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POSÍLÁ PRACOVNÍ KROUŽEK UNIONIS APOSTOLICAE "V I N C U L U M", ŘÍM.
Upozorňujeme na změnu naší adresy.
NOVÝ ŽIVOT
Všechnu korespondenci,příspěvky a Via della Conciliazione,!
dary posílejte od nynějška na adROMA
Italia
resu redakce "NOVÉHO ŽIVOTA" a
připojte poznámku:Pro"Vinculum"^
ŘADA III., číslo 10. -

V Římě, v únoru 1954.

TŘI PODNĚTY PAPEŽSKÉHO KOMITÁTU PRO MARIÁNSKÝ ROK 1954.
28. ledna t.r. adresoval předseda Komitátu pro mariánský rok, arcibiskup římský vicegerent Msgre Alois TRAGLIA, list biskupům celého^světa. Msgre Traglia sděluje nejdříve biskupům, že do Říma stále docházejí nové a nové zprávy o radostném průběhu Mariánského roku. A je to opravdu radostné číst na příklad už jen ty kratší a delší relace, které
pravidelně přináší L'Osservatore Romano ze starého i nového světa o duchovním užitku jubilea Immakulaty.
Římský komitát pro mariánský rok nemá nějakou zvláštní pravomoc a
neurčuje'program slavení mariánského roku. To je ponecháno,podle přání
svatého Otce,na vůli jednotlivým ordinářům. Římský komitát je středisko
informační a dokumentační a má dávat náměty a podněty, jejichž realisování je ponecháno biskupům. Je nasnadě, že tato iniciativa římského komitátu bude často projevem osolních přání svatého Otce, a proto se budeme tím svědomitěji snažit o jejich uskutečnění.
Pro příští měsíce doporučuje Komitát tři náměty: POŘÁDÁNÍ SVĚTOVÉHO
KNĚŽSKÉHO DNE MARIÁNSKÉHO 25. března, o svátku ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE.Dále SVĚTOVÝ DEN MODLITEB ZA UMLČENOU A PRONÁSLEDOVANOU CÍRKEV 4,dubna,
na SMRTELNOU NEDĚLI. A za třetí MARIÁNSKÝ DEN NEMOCNÝCH. Datum je ponecháno svobodné volbě jednotlivých ordinářů..V Ř^mě konali den nemocných
v neděli 14.února. Svatý Otec, ačkoliv ještě sám.nemocen, jej zakončil
krásným a praktickým rozhlasovým projevem, jehož úvodní část sám,přečetl
Všechny tři podněty odpovídají účelu, který stanovil pro mariánský rok
svatý Otec v encyklice "Fulgens corona".
PROGRAM SVETOVÉHO_KNĚŽSKÉHO_DNE^
Všichni světští a řeholní kneží se mají v modlitbě a meditaci o neposkvrněné Panně spojit toho dne se svatým Otcem. -- Mají obětovat na
úmysly svatého Otce mši svatou/pokud možno "prima intentione"/.Ma^í toho dne vykonat společnou adorační hodinu před vystavenou nejsvetější svátostí oltářní.
JLtímský komitát žádá jednotlivé ordináře, aby sdělili, kolik mši svatých bylo v diecési odslouženo na papežovy úmysly.
^^
Nemusíme, myslím, zdůrazňovat mimořádný význam tohoto světového mariánského, který kolem svatého Otce shromáždí všechny biskupy a kněze
všech světadílů ve společné modlitbě a oběti! Jaké nádherné Magnifikat
kněžských srdcí! Jaký hold nejsvětější Trojici, až rukama neposkvrněné
prostřednice všech milostí římský velekněz bude obětovat všechna tato
kněžská srdce co nejúžeji spojená se srdcem věčného Velekněze Krista!
P ř i p r a v í m e
s e
c o n e j 1 é p e , aby naše. obě% byla
milá Pánu.
SVĚTOVÝ_DEN_MODLITEB__ZA_UMLČE
.
Uděláme vše na poli našeho působiště pro jeho nejplnější úspěchL

POBOŽNOSTI

A POBOŽNOST^

P^c Vinculum -sic-

/Pastorální úvaha/
"Náš život musí být kristocentrický. Obrazy, sochy, pobožnosti--,
zasypaly v našich kostelech a srdcích živého Krista, který s námi dlí
v Nejsvětější Svátosti a obětuje se ve mši svaté. Věřící a často i
kněží se odcizili pravé liturgii, to jest veřejné a účinné bohopoctě^
a modlitbě Církve, jež jest Tajemným Tělem Kristovým. Zbožnost se tříští a vybíjí v tisíci akcidentálních zájmů a prostředků, zatím co jí
uniká to podstatné, unum necessarium ... !"
Slyšíme v těchto a podobných slovech oprávněný hlas liturgistů a
moderního liturgického hnutí, které chce dát lidem důkladnou duchovní
stravu a spojit praménky individuální zbožnosti v jediný zdravý mohutný proud...
Vykážeme tedy z kostelů všechny Antoníčky a Terezičky, přemístíme
křížovou cestu do ambitů nebo do chrámových předsíní, sochu Panny Marie postavíme nanejvýš ke vchodu, na hlavní oltář vztýčíme jedině veliký kříž, slovem, očistíme kostel ode všeho "smetí", které brání výhledu na vznešené božské dění, jež se .odehrává přeď našimi zraky hlavně ve mši svaté, samozřejmě recitované nebo alespoň sledovaně výlučně
z misálku?....
"Je jasné, že naše dobře míněná snaha narazí na odpor věřících,
ale přece nelze ustoupit jejich zvrácencmu "vkusu" /estetickému i asketickému/. Trpělivým vysvětlováním je časem převychováme, aby smýšleli
a cítili podobně jako prvotní křesťané, kteří hluboce prožívali svou
prostou, jednoduchou, ale zato výřaxnou.a jednotnou liturgii!
Nezavděčíme se sice ani nadšencům mariánského roku, kteří budou
pořádat záplavy pobožností, procesí a poutí, jejichž vzdáleným centrem
bude Panna Maria, blízkým ccntrem nějaký mariánský kostel, kaple, obras
socha.
T3 je ovšem známka, že dosud farnosti, a tím méně Církev ve svém
celku, nepochopily liturgickou obnovu, Trpělivost! Ovoce dozraje svým
oasem."
Co tomu všemu říká Církev?
Je známo, že i v sakrámentální nauce, /z níž vyplývá duch a ráz liturgie/ stála Církev jako obvykle vždy uprostřed mezi dvěma vzdálenými
protiklady: mezi protestanstvím, které přijalo pouze opus pperanti^ a
zdůraznilo je tak, že popřelo svátost kněžství, a pohanstvím, které
přehnalo opus operátům tak, že zašlo do oblasti magie.
Tridentský sněm, zaměřený hlavně proti rostoucímu protestantismu,
lapidárně prohlásil: "Si quis dixerit Novae Legis non continere gratiam
quam significant, aut gratiam ipsam non pcne&tibus obicem non conferre.
anathema sit." /Sess. VII,can.6./
Vsuvka "non ponentibus obicem", řečená zdánlivě jen tak mimochodem,
ve skutečnosti zachycuje důležitou pravdu, obsaženou už v Písmu sv. a
opakovanou církevními otci?
že totiž účinek svátosti a mše sv., v níž nejvíce působí^vykupitelská Kristova smrt, nezávisí sice na svatosti kněze ani věřícího,
ale že velice závisí
a/ na Božím vlivu, který nikdy nec^yqí /ex opere operato, per moďum causae efficientis/ a
b/ na disposici přijímajícího /ex opere operantis, per modům causae non effimientiSi sed - materialis seu dispositivae/.
Jestli tedy Církev žádá dobrou přípravu na mši sv./od kněží/ a na

sv,přijímání /od věřících/ a díkůčinění po nich, jestli schvaluje a doporučuje pobožnosti jako úctu k Božskému Srdci Páně, k Panně Marii, křížovou cestu, růženec a pod., pak to činí proto, že tyto pobožnosti / a
formy zbožnosti jsou účinnými prostředky a výrazem ^o s- o b n i
dividvální zbožnosti, která vhodně disponuje a umožňuje hodné a užitečné přijímáni svatých svátostí a plodnou účast /podíl/ na mši sv, Li,urtotiž není jenom souhrn vnějších bohoslužebných úkonů ani pouze dest
Božích milostí, který může snadno padnout na neúrodnou půdu, nýbrž "vse,
co Bůh dává člověku a člověk Bohu, jak ti vyjádřil nejdp.op.at M.Vercích,
nebo přesněji řečeno -*^řotóžě"*Bůh nemůže být námi obdarován a oboha- ^
c o v á n - vše, co přijímáme s osobním užitkem od Boha. Osobni vnitrní zboznost je duch liturgie. Bez ní je liiurgie prázdná; působí sice ex, opere
operato, ale nedochází svého určení, míjí se cílem, přichází nazmar. ^
Věřící spoluobětují Krista a. sebe skrze ruce kněze. Jsou "královským
kněžstvem" /l Pt 2,5-9/, kněžími a obětmi lato sensu, nakolik js^u spojeni s Kristem, to jest přivtěleni svátostí křtu R jeho Tajemnému Tclu.
Proto i oni musí mít obětní.smýšlení, které spočívá v adoračním, obětním a smírném smýšlení Božského Srdce, jež bije v Eucharistii láskou k
- Otci a k nám. Spolu s kň^Ee5"*veric?'7odlišným způsobem/ obnovují kalvarskou oběť? není lepšího prostředku, který nás uvádí do ducha mse
než křížová cesta, která před námi oživuje divadlo cesta Oběti na ď c a r
Golgóty""lášký"k nám hříšníkům? vzbuzuje v nás živelné pocity pravé
lítosti nad hříahy a vroucí lásky k Ježíši. Při mši sv. a sv..při jímání
nelze rovněž odezírat od Matky Boží a naší, Spoluvykupitelky a Prostřednice všech milostí? Panna*M5řia"5a"úzky"vztah k Eucharistii, nakolik sama připravila Velekněze i Oběť, jej spoluobětovala, s ním spolutrpela a^
zasloužila de congrňo, co on de condigno /bl.Pius X,/, a nakolik obzvláště ze Svátosti Oltářní nám plynou milosti, Marii zprostředkované. Růženec zase nám staví před oči tajemství života, smrti a vzkříšení Páně^a
vyEáhá milosti z nich plynoucí^ maně nám přicházejí na mysl slova obe..továníx "Suscipe, Sancta Trinitas, hanc oblationem, quam tibi offerimus
ob memoriam passiomis, resurectionis et ascensionis D.N.J.Ch.' ...", slova, která se podobně opakují v mešním kánonu po proměnování. ^
To jsou esenciální katolické pobožnosti /Přičteme-li k nip'ještě nekteré obdobné/, které neodvádějí od liturgického c-ant^a, nýbrž se slévají a vrcholí v jediné velké dokonalé Pobožnosti, mši sv. a svátostech,
prěďěvsim"vě"šv. přijímání, připravují a disponují_na_plodnou_ucast na
svátostem dění a prodlužují jeho účinky* do našeho Života.
Samy o sobě mají tyto ponožnosti jen cenu operis operantis; naproti^
tomu mše sv. a svátosti samy o sobě jsou pouze opus operátům. Posvědceni
našich duší se však děje skrze o b o_j í opus, et operátům, /které
nikdy nechybí/ et operantis, /kteře"nezavisí na nás/. Dílo stvoření bylo
pouze božské, dílo vykoupení a spasení je naproti tomu theandrické, boholidské,_/Jako ke vtělení bylo zapotřebí jak Boží nabídky, tak svolení
Panny/.
, ,
. ...
Není tedy vůbec zapotřebí vracet se k-ruditentalnimu, primitivnímu^
stavu liturgie a omezit se jen na něj\ Víme ostatně dobře, ze i v prvních
křesťanských dobách apoštolově a věřící konali soukromé modlitby,aby
mohli lépe obětovat a spoluobětovat jednu velkou Oběť. /Srv.Skut. 3,1*
10,9 atd/.
.
^
, . .
^ ^
Musíme sice s rozhodností potírat pobcžnůstkářstvi /t.j.pobožnosti na
scestí, nepravé pobožnosti a převracení ducovních hodnot/, nikdy však pravé pobožnosti, které mají rozhodující význam pro vnitřní růst duší, živených skrze nás kněze u bohaťyJh"boŽských zdrojů. Pravý liturgista se proto nepohorší, když uvidí někoho modlit se při mši sv. na př. růženec,
když někdo těsně přede mši sv. nebo po ní si vykoná křížovou cestu, pomodlí se u sochy Panny Marie, která třeba stojí v presbytáři, atd.
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Vždyť všechny tyto a podobné zdravé pobožnosti mají, jsou-li dobře chápány a prováděny, velice úzký vztah ke mši sv., veliké pobožnosti Krista a jeho Církve.
Na nás kněžích je, abychom věřícím na základě zdravé theologie vysvětlili vztahy mezi pobožnosti a Pobožnosti, především účast věřících
/participatio/ na ní.
Encyklika Sv,0tce Pia XII /z 20.11.1947/ Mediator Dei podivuhodně
shrnuje celou zdravou vyváženou nauku Církve v tomto směru. Tuto encykliku třeba studovat a meditovat. Připojuji pouze několik stručných citátů /v překladu brněnských bohoslovců, vyd.r.1948/, která pojednávají
přímo o našem tématu a představuji dalšího období celistvého a plynulého dogmatického vývoje /t.j. subjektivního poznání pravd, obsažených
v objektivmgě uzavřeném a ukončeném pokladu Zjevení/, navazujícího na
zmíněný kánon Tridentského koncilu /Sv.Otec cituje Tiid.sněm aspoň implicite, nejméně dvanáctkrát/, sněmu, který má základní význam pro rozkvět novodobé theologie a vůbec života Církve. Svatý Otec píše:
"Veškerá bohopocta, kterou Církev vzdává Bohu, musí býti jak zevní,
tak vnitřní...." /č,23/
"Ale*podstatným prvkem bohopocty musí býti prvek YRÍ-Ě-É* ^ totiž
nutno, abychom žili neustále v Kristu, jemu se úplně odcfali, abychom
v něm, s ním a skrze něho vzdávali nebeskému Otci povinnou slávu. Posvátná liturgie vyžaduje, aby se oba tyto prvky navzájem úzce_spojily^, = <.
Počíná-li si někdo jinak, pak se náboženství stává ^ežduchym_a_prazdným
obřadnitvím„..."/24, srv. č. 173, níže/.
Kproťo"se úplně odchylují od správného a vlastního významu a smyslu
posvátné liturgie ti, kteří ji považují pouze za vnější a smysly postihnutelnou stránku bohopocty, nebo za jakousi obřadní ozdobu.,„"/25/
"Každý musí tedy věděti, že nemůže Boha důstojně oslaviti, neobráti-li svou duši k dosažení dokonalého života, a že bohopocta, kterou
Církev"vž?ává"ve spojení se svou božskou Hlavou Bohu, je k dosažení svátosti neúčinnější."
"Tato účinnost, jedná-li se o eucharistickou oběť a o svátosti, pochází
především z hodnoty samotného úkonu./ex_apere_oBerato/. Máme-li však na
zřeteli též vlastní účinnost neposkvrněné Snoubenky Ježíše Krista, s níž
zdobí eucharistickou oběť a svátosti modlitbami a posvátnými obřady,
anebo jedná-li se o svátostiny a o ostatní obřady ustanovené církevní
hierarchií, pak účinnost plyne spíše z činnosti Církve /ex_opero_operantis Ecclaesiae/, pnkuá je svatou a koná to v nejužším spojení se
svou Hlavou."/27/
"Přejeme si proto,...., abyste obrátili svou pozornost k-^nňm-n^Yým
theoriím o "objektivní zbožnosti",jež ve snaze o zdůraznění tajemství
tajemného Těla, pravé skutěčnosti posvěcující milosti a božské působností
svátostí a eucharistické oběti, chěly by zmenšit anebo úplně pominout
"zbožnost subjektivní" či osobní."/28
r
"Při"liťuřgičkyčh"ukoňech"a"žvláště při vznešené oběti oltářní nepochybně pokračuje dílo našeho vykoupení a přivlastňuje se nám jehc -ivoce... Mají tedy objektivní.moc.., Z těchto hlubokých důvodů někteří uzavírají, že veškerá křesťanská zbožnost musí spočívat v tajemství tajemného Těla. Kristova, bez ^g^áhokoliv ohledu" osobního",či "subjektivního" 3
a proto se domnívají, že'se mohou zanedbávat ostatní úkony náboženské
jež nejsou s posvátnou liturgii úzce spjaty a jež se konají mimo veřejnou "...
bohopoctu„"/29/
závěry o dvojím druhu zbožnosti jsou naprosto mylné, záludné a
nebezpečné."/30/
"Je jistě pravda, že svátosti a oběť oltářní mají vnitřní sílu, p:
kud jsou to úkony samého Krista, který sděluje a nalévá milost božské
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Hlavy do údů tajemného Těla, ale k tomu, aby dosáhly pravé účinnosti,
vyžadují dobré přípravy naší duše... Je..."tř^ba"pc^na^^nati^"že"tyto
udy žiji^a mayr"vlastni"rožúm"a^vůli? proto jest naprosto nutné, aby
přiložily ústa k prameni, požily životadárného pokrmu, přetvořily jej
v sebe a odstranily_vše, co může bránit účinnosti,tohoto pokrmu.,."/3l/
"Kdyby^souSroma"a'vnitrňi"z5ožň
nou muešní oběť a svátosti a kdyby se vzdalovala od spásonosného vlivu, který proudí z Hlavy do údů, byla by bezpochyby zavrženíhodná ^.neplodná, Když však všechny snahy a úkony zbožnosti, jež nej-s-ou těsně spjaty s posvátnou liturgii, mají ha R-řtelizreteli lidská skutky jen proto
aby je pozvedly k nebeskému Otci, aby je' spasitelně povzbudily k pokání
a k svaté bázní Boží a aby je vytrhly lákáni světa a hříchů a přivedly
je ne šťastně^s^rmtu cestou k vrcholu svatosti, pak jsou nejenom ho&ny
nýbrž nutné... nás posiluji k získávání ctnosti a rozmnožuji v duši horlivost, s níž se máme všichni zasvětit službě Ježíše
Krista..."/32/
"Takto soukromé úkony a ono zbožné úsilí, jež směřuje k očistě duše, povzbuzuje energii věřících, uschopňuje je, aby se účastnili mešní
pbeti"lepě"pripraveni, aby přijímali svatosti s větším užitkem a aby
vykonávali posvatňe*"obřady takovým způsobem, že"o5túK*o3chažějI nadšenější a odhodlanější k modlitbě a křesťanskému sebezáporu, aby spoluP^3Covali_účinne s osvíceními a vnuknutími milosti,.j"/35/
"Proto nemůže býti v duchovním životě nějakého rozporu nebo odporu
k obnovení náší-spásy vlévá_do duší milost,
áa^sa. Podobně mezi účinností vnějšího obřadu svátostí^ ¿ež vychází z
jeho vnitřní hodnoty /ex opere operato/, a zásluhou těch, kteří je udělují anebo přijímají /ex opere operantis/2 -stejně mezi veřejnými a soukromými modlitbami..., mezi životem askétickým a liturgickou zbožnosti,..
"... tyto dva způsoby modlitby nejsou ve yzádleném rozporu nebo
odporu..."/37/
"... .Litur^ie_staré doby je bezpochyby hodna úcty, ale starý zvyk
hledíme-li Ješíne na štari" není nejlepší, ať sám v sobě, ať vzhledem
k pozdějším dobám a novému 3tavu událistí.<,."/60/
"...nebylo... moudré ani úctyhodné všechno za každou cenu převést
do minulosti..."/6l/
... -"Jsou... hodní chvály ti, kteří pro usnadnění a k načerpání většího
užitku z účasti křesťanského lidu na eucharistické oběti se snaží dát
vhodně do ruky lidu "Římský misál"... podobně jsou hodní pochvaly ti,
kteří chtějí udělat z liturgie i zevně posvátný úkon, jehož se opravdu
zúčastní všichni přítomní.*."/l04/
"... jsou mimo pravdu a mimo cestu zdravého rozumu ti, kdož pro
klamné domněnky připisúji"všem těmto okolnostem takovou cenu, že neváhají tvrdit, že posvátný úkon nemůže dosáhnout! svého určeného cíle, budou-li tyto opomenuty,"/l06/
"... Nadání, povaha a vlohy lidí jsou tak různé a rozdílné, že ne
všichni mohou být stejně dojati a vedeni modlitbami, zpěvy nebo společně konanými posvátnými úkony. Kromě toho duševní potřeby a disposice nejsou u všech stejné a ani nezůstávají stejné u téhož člověka*..-Mohou
se zajisté zúřastniti jiným způsobem, který je pro některé snadně jšrf*
tak* na' příkÍád"'ÍMhou"^
tajemstvích Ježíše Krista anebo
mohou konat ji^á_cyičení_zboznqs^i^a modlit se jiné modlitby, jež, i
když ce neliší od posvátných obřadů formou, přece jím odpovídají*svou
povahou." /107/
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"Když oyl ukončen, posvátný obřad, který je řízen zvláštními liturgickými' směrnicemi, tím se nijak nezprošťuje P2Ii^B2sti_díkůčinšní ten,
kde požil nebeského pokrmu.,." /I2l/ .
"*
, ,
".,,sama povaha svátosti vyžaduje, aby křestan, který ji prijima,
z ní nacerpal"5oKa^e"ovocě"švatostic ."/122/
"Ba tyto úkony, každému vlastní, jsou naprosto nutné, abychom všichni hojněji čerpali z nadpřirozených pokladů, jimiž oplývá eucharistie, a
a b y c h o m Jě"podle*švých možností rozdávali i ostatním, aby Kristus Pan
dosáhl ve všech duších plnosti své moci^"/l23/
"Mezi světci pak zašlúhújě^vyňíkajicí úcty Panna_Maria Matka Boží,
Její život je prn poslání Bohem jí svěřené úzce špjat"s tajemstvím Ježíše Krista a jistě nikdo více než ona nekra^el BTiže a důsledneji ve
šlépějích Vtěleného Sleva , nikdo se netěší větší přízní a moci u nejsvětějšího Srdce Božího Syna a skrze Syna u
n e b e s k é h o . . S t a l a se
naší matkou, když božský Vykupitel dokonával svou obet; a proto jsme i
z tohoto důvodu jejími syny. Ona nás učí všem ctnostem? dáva nam Syna
svého a s ním všechnu pomoc, jíž potřebujeme, neboť Bůh "chtěl, abychom
měli všechno prostřednictvím Mariiným." /167/
.
"Kdvž jsme jednali o pravé sbožnosti, prohlásili jsme, ze mezi po-^
svátnou liturgii a ostatními náboženskými úkony - jen když jsou správné
uspořádány a směřují k správnému cíli - nemůže být opravdového_rozporu^
dokonce jsou aakterá_abaaa.3-aYÍČen^ kteřáTYrkev kléru a reholnikům
velice doporučuje."/171/
"Chceme však, aby tato cvičení nebyla cizí křesťanskému lidu. Jsou
to, abychom se zmínili aspoň o hlavních, rozjímání o duchovních^věcech,
zpvtování svědomí, duchovní cvičení zavedeňá'p?o Horlivější uvazovaní o
věčných pravdách, návštěvy Nejsvětčjší Svátosti a různé modlitby ke cti
blahoslavené Panny-REřiěy-m^i-nTmlzVjak všichni vedl, vyniká růženec/
"Těmto rozmanitým druhům pobožnosti nemuze chybeti vnuknuti a působení Ducha svatého T?ždyť všechny, i když různým způsobem, směrují k tomu
abv obrátilv a řídily naše duše k Bohu.., A mimo to tím,,ze živi v křesťanech h^livřjší duchovní život, RřÍBravují_je^_abx^se_^
užitkem, a. zabraňují nebszpeSi, že byse liturgické
modlitby staly orázdným obřainitctvím^'/l73/
-------------^
žbor;ná_cvičení^ která , i když podle přísného
práva nepatří k posvátné"liturgii, přece mají zvláštní cenu a důležitost,
takže jsou pokládána jakoby za vložená nějakým způsobem do liturgického
řádu a byla častěji potvrzena a schválena touto Apoštolskou Stolici a
b^s^úpy. Do tohoto počtu se zařazuji modlitby, které se konají bud v měkvětnu ke cti Rodičky Boží Panny Marie, nebo v měsící červnu ke cti
nejsvětějsího Srdce Ježíšovu, rovněž devítidenní a třídenní pobožnosti,
úcta Ježíše Krista křížovou cestou a jiné podobné modlitby."/l80/
^ ^
"Poněvadž tyto pobozHosti'póvzbuzují_lid jednak k horlivému přijímaní svátostí pokaSi""k"?aďne_a zbožne_u^asti_na_eucharistické_cbeti_a_na
nebeské hostině, jednák"k ?ozjímaní ó"tajemstvich našeho vykoupeni a k
ňa^Iě35vaňT"žarňých.příkladů svatých, tím^^iŽRŽi^Bivají-SRaaítalnxmi^
plody k naší účasti na liturgické bohopoctě "/l8l/
^
rr^ř-r5"5y"yědnal zhoubh^rnapros^o-ňešprávně, kdo by se opovážili
přeměnit v š e ^ y tyto pobožnosti a vtěsnat je jedině do liturgických
^ ^ ^ b yDV
' ňii
áM.m
iI-kLId^^o
íii^ Í
HJ nevytýkal
ii^vjvj-i.^-*- jednostrannost,
—
, dodáváme,
- že s plným vědomím
1sm"'vvhraH ^--uze texty, které mají vztah s našim thematem, a opcmenuii
iné. které zase varují%řed přílišným přeháněním
^gznosti
o ^ o t i liturgické. 0 tom by se dal napsat zase j m y clanek. Meli ]sme
S y s ! u^Icrnit na hlas Svatého Otce. hájícího význam mrm.liturgické,
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individuální a soukromé osobní zbožnosti, která úzce? přímo podstatně
souvisí s liturgií, jejímž, je duchem a plností.

K N Ě Ž S K á

L I_T _Y,

Otázka kné í dělníků rozvířila ve Francii i jinde, v katolických
i v nekatolických kruzích, živou diskusi o účelnosti či neúčelnosti jejich poslání a o smyslu poslední reformy jejich pastorační metody. Postavila dr, popředí živého .zájmu katolického kněze, ano sám pojem katolického kněžství. Dělnická blůza může lidsky přiblížit kněze dělnickým
masám, může však též neúměrně snížit, ano i vyprázdnit, jeho věčné poslání mezi lidmis řemeslo jako každé jiné. Krásná literatura i film v
posledních letech často kreslily postavy kněží s různými zaměřeními,
více méně pravdivě a zdařile. Jistě je to známka rostoucího zájmu dnešní generace, ponořené do hmoty, o věčné hodnoty a o nadpřirozený svět.
Kněz byl, a zůstane vždy, nerozlučně spojen s božským a nutně na něho
padne vždy několik paprsků z Boží glorioly. Kněžská instituce, i instituce Kristova kněžství, prošla staletími dlouhým vývojem* moderní d^ba
postavila kněze před nové úkoly. Tatp všechna nejrůznější hlediska probírá nová italská encyklopedie o kněžstvím ENCICLOPEDIA DEL SACERDOZIO,Vyšla nedávno ve Florencii, ve velkém formáte, na krásném papíře o 1690
stranách. Je to první souborné dílo tohoto druhu. Uspořádal je redemptorista P-Josef Caciatore, Všechny články a studie nemají stejnou cenu,
/jako se stává v každém encyklopedickém díle/, ale jsou rtezi nimi originální studie prvého řádu. Encyklopedie se dělí na čtyř. části. První
pojednáváš 0 novolání a kněžské formaci, Druhá část studuje podstatu ^
kněžství ood třemi zornými úhly? theologickým, asketickým a liturgickým,
Třetí část je věnována kněžoké činnostis Kně^ské^magisterium a k n e z ^ e
ministerium v nejrůznějších jejich projevech az do moderní doby. Zvláštní Pozornost věnována i kat iické akci, sociální akci a.misijnímu apo- ,
štolátu - Poo^edni čtvrtá .ást, obsahuje doklady a informace o kněžství,
mezi nimi i bohatou generáj í bibliografii, mající přes sto stran, v _
které je uvedeno vše nejleiáí, co kdy bylo napsáno o kněžství, od patristické doby a 5 po dnešní. Nejsou uvedeny pouze důležité knihy pojednávající o kněžství, nýbrž i závažné články spřesnou citací.- Nemůžeme
vypočítávat všechny hodnotné články této rozsáhlé encyklopedie* Většina
autorů jsou Italové, ale redaktor dovedl dobře vybírats Jména jako Gemelli, Roschini,Parenta, Piolanti,Spiazzi,Cordovani jsou toho dostatečnou zárukou, V tomto rozsáhlém svazku najdeme v š e c h n o o kněžství,
nova et vetera^ vedle tolika často velmi plytkých pojednání o poslání
kněze v lidské společnosti, tento svazek poskytne knězi i laikovi možnost důkladně poznat "tajemství prázdných rukou", jak nazýval kněze
Bernanos. Ano kněz je člověk jako každý jiný, vyvolený z tisíců jemu
zcela podobných, ale obdařený moci shůry? růže obětovat Bohu to, co svou
vnitřní hodnotou převyšuje hranice celého vesmíru,a naopak může od samého trůnu nekonečného Boha přinášet zemi požehnání, které lám^ okovy,
přináší spásu, otvírá nebe. /Srv. L^Osse-vatore Romano 24.1-54°/.
x
Rozvoj biblických věd v posledních desetiletích je obrovský. Jednotlivec — ani odborník - nestačí už na to, aby sám zvládl téměř nepřehledné výsledky bádání na tomto poli. A co teprve říci o těch, kdo odborně v Písme pracují' Z těchto důvodů je nutné, aby se čas od času
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publikovalo souhrnné dílo? které je vybudováno na vědeckých výtěžcích
starších i nových, ale podává látku jen v pečlivém výběru, aby v něm
každý našel první solidní informace z rozličných odvětví biblických věd,
Haagův Bibellexikon /Herbert Haag, Bibellexikon. Vydává naklad.
Benzinger, Einsiedeln, Švýcarsko, Cena 85 DM./, vyhovuje těmto účelům
znamenitě. Zatím vyšlo /písem to začátkem února/ pět dávek o úhrnném
počtu 546 dVousloupcových stran /poslední heslo je "Mattäusevangelium"/,
Zbývají ještě tři sešity, takže dílo bude mít dohromady asi na 850 stranách kolem 3.000 hesel, se 140 obrazy, 12 přílohami a 4 přehledy.
Tisk je jasný a rozdělení delších hesel velmi přehledné, takže i
neodborný čtenář se snadno v Článcích orientuje. Na kon^i každého hesla je uvedena příslušná, odborná literatura, která je dovedena až k roku
1951, u pozdějších článků k r.1952 /na př. u hesel "Hierarchie", "Isaias
Buch", "Krankheit"/, ba dokonce i 1953 /ku př. pojednání "Hoheslied",
"Judit", "Kamel"; u tohoto posledního hesla je citován článek z Verbum
Domini 1953, zdali je "velbloud uchem jehly" či "lano uchem jehly".Sem tam však přesto unikla vydavateli nějaká maličkost. Tak v hesle
"Bibeltext" uvádí jako poslední datum kritického Nestlova řeckého znění rok 1941 /místo 1950,' resp. 1951/, Měrková 1948 /místo 19P1/ a Boverova 1943 /místo 1950/. V článku "Hoheslied" není mezi komentáři zmínka o novém latinském překladu a výkladu, který r. 1953 pořídil A.Be^
/ačkoliv mezi literaturou v hesle udanou se už uvádí jiné dílo z téhož
roku 1953/.
Z našich českých vědců je uváděn jako autorita na př.Vojtech Šanda
/v hesle "Bücher der Könige"/, Bedřich Hrozný /v článku "Hethiten" a
"Keilschrift"/ a samozřejmě biblista Vincenc Zapletal, - V pojednání
"Bibelüberstzungen " je řeč na prvním místě o překladech starých, a mezi nimi je také malá zmínka o staroslověnském překladu sv.Cyrila, ale
z překladů do moderních řečí jsou jmenovány jen francouzské, španělské,
italské, anglické a německé, žádný slovanský.
ne
A přitom bychom ještě upozornili na jednu malou důslednost; v přepisování hebrejského šín se skoro všude v textu užívá našeho š, jak je
to dnes už téměř všeobecné ve vědeckém světě. Ale na přiložených mapách
se píše ve jménech měst sch /např. Akschak, Lagasch/. Jediná čestná
výjimka — pokud jsme mohli zjistit - je na mapce u hesla "Hethiten":
Chattušaš, ale nicméně znova Kanesch a Kadesch.
Tento příruční biblický slovník můžeme vřele doporučit našim kněžím i vzdělaným laikům. Najdou tam všechno, co potřebují pro první důkladnější uvedení do biblických reálií v nejširším slova smyslu.
O.P.
Z_P_R_Á_.V_Y
Z
A p o š t o 1 á t sv. C y r i 1 a a
M e t o d ě j e v Římě uspořádal ve čtvrtek 18. února pout slovanských
kolejí do římské basiliky Panny Marie Vetší. Loni oslavily slovanské
koleje výročí blažené smrti svatého Cyrila v blízkosti jeho hrobu v basilice svatého Klementa. Letošní mariánský rok je zavedl k P.Marii Větší, kterou spojuje tradice s našimi věrozvěsty, poněvadž tam jim kdysi
schválil papež Hadrián bohoslužebné knihy ve staroslověnském jazyku.
Byla sloužena hlaholská mše svatá, v římském obřadu a jazykem staroslověnským, Zpíval sbor všech římských slovanských kolejí. Promluvil j,Excarcibiskup Msgre Bučko^ po mši svaté se konal východní "Moleben". -
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- Zdravotní_stav_ Svatého Otce, který v prvních dnech vzbuzoval
vážné obavy se den ode dne zlepšuje. Zdá se však, že rekonvalescence
potrvá delší dobu.- 11. února oslavil Řím důstojné XXV. výročí 1 a t e r á n s k ý c h
s m 1 u v . V basilice Ara coeli děkovné bohoslužby za účasti zástupců vlády a města; svatý Otec si vyměnil blahopřejné telegramy s presidentem italské republiky, daroval italskému
státu vzácný úlomek z Ara Pacis Augustae, který se po staletí choval
ve vatikánských museích; vatikánské pošty vydaly zvláštní pamětní známku/ s plánem Vat. města s ptačí perspektivy a v rohu s podob. Pia XI./,
T^hož dne se konala v basilice P.Marie Větší m a r i á n s k á p o b o ž n o s t pro s e m i n a r i s t y
všech římských kolejí, U
papežského oltáře sloužil mši svatou J,Em. kardinál Pizzardo, prefekt
posv. kongregace pro university a semináře, asistovali mu rektoři polské, litevské a čsl. koleje Nepomucenum: měli zastupovat národy, které nejvíce trpí pronásledováním Církve:Litevce, Poláky, Cechy a Slováky.- Komitát pro Mariánský rok vydal m o d 1 i t b u m a r i á n s k é h o r o k u v 17 jazycích. Vyšla také slovensky a č.e s k y . Český
překlad přikládáme k tomuto číslu.Kdo by si přál více exemplářů pro
známé v exilu , po př. i na diskrétní poslání domů, můžeme_mu_obstarat
libovolný gočet exemplářů^_Cena_za l_ex. 3^50 liry.- TisSem orosla zpráva7"že"Ěanonišacě bI7 Pia_x7,**kteřa sě ma"*kónat 29? a 30. května, bude
vysílána TTe I*e"v"T"s T *3o 8 západoev. pských zemí.V Římě se očekává mimořádně velký nával poutníků. Už nyní je mnoho míst jak pro ubytování tak i pro účast na kanonisačních slavnostech zamluveno.S_t_r_u_č_n_ě__z__c_e_l_é_h_o__s_v_ě_t_a_jL- SMÍRNÁ AKCE PRO POSTAVENÍ MARIÁNSKÉHO SLOUPU.-Naši kněží ve Spojených státech a v Kanadě se
rozhodli, že odevzdají o velikonocích jako hromadný dar CML větší obnos ndp. opatovi Ondrákovi na znovupostavení Mariánského sloupu. Jestliže ostatní naši spolubratři chtějí se připojit k této smírné akci, necht
převezmou závazek, že odslouží dvě mše svaté ad intentionem dantis a
oznámí to duchovnímu rádci CML v USA. Duchovní rádce pak ze^s+i—ndií,
jež má po ruce, připojí se jménem celebrantů částku 2 dolaru k hromadnému daru, takže každý ze spolubratři by se mohl alespoň tímto způsobem podílet na této akci. Adresa duchovního rádce CML v USA:P. Jaroslav
T 0 M A N E K , L a n k i n , No Dak. USA.- Mše svaté odslužte az_po_
grvním_květnu]_ Upozorněte i laiky, kteří by se chtěli připojit třebas
ŠeBemensim**oBňosem.
.
M,P.
Duchovní rádce CML v USA organisuje ještě druhou akci: V pravidelné
čtrnáctidenní hlídce CML v Katolíku má v Mariánském roce vyjít mariánský článek tak, aby se na tomto "literárníni_holdu^_Ne20skvrněné zúčastnil celý náš kněžský exil. P.TománěE rozesIaI*"žajemcům"oI)ežni!í, v němž
je určeno datum, do kdy má být mariánský článek dodán.
S posledním transportem italských zajatců, kterým dal v lednu nejvyšší sovět amnestii, se vrátil též kněz jesuita P.Alegiani/rodem Armén, který už před válkou působil řadu let v R^sku/. Jako vojensky kurát upadl do zajetí a byl odsouzen po dlouhém pobytu v různých zajateckých táborech na 10 let do přísného vězení jedině proto, že byl členem
jesuitského řádu. 7 let ztrávil v naprosté odloučenosti, v přísné samovazbě. Dlouhého období hlubokého mlčení použil k intensivnějšímu styku s Pánem. Výsledek těchto rozjímání si napsal ve formě šestidenního
exercičního kursu pro kněze:Rozhovory s Bohem a s vlastní duší.
11. února zemřel v Lovani známý P.Petr CHARLES T.J., jeden z prvních
průkopníků misiologie, organisátor světoznámých misiologických lovanských týdnů, zakladatel pomocného misijního díla universitních studentů AUCAM. Nejznámější je jeho meditační kniha:La priěre de toutes les
heures, která dosáhla statisícových nákladů a je přeložena do řady jazyků. -R.i.p!
UPOZORŇUJEME:Timto číslem končí III. řada VINCULA.Dekujeme všem našim čtenářům i přispěvatelům za obětavou pomoc a přátelský zájem.-Nové číslo IV. řady_vyjde_v_nové_úpravě^stručne_o
VINCULUM.-FOLIA CIRCULARIA CLERO ČSR IN DISPERSIONE DESTINATA IN L.BOHEMICA.-Manuscripti instar.- CUM APPROBATIONE ECCLESIAST.-Romae, 22.2.54.

N O V Ý Ž I V O T
Via della Conciliazione, 1ROMA Italia

V Římě v únoru 1954.

Milý důstojný pane,
víte už z našeho stručného oznámení v posledním Vinculu i ze zprávy, kterou přinesl chicagský "Katolík", že
měsíčník CML NOVÝ ŽIVOT přešel do Říma. Zustava dále organem CML a
všech jelita složek a skÚpin. Vydávat jej bude Křesíanska akademie
v Římě. Řídí jej redakční kruh. Pověřeným redaktorem je P.V.Fert.
^
Za několik dní dostanete první číslo nověho/VI./ ročníku.^Jako první
¿kol jsme si předsevzali zajistit pravidelné vycházení našeho mesicnik u V f t e sami dobře, že to je úkol nesmírně těžký. Podaří se nam jej
u s ^ J e S n i t l e n s Vaší pomocí. Proto bychom Vás chtěli tímto^strucnym
oběžníkem blíže seznámit s naším programem redakčním i s našimi starostmi adminJ-stračními a požádat Vás o bratrskou pomoc a spoluprací,
lAr-R-É_m_c_q_v_ý

B_r_o_g_r_a_m__r_e_d_a_k_c_e__NŽ^í

Po zkušenostech několika posledních let se zdá, že český katolický
exil na je!Sé straně potřebuje hodnotný náboženskokulturni časopis, ale
že se nemůže odvážit vydávat několik časopisů /jeden
^ligenci
s druhv -oro lid/. Je třeba hledat rozumný kompromis.Časopisu je nutné
p o n e b í / S á m e t4'už NŽ, který po pět let délal záslužnou a nevdecnou
práci na 'uhoru českého exilu. Musíme si jej zdrzet a p i^pusobit po
třebám dnešního exilu; musí být mluvčím katolického e x i / ^ k nekatolickému táboru, svědectvím o přítomnosti Církve v dnešní společnosti tri
bunou, kde bv si mohli vyměňovat sve názory o aktualnicn^nabozensxo
kulturních problémech i ^^^°li3tí^intelektuálove
zároveň vsak m u s i _
časopis spolehlivě informovat nejsirsi českou katolickou exilovou ve
řejnost o dění doma i v zahraničí. -Mimo to je třeba věnovat na stran
kách NŽ místo katolickému apoštolátu, výchove pracovníku KA v plném .
^lova smvslu. P^oto chceme rozvrhnout /postupně/ obsah casopisu^na ur,.
ĚÍavní části
převážně ideologické články o aktuálních náboženskok ^ u r n í c h problémech /politika,dŠsledně vyloučena!/ ^ ^amerenim i do
nekatolického tábora. Nechceme útočit ani se
bránit nybrz ziska
vat, rozptylovat předsudky, učit znát Církev ata. Chtěli bychom zis,-a^
sSoíuDráci co neivětšího počtu našich katolických l a i k u 2 . ca^t .-ae
p ř e ^ á ž S í J o r m a č n í , b u d e ^ ř i n á š e t články, kratší informace
posudky,
zprávy z domova i exilu a zprávy o činnosti CML^v čelem svete Chtěli
bychom tuto informační část udělat co
a nejspolehlivejsi,
abv ielí rubriky podávaly věrný obraz katolické skutečnosti.- A tyto
dv^ H ^ t i l a j í ^
d o p l n L y přílohou která
věnována laickému
apoštolátu v exilu a formaci laických apoštolu Vlastni formaci pru
kopníků /materiál pro pracovní a studijní k r o u ž k y CML^ pracovní me
toda pracovní programy/ bude třeba konat pomoci oběžníku a studijních
nrchů
lak ^ž se někde děje, ale tato příloha má usnadnit pronikat naK m laickým apoštolům do širších vrstev.- Rozsáhlý program budeme moci
uskutečnit jen za Vaší obětavé pomoci a P ^ ^ p n e . Ale kazda^ sebemensi
pomoc je nám vítána:články, zprávy, informace, získaní vhodných
Pracovníků mezi laiky atd. Napište nám, az dostanete 1= cislo ^ . Z . , c o
f n ě m s a d í t e , připojte poznámky k našemu rámcovému Programu a oznamte nám, jak nám pomůžete uskuečnovat nas P^ogram.NZpatri nam vsem
celému našemu kat. exilu,a může se stát z nejmocnejsich prostre^ku
našeho apoštolského pronikáni.

i e d e n t'I**š"I" zaplacených normálních předplatnych/3.50 dol
R ^ h . ^ L h l ! Ljlsíit p r a v i d e l .^házení N.ž. P g ^ ^ e s g s , po.cc,
Příště Vám řekneme, jak to možno uskutečnit,
vas
j^UVY ¿1VL,±

NOVY ŽIVOT

Via della Conciliazione,!
ROMA

-

Red. Oběžn, 1/54
Adm. Oběžn 1/54

ITALIA

Drazí přátele,

-

^

posíláme Vám 1.číslo VI. ročníku NOVÉHO ŽIVOTA,měsíčníku Cyrilometodějské ligy, jediného°Časopisu katolického exilu, který chce sloužit i v nové etapě své existence nabožensko-kulturním zájmům všech českých katolíků.Ideový program Cyrilometodějské ligy znáte. Zůstaneme mu věrni i v tomto ročníku. Rozšířená redakce se. vynasnaží získat co nejvíce nových spolupracovníků, kteří by jej dovedli přiblížit celému exi^u. V příštích číslech chceme věnovat zvláštní péči

informační části NŽ..Jako první ¿kol jsme si vsak

předsevzali zajistit

p r a v i d e 1 n é

vydávání našeho měsíčníku.

P^oto jsme na sebe vzali těžké finanční závazky,v důvěře skoro opovážlivé, že nám je

v č a s.n ý m ' a

p ř e d p 1 á c e n í m

p ř e s n ý m

časopisu pomůžete uhradit. Doufáme, že naši důvěru nezklamete. Nechceme od Vás nic nemožného. Potřebujeme
1.000_

j_e -d e^n__t_i_s_í_c

do_konce__č_e_r_v_n_a_^l_9_5_4_

v y r o v n a n ý c h

P_ř_e_d_p_l_a_t

&lEcIh_!"ŇěčekejtI až*"ňa červen. Pošlete nám předplatné, můžete-li,
Vyplňte, odstřihněte a zašlete v zalepené obálce
na adresu:
A^m.NŽ.54
Ob. č.l/54

Réd.NŽ 54
Ob. č.1/54

P.T
N 0 V Y

Ž I V 0 T

Via della Conciliazione ,N.l.
.ROMA-.
I T A L I A .
.
- ,
NB''-1<-K a ž d o u z m ě_n_u^a_d_r_e_s_y
oznamte _i_h_n_e_d
4dmín. <NK. :NOVÝ ŽIVOT,' Via della^Conciliazione, 1-Ronia.
d a r m a do v^ech
2.-Na požádání budeme zasílat NZ 54
0 b r a t t e

'
'

- nýl^e? vŽSs^
na agitaci^

'"pi^
^ř-f
*

OML pcgle.e rot^e-

í 3 r i, ,, pro nezaměstnané,
'
'

*

*/. ještě dnes, spolu s vyplněným dotazníkem připojeným níže. Děkujeme
Vám už předem. Administrace NŽ. bude v každém čísle informovat o postupu naší akce: DO KONCE ČERVNA 1954 TISÍC PŘEDPLATNÝCH!
Několik stručných vysvětlení. Zvýšili jsme poněkud předplatné /na
3.50 dol. pro cizinu/, ale rozšířili jsme rozsah čísla o celé 4 strany, a jakmile to bude možno, jsme ochotni přidat další 4. Abychom však
umožnili předplácet časopis všem, zavedli jsme snížené předplatné /pouhé 2.0C dol./. Doufáme, že najdeme v exilu došti těch, kteří nám pošlou
předplatné podpůrné / od 5.00 dol./, a tak vyrovnají vzniklý schodek.
Abychom alespoň nějak projevili vděčnost těmto šlechetným dobrodincům
NŽ. , redakce NŽ. se postará, aby byla k_a_ž_d_jř E-É-Ě-í-2 sloužena
j e d n a m_š__e s_v__a_t_á na p o s v á t n ý c h m í s t e c h
v Ř í m ě za Y_š_e_c_h_n_y ? kteří p o s 1 a 1 i B_o_d_B_ů_r_n_é
B-Ě-É_d_2_l_a_t_n_é na NŽ.1954. Mimo to všichni dostanou z_v_l_á_š_tn í _t_i_s_k , který vydáme v tomto roce.
V exilu bylo tolik nářků na nepravidelné vycházení NŽ. Udělali jsme
vše, aby NŽ.1954 mohl vycházet pravidelně. Záleží nyní j e n na Vás,
drazí přátelé, aby skutečně pravidelně vycházel. Pevně doufáme, že nás
nezklamete. Zklamali byste jen sami sebe!
V Římě, 25. února 1954.

Redakce a administrace
NOVáHO ŽIVOTA.
Vyplňte čitelně/jména tiskacími P^smeny^nebo^psac^m^stro^em/^^
Ostřihnete a vyplněné zašlete na uvedenou adresu!
P.T^_Redakci_NŽ._v_Římš^
V NŽ.54 se mi líbí:....

'

P^TíAdministraci_NŽ^_v Římě^

Země:
Posílejte mi NŽ.54
exempl.
na adresu:
pošta:

Nelíbí se mi:...........

Posílám předp.ve výši:
.Pošlu předpl. ve výši:
.nejpozději do:

-54.

Posílejte NŽ.54 na tyto adresy:
Přál bych si mít v příštích čí:

Podpis a adresa;

Datum.

/podpis/.

