sbor tvořili zpěvá
ci několika římských slovanských koxejí, arcibiskupové Ivrejnov, G-awll—
na, Bučko byli v čele římské slovanské rodiny, která zaplnila prostory
benediktinské basiliky.
Svatoprokopská liturgie se konala právě v tu dobu, kdy svatý Otec
přijal diplomatický sbor,, který ústy irského velvyslance protestoval
proti pronásledování Církve v Polsku a proti internovaní polského primase kardinála Wyszynskeho.Výzva njd, celebranta, abychom obětovali
svatou žertvu za pronásledovanou Církev a za obrácení Ruska, nabyla ve
společné modlitbě zástupců všech slovanských národů zvláštní plnostie
A neméně zdařilá, srdečná, slovanská byla odpolední?velmi dobře připravená s slavnostní svatoprokopská akademie v Něpomucenu« Salon koleje
byl zaplněn hosty„Akademii poctil svou přítomnosti a ukončil, svátostným požehnáním v kapli J»Em« kardinál Ottaviani;dále tam byla řada jiných římských prelátů. Osobnost a dílo svatého Prokopa zhodnotilisMsgre
rektor Bonťempi, emauzský benediktin P»Gyr.il Stavěl, alumnus koleje dp*
Ivo Císař* Sbory zazpívali spolu s českými a slovenskými bohoslovci i
bohoslovci koleje polské„..Kéž by nám svatý Prokop ^yprosil; abychom
se v mariánském roce u nohou společné naší Matky?, my všichni Slované,
cítili opravdu rodnými bratřím! ,• dovedJ-i zapomenout, odpustit a ve vzájemné úctě a lásce pracovat, aby k nám skrze Marii přišlo Ježíšovo království ...»
vare
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OŽEHAVÍ, PROBLEMATIKA - MÍR KRISTUV MEZI CECHY A NĚMCI

Dr.A0H„

Pamatujete se ještě na sérii článků, které jsme otiskli v řadě našich minulých oběžníků pod uvedenou zkratkou 0 -Redakce Vincula sama požádala Dr^AoHc o napsání informativní studie o dnešním stavu ožehavého
českoněmeckého problému a o pokusech o jeho řešení« Zároveň pak prosila
úzký kruh svých kněžských čtenářů o přátelskou výměnu názorů na tyto
problémy, které nejsou výhradně politické, nýbrž mají nutný odraz i v
naší exilové pastorací.Pisatel seriálu je v našich kněžských řadách jeden z nejpovolanějších, aby mohl o této otázce ob jektivně v informovat,
tím více, že jeho průkopnická snaha v tomto ohledu je oceňována i katolickými sudetoněmeckými kruhy, kněžimi i laiky.
Jeden z článků vzbudil však prudkou odezvu v listu českých demokratických federalistů "Bohemia'* / číslo 26 - srpen 3 1953, str 0 5/. K Bohemii se později přidružilo několik jiných spřátelených politických listů
B 0 hemie tvrdí, že studie Dr„A c H o i;je porušením křesťanské spravedlnosti
a pravdomluvnosti, poněvadž přináší nepravdy a polopravdy", je charakte
risována jako "hrubé zneužití náboženského časopisu", jako "politikaření a vyřizování osobních účtů'1 a Po apologetickém klidnějším tónu odpověčí. Bohemie se však mění v nevěcný a neoprávněný osobní útok na českého kněze, který byl svatou Stolicí jmenován ředitelem českých misionářů mezi uprchlíky a vystěhovale! v Německu a řídí náboženská vysílání
rozhlasu Svobodné Evropy, vdp, hra Alexandra Heidleraróvi
Jsme přesvědčeni o naprosté neužitečnosti polemik v přepolitisované

YíSSSKLSI^fcZi

zlZz

a vášnivé atmosféře exilu. A proto bychom celou věc pfešli raději mlčením, Pokládáme však za svou povinnost připojit alespoň několik vysvětlení.
1.- VINCULUM není časopis, nýbrž o b § ž n j k ,„určený a zasílaný
úzkému kruhu kněží z CSR v exilu, a to především knezim ceske národnosti,
a vydávaný
j a k o
r u k o p i s./Srv.lat. podtitul-.Folia c i r c u l a n a
clero ŠSR in dispersione destinata in l.Bohemica.-Manuscripti m s t a r . /
Pro tento úzký a"důvěrný kruh kněží byly určeny i články o sudetonemeckém problému, nikoliv aby snad budily politické roztrzky, nybrz a b y ? n formovaly a poskytly materiál k důvěrné výměně názoru o problému, avuo
. Nebyly určeny pro širpředevším s hlediska p a s t o r a č n í h o
ší veřejnost, a tím méně pro tisk. N e n í tedy správné psat o zneuziti_nab o ž e 2-ského _ čas ogi su.
2.- Rozumí se, že ani soukromá forma oběžníku, určená malému kroužku
čtenářů, nedává nikomu práva šířit nepravdy nebo polopravdy. Dbali jsme
vždy této zásady a vyhýbali jsme se úzkostlivě všemu, co by ji mohlo porušit. J s m e přesvědčeni, že touž zásadou se řídí všichni naši dopisovatelé kněží, a věnovali jsme jim proto vždy plnou důvěru. Jestliže vsak
ve jmenovaném seriálu "0 K r istově míru mezi C e chy a Němci" byly omyly
anebo upřílišeáí či nepřesnosti, byli jsme vždy ochotni tyto omyly opravit a věci uvést ihned na pravou míru. N e bot máme sami životni zajem na
tom, aby naši kněží byli informováni pravdivě1 a objektivně,
% - P r o t o se nás velmi bolestně dotklo/ aí už se tak stalo neprozřetelnou náhodou nebo ze zlé vůle/, že místo abychom byli u p o z^o r n ě n i na případné nesprávnosti uvedeného článku, článek určeny dôvernému kroužku kněží byl dán k disposici t i s k u
a dal příležitost_k
nevěcným a neoprávněným útokům na katolického kněze. Nikdo., nepochybuje,
l é - ^ S S Ô v F T T ^ H Í ^ e r a l c ^ n e p H s I ó u I I I ^ k l I ^ výměňfTHIzQrů a jejich řešeni
v duchu křesťanské lásky. Proto ani nechceme věřit, ze by tak mohl jednat někdo z našich kněžských spolubratři.
4.-Ponecháváme pisateli seriálu článků ve Yinculu, - k t e r ý vzal ra
sebe celou odpovědnost za jejich obsah, - aby po svedomitem zjištěni
skutečného'stavu věcí informoval sám n a š i
čtenářskou obec. Nemáme
však žádné viny na škodách způsobených tiskovou kampani katolickému soužití, už tak politicky předrážděného exilu*-Druhé stran^zustáv^
nost napravit poškozenou čest českého kněze, který poživa důvěry jak
svých církevních představených tak svých spolubratri.
5.-Tato zkušenost nutí redakci oběžníků Vinculum-/ které už pc> celá
tři léta se věnují duchovním a pastoračním zájmům ceskeho knezskeho e-^
xilu,/ - k větší opatrnosti - a to především v zájmu
k a t o l i c k é
• která právě ve slovanském exulantském světe krvácí z^toii1 á s k v
ka ran- touž pastorální opatrnost však vydavatelé Vjncula v nemenši mířt S č S k á v S í i od v š e S h svých kněžských čtenářů.Nechceme se uzavírat do nějakého kněžského ghetta ani se vyhýbat aktualnim problémům;
chceme jednat jen věrněji podle ducha evangelia a pamatovat, ze Kristus
Pán svým apoštolům nedoporučuje jen holubici p r o s t o t u , nyor^
mluví též o hadí o p a t r n o s t i
í/Srv.Mat.10,16/
Pracovní kroužek Union.Apost.
VINCULTJM.
¡ S t r u č n ě
z d o m o v a
.j - V k o n c e n t r a č n í m t á b o ř e p r o s t a r é
kněze na M 0 ravci zemřel v kruhu některých svých spolubratři 29. září
zSlml českv iesuita, spisovatel a překladatel,P.Jaroslav
0 V E C K A,
v e v ě k u 7 1 let a 50 let řeholního života. Doporučujeme ho bratrskému
mementu při mši svaté. V prosincovém čísle mu věnujeme delší vzpomínku.
- B y l a potvrzena zpráva o internování njdp. biskupa brnenskeho S k o u p é h o . Kapitulním vikářem Msgre K r a t o c h / *
litoměřický Msgre T r o c h t a pry D e v zalari a P ^ a v u j e se pro
ti němu proces. -Pražská CM b o h o s l o v e c k á
fakulta prenesená
do litoměřického semináře.- Pokračuje ostrá_propaganda_o_d_p_a_d_o^á_ :
VINCULUM -POLIA CIRCULARIA CLERO ČSR IN DISPERSIONE DESTINATA IN L.B0H E S ? C A S a n u s c r i p t i instar.-CUM APPROB.ECOLESIASTICA.-Romae,.30 .11. 53 .

