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Oběžníky českých kněží v exilu. - Jako rukopis vydává Pracovní
kroužek Un, aposi, "Vinculum" v Římě. - Otisk dovolen pouze s vý- ^
slovným svolením redakce. - Opdov. redaktor P.V.Feřt, Roma, Via
dei Penitenzieri, 20,- Italia. - S církevním schválením.
VINCULUM,-Folia circularia clero ČSR in dispersione destinata in
Bohemica. - Manuscrinti instar-.-- Cum approbations ecclesiastic?^
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Upozornění!- 1, číslo nové, už IV. řady,VINCULA vychází v jednodušší
formě, knerou^chceme zachovat i v dalších číslech. Všichni důstojní páni spolubratři dostávají N^vý život. Ušetříme na poštovném a práci, bu<
deme--li moci posílat Vinculum zároveň s NŽ; ale potom se musíme omezit
na 4 -6 stranřcírkevní zprávy z Říma, z domova, z exilu a několik myšlenek pro měsíční duchovní obnovu, stručné pastorační informace. Všechny
delší články a studie budou vycházet v NASÍ JEDNOTĚ s dokumentační přílohou CESTA, které budeme vydávat v nepravidelných intervalech, pokud
bude vhodný materiál a zájem v řadách našich čtenářů.Všechnu korěsnondenci^články, zprávy atd. pro VINCULUM nebo NAŠÍ JEDNOTU posílejte"na
przatímní adresu odpovědného redaktora:P.V.F,, Roma, Via dei Penitenzieri,
20s - Italia^ - Srdečné díky. Vděčně přijmeme zásilky všech exilových
tisků, které vydávají dp, pro naše krajany / cyklostylované i tištěné
farní věstníky, letáky, oběžníky, oznámení a pozvánky náboženských krajanských slavností, misií, exercicií atd./
"
Reds
Z--P-0_S_L_E_D_N_í_C_H___P R_0_J_E_V. U
S _V_^__ 0_T_C_E má zvláštní
důležitost poslední encyklika "Sacra virgmi-cas". Svatý Otec se nejen
zabývá problémem řeholních povolání a krisí nedostatku"řeholních povolání, která se v řadě zemí projevuje, nýbrž upozorňuje na samé kořeny
této krise, která je v podceňování významu nanenské čistoty a v přeceňování významu manželského stavu pro rozvoj lidské osobností, křesťanské dokonalosti a lidského pokroku.To mu dává příležitost, aby znovu
vyvrátil některé nesprávné názory na pohlavní život, jeho obtíže a noukazal na prostředky k jehc ozdravění. Nastiňuje zásady správné-výchovy mravní v rodině i v seminářích^ rada otázek, které mají velmi častou
aplikaci v pastoraci, a každá z nich by si zasloužila podrobnějšíno
rozboru. - Ze nejde o theoretické úvahy ukazuje na př,"důkladná studie
o krisi k.'?g3sk;J-ch navolání v Belgii uveřejněná v dubnovém čísle lovanské Nouvelle Revue theologůque / P.Delooz,3 j
Pnurquoi ne seront-ils
přetřes?, str 392^412/. Nsjvětší procento ztrai.^tněžského nebo řeholního povolaní tvoři otázka pohlavní čistoty /průměrně na různých typech
škol - 30.18
vliv dívky /3C.81 %/,. přitažlivost manželství/34-73 řy.
Z jiných motivů působilo negativně na př. nedostatek velkomyslnosti
/13.10
touha po osobním rozvoji /14^50 %/, strach před Životem příliš omezeným /18.95
touha po jiném zaměstnání, k němuž cítili osobní náklonnost /26,67
Vliv rodičů, svedení, pochybnosti ve víře, lidské ohledy, zdraví tvoří mnohem nižší procento. Na př. ze zdra"^t-^ch
důvodů zanechalo kněžský stav pouze 1.48 % mladíků.'Potvrzuje tedy i
tato sociologická studie, že slovo svatého Otce je velmi aktuální' a že
odkryl skutečný a nevážnější důvod krise duchovních povolání; Mariánský rok Immakulaty by mohl přinést částečné ozdravění, bude-li ho dobře
využito v řadách mládeže.
^Svatý Otec schválil ustavení S v ě t o v é f e d e r a o e Mariánských družin a jmenoval prvním ředitelem Světové družinské
J.ExC, ndp. arcibiskupa Josefa GAWLINU, apoštolského visitátora zahraničních Poláku. Poslední číslo německého časopisu pro ascesi a mystiku? GEIST UND
LEBEN /1954/2- str 136-14 5/ přineslo přehledný článek o vývoji světských řeholních siol&ěnoótí zřízených na základě apoštolské konstituce
"Pyovida Mater" z 2. ^n-ra 194" a Motu prnpyio "Primo feliciter" z 12.
března 1948 a instrukce z 19,3.48 "Cum Sanctissimus". L Annuario Pontificio z r, 1954 uvádí nouze 4 ''světské řeholní společnosti" juris ponti
ficii /compagnia di Sai Paolo.- Societas Sancti Pauli, zal, už 1920 a
decr. laudis 1950/; Societas Saccrdotalis S^Kotao Crucis et Opus Dei
/zal<, 1928, schvál. 1950/$ Sacerdotes O^erarii S<.Cordis Jesu /1883 zal.
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schval. 1951/; Societas Cordis Jesu /zal.už 1791, obnov.1918, schval,
1952/. První je italského původu, druhé dvě španělské, poslední franc.
Je jich asi ještě více: 15 jich bylo schváleno jako společnosti "juris
dioecesani", Aie na posv. kongregaci řeholníků v Římě"čekalo v listopadu Lilii, roku přes 200 žádostí o schválení nově založených světských ře holních společností,- Společnost sv.Pavla má tři větv^tkngze, bratry
laiky a ženy; rozšířena v Itálii, v Jižní Americe.- Opus Dei'má též
dvě nezávislé větve - ženskou a mužskou - a přes 100 domů skoro ve všech
světadílech. Hlavní účel:apoštolát mezi intelektuály Ve společnosti
jsou světští kněží, svobodní laici i ženatí mužové; žijí částečně společně, částečně jednotlivě. - Ostatní společnosti sledují nejrůznějši
účely:práci ve farnosti, dělnický apoštolát, charitu a apoštolát nemocných, práci v misiích; některé seskupují světské kněze: jsou i zvláštní společnosti pro vdovy. - Mnoho z těchto společností vzniklo v posledníchletechve Francii, kde probudilý katolicismrs se snaží všemi prostředky zastavit hrozivý proces odkřestanění Francie, Někteří v tom vidí jen
kus náboženského romantismu, ale , myslím, že by bylo velmi prospěšnékdybychom my Čecháčkové měli trochu méně chladné vypočítavosti a více
svatého "romantismu" některých z těchto moderních apoštolů, Odkřes*Éování našeho exilu a domova není fantastickým strašákem, nýbrž velmi bolestnou skutečností.
Z_.._D__0__M_0_Y_A ;

Ndp. biskup královéhradecký Msgre Mořic PÍCHÁ se

dožil 85 let. V poslední době častěji bylo zneužito jeho jména a jeho
výroků /není možno kontrolovat, zda to jsou opravdu jeho výroky/ ve
prospěch socialistického budování a k politické agitaci pro poslední
volby do národních výborů. Spolu s jeho provoláním byly uveřejněny projevy kapitulních a generálních vikářů Stehlíka, Kratochvíla, Olivy,
Glogara a Titmanna, apošt. administrátora Onderka- - Pokračují dále
zasedání mírových výborů, kněžské besedy a zároveň s tím vším probíhá
agitace pro vystupování z Církve. - Celostátní a diecésní mírové výbory duchovenstva jsou prakti.cky považovány za nejvyšší instituce církevní crganisace v našich zemích; biskupové jsou odsunuti -.¿cela na vedlejší kolej o Rozhodují kapitulní vikáři podle přání státního církevního
uřadu^ - Na celostátním mírovém výboru, který zasedal 7. dubna v arcih,
paláci v Pyaze, se jednalo především o práci pro zdar voleb 16. května.
Hlavní mluvčí předseda Plojkar a místopředseda HoráK, Drábek, Oliva/Mára, Beneš, Hrcnek. Známá juéna. Podle Márova referátu má Charita 115
ústavů s 9^500 nemocničními lůžky., 10 domů má pro přestárlé řeholnice
a řeholniky; -více než 1000 lůžek. Charita převzala i činnost bývalého
chrámového družstva, dodává'též hostie a víno, - P^of. Jos. Beneš mluvil o ediční činnosti Cha* .ty. Vydala: Mglý katechismus v úpravě P.V*
Šebka, Kubíčkovu Prvouku a Naše chrámy- Připravuje se tisk: Cyrilometodějského kancionálu pro brněnskou diecési, Boží cesty pro olomouckou
arcidiecési<-Tak pravil Kristus Pán od Hronka; prof., Beneše;Biah, Anežka česká, její odkaz a dílo. Skripta Criteriologie od Dra Panušky, Didaktika prof, Hronka; z hudebnin Fibichova Missa brevis a Sborník motet
od Kubánka. - Tento výčet "bohatého edičního programu" nepotřebuje komentáře, A při tom se hlásá v pražském rozhlase a v zahraničním komunistickém tisku, jaké svobody požívá Církev v ČSR atd. -Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Litoměřicích poslala "velikonoční adresu"
37 katolickým fakultám ve 13 zemích. ZEMŘELÍ KNĚŽÍ V POSL. P^BĚ. - Fr, L o c h m a n , inful, probošt
od sv* Mořice v Olomouci* - V prosinci min- roku zemřel na Velehradě
/ve Vincentinu/ premonstrát P.Pius P e t r á š ; pochován byl na Svatém Kopečku u Opomouce, kde dlouhá léta působil jako oblíbený kazatel
a zpovědník, zvláště kněžských spolubratři. - Domský farář v Olomouci
Ps K ř i v á k , byl raněn mrtvicí na hřbitově při pohřbu a krátce potom umřel. - Také býv<. farář od Svatého Michala v Olomouci Mons, Fr.
B o 1 e k skončil svou pozemskou pouí. - R„i;p.
o.m.p,
0 E X I L U až příště? Nejsou to zrovna zprávy radostné. Prosíme
o bratrské memento za ',.va nemo-né spolubratry: Dp^, Josefa B e n á S k a
/Nj_eďerdorf, Bolzano/ ,-.„ dp. Zdenka ávédu_/Veng, Admont* Rakousko/. Kdyby někdo z důst. pánů chtěl odsIoúzi't"mešní intence na náš tiskový
apoštolát /Nový život, Vinculum /, nechí napíše red, Vincula. -
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PRO MĚSÍČNÍ KNĚŽSKOU DUCHOVNÍ OBNOVU: 'PANEM DE CAELO PRAESTITISTI.
Panem de caelo praestitisti eis
„y p p ^ tváře budeš jíst svůj chléb^ - řekl Bůh na počátku světových dějin. A od té doby starost o denní chléb připoutala
sedláka k hlíně, dělníka ke stroji, úředníka k psacímu stolu a i kněze
ke světským starostem a hmotným zájmům. Kterýsi básník říká, že náš
chléb voní hlínou. Ve skutečnosti je pro nás starost o jídlo a hmotnou
existenci nejsilnšjším poutem k zemi. Jíme chléb, který voní hlínou a
řídíme se zásadou:"Čí chleba jídáš, toho píseň zpíváš!" Pyoto se nadarmo modlíme:Sursum corda!
C_h_l_é_b__s__n_e_b_e_.^j.
A přece zvolání: "Vzhůru srdce" se objevuje ve všech liturgiích na počátku mešní anafory,jako první výzva k host
nš eucharistické, kterou Pán"vystrojil a pozval mnohé a řekl služebníkům v hodinu večeře:Řekněte pozvaným, aby už přišli, že je všechno připraveno." - Chléb, symbol naší připoutanosti k hlíně, se stává^symbolem
a skutečným pojítkem našeho spojení s nebem. Proto při požívání tohoto
chleba zpíváme se všemi anděly a archanděly, Cherubíny a Serafíny jedním hlasem:Svatý, svatý, svatý!
C h l_é_b ž_i_v_^ ^ k_t_e_r_^ s S_e_b_e s_e_s_t_o_u_p_i_l_^^^
Chléb nás tedy vázal k zemi a Chléb nás nyní přiřazuje ke kůrům andělským. A přece je to v našich očích tentýž kousek chleba, který jsme
my přinesli a který voní hlínou! Než smysly klamou. Něco se s tím chlebem stalo. Modlili jsme se nad ním Veni Sanctificator omnipotens, pronesli jsme nad ním konsekrační slova. Háme tedy my kněží takovou moc,
že pozemské měníme v nebeské....
Platí to jen o té malé hostii ráno při mši svaté ?
Vždyt ten kousíček nekvašeného chleba je též symbolem celodenní práce a starostí, které voní hlínou naší země. Nad veškerým svým pozemským lopocením se modlíme: Veni Sanctificator omnipotens...et benedic
hoc s a c r i í"i c i u m
tuo nomini praeparatum!
Proměňujeme-li a posvěcujeme-li jen ráno mešní hostii, neomezí se
tak naše n°jvlastnějsí kněžská činnost jen na půl hodiny ?
I m i t a m i n i

q u o d

t r a_c t_a_t_i_s__<.j__.

Kterýsi nešťastný kněz prý odpadl proto, že pochyboval pravidelně
0 promenování při mši svaté. Není divu! Mešní chléb mu byl jen symbolem jeho neproměněné a nekonsekrované denní práce. Jeho život nenapodoboval to, co bylo jeho denním úřadem,
Chceme-li hodně požívat CHLÉB S NEBE, platí o všech našich denních
úkonech:Fratres expurgate vetus fermentům...Quae sursum sunt,quaerite
et quae sursum sunt, sapite, non quae super terram!
, Bůh nás.stvořil z hlíny, ale k obráZu a podobenství svému. Naše denní starosti jsou z tohoto' světa,
ale Bůh nás proto učinil khěžími, abychom je
p r o m ě ň o v a 1 i a p o s v ě c o v a 1 i .
Kněz, který takto chápe mši svatou, nebude ji jenoum sloužit,nýbrž
bude ji umět též žít: naučí se ji prodlužovat do celého dne, cely jeho
den se stane jedinou nepřetržitou obětní žertvou, jako byl cely život
Kristův na zemi.
"Krvavé oběti ani jiné dary jsi nechtěl, ale tělo jsi mi utvořil.
Oběti zápalné a smírné sp ti nelíbily. Tu jsem řekl;"HLE JA PŘICHÁZÍM, ABYCH SPLNIL TVOU VŮLI, BOSE...."/K Žid. 10.5-7/.
Kněz, který nejen slouží, nýbrž žije svou denní mši svatou, naučí
i své věřící chápat ce?ou ^ejí velikost, aktivně se jí účastnit a posvěcovat jí práce i utrpení celého dnes
Matko a Královno kněží, nauč mě chápat Kristovu^obě^, vypros mi
ducha jeho ustavičné oběti, dej mi srdce opravdu knezske.
ť.i.
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KYTl8KA_VZP0MÍNEK_NA_ČERST
- Je to
snad první hrob kněží exulantů z českých zemí a uložili do něj jednoho z nejmladších. Dp. Antonín Tůma měl 27 let a působil na své první
a poslední "štaci" pouhých dvacet měsíců. Ale jeho tak rychlý a nečekaný návrat z dvojího pozemského vyhnanství, jak napsali jeho s^ilinbergští v pohřebním oznámení, do společné vlasti všech vykoupených si
zasluhuje delší vzpomínky. Všichni kdo ho znali, věděli, že pod zdánlivě tvrdou skořápkou tlouklo poctivé a obětavé srdce.Ale jeho požehnaná působení, okolnosti jeho smrti a jeho pohřeb ve Spilinber^u, kde 1*
května po dlouhé a bolestné namoci dokonal svou kněžskou oběí, nám všem
musejí připomenout zázračnou sílu milosti Kristova kněžství a kouzlo
kněžské osobnosti, která nelovede skrblit se svěřenými hřivnami a do-^
vede nejen dávat ze svého, nýbrž dokáže "rozdat sebe sama".A to zalévá
^eho hrob v cizině proudem hřejivého světla, příslib to nového jara,
útěcha v bolesti dočasného rozloučení, ale zároveň hvězdička naděje
nad chmurným obzorem kněžského exilu, která nám všem může vlít do unavených srdcí mocný doušek nadpřirozeného optimismu."Si cum Christo compatimur, cum Christo etiam conglorificemur..." To byly myšlenky,které
plnily poslední hodinku jeho pozemského života. Tondovi se ta myšlenka
tolik líbila, jak píše jeden z jeho kněžských přátel,který byl u jeho
smrtelného lůžka. Tonda líbá křížek. "To musíš ale také vzývat jméno
Ježíš a přijmout z rukou Božích všechno - život, smrt, uzdravení, jak^
On bude chtít," říkáme mu. Znovu bere krucifix. Kývá hlavou, že rozumí.
Líbá kříž toho, který trpěl ještě více než on, a vroucně říká:"Jesus,
Jesus, Jesus." Jeho lenoška se v té chvíli mění v oltář a na něm kněz
Tůma obětuje Pánu svůj život, své síly, své schopnosti, svých 27 let.
"Don Antonio, guardi la Madonna" nedá mu pokoj sestřička Hermána /jedna
z jeho obětavých ošetřovatelek/. Chtěli na Madoně zázrak náhlého uzdravení milovaného Don Antonia. Toník zvedá unaveně oči,"Madonna" opakuje
s námahou, a pak k Hermáně:"Non occorre altro, noi ci capiamo."/My si
rozumíme, netřeba slov/....Pokouší se recitovat těžkým jazykem hymnus
breviáře:"Nullumque demus callidi hostis locum tyrannidi..." Modlí se
s přítomnými Regina coeli..., když do nemocničního pokoje doletěl hlas
poledního zvonu. Poledne prvního máje. První sobota v měsíci. "Ut per
eius Genitricem Virginem Mariam perpetuae capiamus gaudia vitae,.<"
Jak brzo tato prosba došla splnění! Netrvalo dlouho a kolem jedné volá Toník své přátele. Nemůže už skoro mluvit, ale když se začnou modlit modlitby umírajících, odpovídá těžce, ale s plným vědomím:"Ora pro
me, ora pro me..." Zvedám Tondovi před oči kříž. Dívá se na něj^dlouze,
dlouze. Poslední pohled na Ukřižovaného..."Pane Ježíši, jsem Tvůj, Tvůj
knězy volám mu do ucha."Tys mě vykoupil, a já Tě miluji." A potom zní
pokojem:"Subvenite sancti Dei, occurrite angeli Domini..." Tonik tomu
asi ještě rozumí, sám se to modlíval, když někdy myslil, že umře."Tn_
manus Tuas, Domine*, ...In Te domine,speravi, non confundar..." A ^ 11
hodin 20 minut vydechl naposledy. Konec utrpení a začátek slávy. Hluboký mír je u Tondova lůžka. Oči máme všichni vlhké, nikdo však nepláče. I sestry se drží. Nač plakat, jde-li někdo domů ? Tonda odešel k
Pánu. Kdo byl při jeho skonu, má o tom skálopevnou jistotu. Nechce se
nám ani modlit De profundis...Bože můj, je to tak krásné, umřít jako
Tonda, pro nás je to však přece smutné...Dodává pisatel zprávy.
Celá farnost bděla po tři dny a dvě noci u rakve Don Antonia. Do
půlnoci ženy, od půlnoci muži. V úterý, v den pohřbu, 4- května ráno
generální sv. přijímání. Na očích všech je vidět, že měli Don Antonia
opravdu rádi. Bylo to vidět po celou dobu jeho nemoci. Dlouho nebyl ve
Spilinbergu kněz, kterého by měli lidé tak rádi - tak už za života svědčili různí kněží, spilinbrgští rodáci. Pohřeb byl monumentálním generální vikář v zastoupení ndp. biskupa, který ho častěji navštívil za
nemoci a přišel i k jeho rakvi. Na 40 kněží. Civilní i vojenske autority, katolická akce, skauti, celá městská rada s městským praporem
zahaleným černým flórem, po městě krámy zavřené. Všechno je na pohřbu.
Rakev zahalena českoslov. vlajkou, zasypána květy. Muži měli v očích
slzy, když kněží jeho kolegové z Nepomucena nesli jeho rakev k pohřebnímu autu. Lidé poklekají..<A co je při tom nejkrásnější. Bylo to Vše
tak spontánní, bez nějakého organisování a prošení.,Lidé sami přinesli
na vypravení pohřbu tolik darů, že zbytek stačí na upravu a rozsirem
kněžské hrobky, -čeští kněží exulanti na Tebe, Toníku, nezapomenou.
Tvá obě^ nebude nadarmo. Pošli brzy druhé na své opuštěné místo.R.i.p*

ZPRÁVY Z KATOLICKÉHO SVĚTA.-/Příloha ke 4. číslu Nového života 1954/
V ITÁLII v Benátkách v dělnické čtvrti Porta M&rgherita postavili novy"Řos^ěl ku cti Krista dělníka. - Italští katoličtí skauti slavili
desáté výročí založení. Za fašismu byla jejich organisace rozpuštěna.
Tehdejší veáoucí italského katolického skautingu, učinili slib, že v^
konají manifestační skautskou pout na nějaké mariánské poutní místo,
bude-li jejich hnutí obnoveno. Letos splní slib na skautské pouti v
Lurdech. - V Pavii u hrobu sv. Augustina vzpomínají 1600 let od narození velikého církevního učitele a filosofa sv. Augustina. ská televise vysílala 1. května růžencovou pobožnost. - Na kanonisační slavnosti bl. papeže Pia X. žádalo o vstupenky do svatopetrské
basiliky jen z ciziny na 300.000 poutníků, Zgá se, ze tentokrát i obrovské svatopetrské náměstí bude příliš malé pro všechny, kteří se zúčastní svatořečení v sobotu 29* května,'
VE FRANCII v Lurdech byla 1. května zapálena "mariánská pochodeň", xteroü**5esöu členově organisací katolické mládeže všemi zeměmi západní
Evropy a má přinést íurdské světlo s výzvou k modlitbě a pokání i do
Řecka, Turecka i do Jerusalema. - Na nově Íurdské zvony přispěla i
neteř bývalého ministerského předsedy Emila Combesa. Baron?-vé p^-rsí
tohoto známého nepřítele Církve přelité ve zvon nebude už symbolem vyhlazovacího boje proti Církvi, nýbrž naopak bude volat k navratu a h.Lasat pokoj a smír. - Celostátní konference francouzských biskupů v závěrečném prohlášení mluví též o sociálních otázkách a o boji proti komunismu. Biskupové přiznávají, že nerovné rozdělení pozemských statků
a pohrdání vyššími mravními zákony vytvořilo bolestnou situaci dělnického proletariátu, neslučitelnou s křesťanskými zásadami. Připomínají
dále protesty Církve z minulé doby proti zlořádům liberalismu a^kapitalismu. Odsuzují vše, co by mohlo svést k domnění, jakoby přijímali
civilisaci, která vylučuje Boha. Protestují proti marxismu^! proti atheistickému humanismu. Nesouhlasí však s takovým politickým antikomunismem, který zavírá oěi před sociálními nespravedlnostmi, které jsou
-pos3*i.o&xMÍsm.i. pRísinami komunismu. - Světoznámé sociální týdny francouzskvch katolíků se budou l^tos konat v Renn.es od 20, do 25- Servence
Program týdnet krise státní moci.
NĚMECKO oslaví letos dvanáctisté výročí mučednické smrti apoštola ně
mečkýčh národů sv. Bonifáce. U hrobu sv. Bonifáce se sejdou koncem
srpna němečtí katolíci na svém 76. sjezdu /Katholikentag/^ Oficiální
plakát a odznak sjezdu znázorňuje zeměkouli s křížem a nápisem:Budete
mi svědky. Sv- Bonifáce vzpomenou oficiálními bohoslužbami i evangelíci v marburgském universitním kostele. - Starosta východního Berlína^
Ebert nedovolil sbírky na fond pro vyučování náboženství. - Rezonská
katolická mládež adoptovala čínskou studentku. Terezii Lj Chib, kte^á
musela pro víru opustit rodnou Q^nu. Umožní jí dokončit studia. - Eyi
smutně proslulého nacistického pohlavára —.- Martin Adolf Bormann sc
stal členem řeholní kongregace MjSionářů božského srdce Páně a bude bizy vysvěcen na kněze. Y_RAKDUSKn zachovali i letos na Velký pátek ve tři hodiny odpoledne
minutu ticha, k uctění smrti Krista Pána.na,kříži. Všechny rakouské rozhlasové stanice se připojily. - Katolicky episkopat vynlasil první
květen jako den modliteb za vlast. - Rakouští biskupové hlasiyě se
dožaduii obnovení konkordátu se svatou Stolici, zrušeneho nacisty,liebet všechny dřívější zákony, nacistickým režimem zrušené, byly ua obnoveny.
KOREA měla po čtyřech letech opět velikonoce v míru. Na Ijílou sobotu
e na Boží hod velikonoční byl udělen křest 2.000 dospělých
EÜLEMB1E oslaví letos třísté výročí smrti apoštola černých otroků sv.
PetraKlavera.
AMERICKÉ.POŠTY vydaly známku se sochou Svobody a s nápisem:Y^Bohu je
naYe"duvera? - J^den člen kongresu podal návrh, aby letošní známka ^
ke svátku matek znázorňovala Pannu Marii- Matku Kristovu a neslavnější
matku světa. - Katoličtí zřízenci ve vládních budovách ve Y/asningtoně se od 3. května modlí denně růženec za obrácení Ruska a za světový
mír. - podle jedné statistiky z Chicaga je ve Spojených stateci zasvěceno Panně Marii 56 katediál a 3*278 kostelu a veřejných napil.
V JERUSALEMĚ bylo založeno "Kulturní středisko" financované z Nového
Yořžu7"K^ěrě má především bojovat proti vlivu katolických škol.

ZA ŽELEZNOU A BAMBUSCVOU OPONOU.- Z Č í n y , - Roku 1949 tylo v čínšSycK"mIsiičE"ňa"575CO"čižicE"misionářů/ 3-500 knězi, 2.500 sester a
475 řeh. bratří. 1. ledna 1951 jich už byla jen polovina: 3222, za rok
/1953/ klesl jejich počet na 1848. 1. ledna 1953 tylo cizích misionářů
v Číně už jen 753 a 1. ledna 1954 pouhých 265. A i tento počet^se stále umenšuje. Každý měsíc přicházejí do Hongkongu další misionáři vyhoštění z komunistické Číny. - V Cíne jsou však ještě domorodí kněží.
Z 2542 čínských kněží /roku 1949/ 250 odešlo do ciziny, 200 zemřelo v
komunistických žalářích, dalších několik set je ve vazbě. Na svobodě
je asi 1.600 čínských kněží. Některé diecése jsou bez knězi, v jiných
jsou 2-3 kněží. Existuje ještě 7 kněžských seminářů, z nichž by komunisté chtěli vvtvořit školy pro výchovu schismatického kléru, poněvad z
dosavadní pokusy o zřízeni sčhismatické národní církve ztroskotaly
mo. kněze je v Číně asi 420 domorodých sester a 750 řeh. bratří; mnohé
řeholní komunity byly rozpuštěny, zvláště mnoho sester se muselo vrátit
do rodin anebo bylo násilně zařazeno do socialistického pracovního procesu. - Tak zvaných vlasteneckých a pokrokových kněží, kteří se dali
bezvýhradně do služeb komunistického režimu, je jen několik málo, ale
ani ti se nechtějí odloučit od Říma. Dlouhé pronásledování však přivedlo řadu dalších kneží k hledání jakéhosi"mod.u vivendi" s komunismem,
ale veliká většina / ovládají 85 procent všech čínských diecesi/ stoji
věrně k svatému Otci a jsou ochotni za věrnost Církvi podstoupit i mučednickou smrt. Postoj čínského katolického kléru je opravdu obdivuhodný. - Apoštolát modlitby vyzývá své členy v měsíci červnu K modlitbám
za katolickou Čínu: A b y s.i c e 1 ý k a t o 1 i c k ý s v e t u v ě d o m i l
p o v i n n o s t
b r a t r s k é
so 1 i d a r i t y
s' p r o n á s l e d o v a n ý m i
k a t o l í k y
v
Cíne,Z 5 e s k o s 1 o v e n s k a . - Nedávno byli odsouzení 4 slovenští
Bňeži"za"Io7"žě"vářováIi"aivKy"a jejich, rodiče před"dobrovolnou"službou
v sovětské Rudé armádě. Ačkoliv se bránili, že tak jecnali z výhradně
mravních důvodů, přece byli odsouzeni, "pro podkopáváni pratelskycn
styků se Sovětským svazem " a pro "smrtelnou nenávist vůči sovětům".
V Hradci Králové* se konal ^Jóncem "dubna proces se 14 občany pro velezradu a špionáž. Mezi odsouzenými byl též římskokatolicky kněz Vladimír
Hájek, Tresty od 18 měsíců do 25 let. P.Hájek odsouzen na 14 let, FEP
Podle zprávy FEP z 19-5.54 se zúčastnilo "voleb" do národních výborů
98 % voličů a pro volební kandidátky hlasovalo 93 ^ /místo ocekavanych
99 ^ všech hlasů/
H L A S Y Z R "ř M A
věnovaly delší článek trnavskému prelátovi Hsgru
R a š k o v i - Téměř deset let byl obětí komunistické persekuce.^Jeho
výslechy by Iv* bez konce. Při jednom z nich mu vypíchli oko. Byl Převezen ze Želiva do brněnské nemocnice:slepý, hluchý. epiš mrtvy nez živy.
Tam zemřel v červenci minulého roku. Jeho pohřbu se zúčastnilo na ¿U
tisíc lidí. Spontánní manifestace lásky ke knězi, který miloval Bona a
Církev více než sebe.
o.p.
VvBtřuiící výbor amerického Congressu skončil vyšetřování o náboženském
pronásledování v Baltických státech a vydal o výsledcích "Bílou knihu
o 6^8 str*, provázenou řadou dokumentárních fotografických snímku.Clen
amerického Congressu Charles J.Kersten prohlásil, že chce rozsirit vysilování i na ostatní země podrobené_komunisty, i na Československo.
Brahv příteli, rádi bychom rozšířili informační část Nového života
a zajistili jeho další pravidelné vydávaní. NŽ je jediný česky náboženský časopis v našem exilu,Chce pravidelně přinášet zaručene z p r a v v
z
Ř í M A a z k a t o 1 i c k e h o s v e t a , Z ,D O^M 0
r 1 i Z E X I L U . Ve svých č 1 á n c í c h
a
r
b r i k a c n
se zaíývá všemi a k t u á I n í m i p r o b 1 é m y
na b o z e n sk V m i
a k u 1 t u r n í m i . Jeho četba, jak nám kdosi^napsal,
přináší pohodu a jas do rozeštvaného exilu.Chce přinášet bezpečnou orieS^ci katolického světového názoru..-.Souhlasíš-li s našim prograirem chces-li se podílet na našem tiskovém apostolate, posli nam ^--te
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