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V ŘÍMĚ, v listopadu 1955-

PROSÍCE 0 BRAT1SK0U VZPOMÍNKU V MODIITBÁCH ZA NAŠE NEMOCNĚ; Dp,Milan P E T 3 í K /Praha; Sterzing, diec.Brixen/ leží už
neděle v nemocnici. Iedvincvý záchvat,. tentokráte těžší než drivejsi. Ale-diky Panu Bohu - nepodařilo se mu zatím umřít. Nemoc si vyžádá delší rekonvalescence. -J.P. Brixen. — D p . Augustin C H L E S T /C.Ss.S.? Petropolis, Brazílie/ píše koncem září t.r.:"Jsem stále ještě nemoceníDoktoři? léky, eto...Mrzák přeje všem zdatným zdraví a Boží požehnání a srdečně pozdravuje..."
Z DOPISU NAŠICH V EXILU.- Z I t a 1-i e . -"Máte pravdu, důstojný
paně7"žě"l^álle jě"přave"taE daleko od Ameriky, jako Amerika od Itálie.
A proto, čteme-li my zde rádi zprávy o našich spolubratřích v jiných
zemích a kontinentech, nebude snad bez zajímavosti napsat do Vincula
i něco o nás, knězích, kteří jsme vyšli z Nepomucena a zatím pracujeme v Itálii, v diecésích a na místech, které nám určila posv. kongregace universit a seminářů.
Je nás tu v Itálii z Nepomucena celkem 20 kněží českých a 11 kněží
slovenských. Z nás Čechů nejstarší byl vysvěcen na jaře r^l949,nejmladší v červenci tohoto roku. A v prosinci se těšíme na další 4 primice
české a jednu slovenskou.
Nejmladší z našich kněží, inkardinovaný do diecése brněnské /první
povolání v exilu/, je ještě prefektem v Nepomucenu a dokončuje poslední rok bohosloví. Všichni ostatní byli posláni do duchovní správy do
severní Itálie, mezi Italská nebo německy mluvící-jihotyrolsk&obyv^
telstvo. Ne všichni tam všpk zůstali. Po několikaleté praxi v duchovní
správě, někteří se vrátili ještě do koleje doplnit studia a udělat^doktorát, někteří -byli letos povoláni do italských regionálních seminářů,
spravovaných přímo posv. kongregací seminářů, přednášet theologii nebo
filosofii.
Toho čapu w n a d á tedy situace asi takto; V duchovní správě je našich knéři i .... ' "- devět:Pět Pražanů /jeden z nich je sekretářem ndp.
brixenského birkupa/, jeden Litoměřičan/ vzal si je za sekretáře z Verony nový biskup livornský, učí též v bisk. semináři/, jeden Olomoučan
/studuje zároveň na katol.universitě v Miláně sociální vědy/, dva z diecése brněnské.
V koleji jsou toho roku z českých kněží 4, vesměs bývalí kaplani,
kteří zůstávají zatímně ve svazku se svou diecésí v sev. Itálii.Dva
jsou z Brna, jeden z Olomouce, jeden z Prahy. - ^o seninářů byla letos
povoláno z duchovní správy 5 našich kněží/ jeden Pražan,tři z Olomouce, jeden z Hradce Králové. Mimo to už od loňska jiný Lrálovéhradečan
dělá spirituála v jednom regionálním semináři.
Situace našich slovenských spolubratři je obdobná. V Itálii jich je
z Nepomucena celkem jedenáct /z nich je jeden ekonomem Nepomucena, 5
jich je v duchovní správě, 3 studují, 2 přednášejí v seminářích/.
Je to pro nás velkou útěchou, že naše řada ještě není skončena, a
že každý rok, dá-li Pán Bůh, k nám přibude ještě někdo nově^vysvěcený,
nebot v Nepomucenu jsou zastoupeny ještě skoro všechny ročníky. Jeden náš spolubratr, Antonín Tůma, nás už předešel do nebeské vlasti. Byl pro nás smutný ten jeho odchod. Je nám však i nadějí, že právě
on, který se vždy tolik těšil na práci v Cechách, nám vyprosí svornost
v bratrské lásce a je nou šťastný návrat domů, jak se za to modlívaly
a obětoval během svého bolestného utrpení i v posledních chvílích svého života."
J.SNB!Pisatel má obavu, Xe si snad budou někteří velební páni za mořem
myslit, že ti "Rímani" jsou "karieristi",jako vždycky bývali!Skutečnost
je docela jiná:Důvěra, kterou jim projevili ndp. biskupové a sama posv.
Folia circularía cleri CSR dispersi. In lingua Bohémica. Manuscripti instar. Cum approbatione occlcsiaatiea.
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kongregace universit a seminářů, je plně zasloužena obětavou prací v
duchovní správě, kterou si získali úctu a lásku jak věřících tak i místního kléru, a nikdo z nich ani nepomyslil, že by před návratem do vlasti mohl být něčím jiným něž kaplanem, který musí táhnout za dva.Proto
se
. všichni budeme upřímně těšit z jejich úspěchu, který je zároveň
čestným Uznáním pro český a slovenský klérus vůbec. - Red.
Z regionálního semináře v A s s i s i píše jeden mladý p.profesor:
'Fám se tady v Assisi'vede.obstojně. Jsem rád, že je tač se mnou Zdeněka Frate.r fratrem adiuvat. Uvádím sextány do filosofického myšleníj
je to pro ně nový svět a vpravují se do něho pomalu. V prvním lyceu licím logice a dějinám starověké filosofie, v druhém kosmologii
historii středověké filosofie, na filosofickém kursu mám metafysiku, kritiku a theodiceu. Pak ještě hodinu týdně literatury; tam čtu jedno Claudelovo divadlo. Dosud'jsem byl každou neděli vypomáhat někde v okolní
farnosti, jednou jsem dokonce i trinoval...Profesoři nás přijali srdečně a^přátelsky. Eěkdy večer je Zdeněk obveseluje kytarou a českými,německými i italskými zpěvy. Dnes je zde loteiie s výtěžkem pro misie/
l.cena motorové kolo, 2.cena rádio, a pak spousta jiných věcí...Já jsem
nevyhrál nic/. Přijedte se za námi podívat...."
J.B.
Z A r g e n t i n y napsal nám o zážitcích v revoluci P=Jáchym
Procházka. OFM: "Prožili jsme tu několik smutných dní, z některých kostelů zůstaly jen holé zdi, zvlášť se nás dotýká zničení basiliky sv.Františka a kaple sv..Rochá., kde se konaly již přes dvacet roků české bohoslužby. Sám jsem tu měl - jako všichni kněží - policejní prohlídku,která se vykonala tak, aby se jenom splnilo nařízení; sám jsem musel komisaře upozornit, že mám doma rozmnožovací stroj, protože se na nic nedívali a nic neotvírali; v noci po revoluci nás pak všechny kněze odvezli na komisařství; ze strachu před nemocnými mne však za několik mina! dovezli zase zpět, takže;jsem.mohl mít na .svátek Božského, srdce Páně-mši-svatou. Nyní tu musímětchodit y civilu, zdá se však, žb to nebude dlouho trvat. Vyšlo už mnoho lží najevo,se kterými se praoovalo
proti sv.Církvi. Snad u Vás toho víte více nežli my zde.Prosím o Vaše
modlitby..."
Z U. S. A. :?..Z,de jinak nic nového. Četl jsi už asi, že dp.Řehořovi ve Veselí vyhořel kostel do zíkladů^ taktak zachránil nejsv.Svátost
a něco málo parament. Praštil mu d voze hrom a v krátce vše shořelo.
Chci se za níi dnes nebo zítra podívat, jak mu pokračují plány pro novou stavbu,
,lhobí nedaleko Tománka. Za Jirkou Svobodou jsem byl
asi před měsícem. Daří se mu dobře. S Drápelou jsme se viděli minulý
týden*...Naši farmáři jsou v pilné žňové práci, je to letos trochu dříve a úroda je celkem velmi pěkná. Doufám, že lid bude také štědřejší
ke kostelu.Zmítáme se letos skoro ve finančních těžkostech^ nechci-li
sáhnout na úspory schované "for rainy days". Zde se lidé stále stěhují
a letos jsem Již ztratil, nebo v nelbližší době ztratím, asi 40 duší,
oož jest 10
mých farníků. Na štěst je to spíše ztráta "numeri" než
"laetitiae". Mechanisace prostě žene lidi do měst. Sociologicky je to
3jev nezdravý, ale nevím, dá-li se tomu ještě zabránit...Mám radost,že
Mons.Bezdícak postoupil zase o stupínek, musím mu taká napsat gratulaci. Jsem mile překvapen^ že mladí dpp. dostali místa v seminářích.AČ
situace vypadá bez velkých výhledů, je dobře, že bude zásoba těch,kteří. budou ve styku s trochou vědy a eventuelně mohou převzít důležité
úkoly jednou doma. My chtě nechtě stárneme a budeme šťastní, budeme-li
moci aspoň slolit kostí doma. Přesto se musíme snažit udržet si naději
a aspoň se modlit za naše doma. Pán Bůh je mocnější než konference..^"
/3.8..1955/
J.Lekavý.
"...Práce mezi krajany? Většina c: nich je liberálů, pryč od koste "
Ale práce mezi nimi je dosti úspěšná. Na př. "28 říjen" se podařil.Měl
jse: to většinou na vlastních bedrech a ještě mám. Byl to velký koncert
české klasické hudby,náklad,přes 1000 dolarů v poměrně malé síni, která t nemaže zaplatit. Ale úspěch byl; a k "velebnému pánovi" dovedou
ti lidé být tak milí....V létě jsem byl navštívit své přátele v Texase.
Doposud jsem na to hrdý, že ono "americkofrancouz.ské" město Port Arthur
mě při té příležitosti učinilo čestným občanem.-Jsme opravdu jen lidé.
A kněz má^obycejně dobrý "start" mezi těmi liberály, když k nim přijde
na po prve jako "člověk", jako jeden z nich. - Buh Vám všem pomáhej;
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děláte pr oi důležitou pro nás všechny. Fy jsme tu příliš roztěkaní a
rozkouskovaní, běháme tak, jak ty americké "káry"." Váš Felix Mikuíá
Ani jsme netušili, že naše měsíční rekolekce, které přikládáme k
Y-ticulu, budou moci prokázat našim rozptýleným spolubřatřím tak užitečnou službu.Tím lépe.Srdečně blahopřejeme k portarthurskému čestnému občanství a upřímné Pán Bůh zaplat! za štědrý obolus na náš tiskový
apoštolát, -led.
NÁMĚTY A.,NÍYEHX. ^,NAŠICH ŘAD*-- J a k o s 1 a v i t j u b i 1 e u m
p o E"?"3"s"t"a"n"e*u"I
c h z e m í . - Cyrilometodějské jubileum nám připomíná historickou skutečnost začlenění našich zemí áo
křesťanského evropského společenství. Příchod svatých věrozvěstů měl
pro í.ás obrovský význam jak náboženský tak i kulturní. Proto bych sě
domníval, že i v našich velmi skrovných exilových poměrech, kde všechno jen Sivoří, bychom měli oslavit toto výročí n á b o ž e n s k y
a k u 1 t u i n ě
Chci se zmínit dnes jen o kulturní oslavě. Nemohli
bychom připravit nějakou dobrou publikaci, takový jakýsi sborník,Fámě
přece mezi sebou dosti historiků a i jiných vědeckých pracovníků, kteří by jistě něco napsali nebo připravili, abychom mohli důstojně representovat naše kulturní úsilí před ostatní exilovou veřejností. I.
část takového sborníku by mohla shrnout dosavadní bádání ns-bo přinést
i výsledky nových studií o cyrilometodějských otázkách. V II. části
by bylo možno pojednávat o aktuálnosti cyrilometodějské myšlenky v užším i širším smyslu /na př. životnost cyrilomet. tradice, problémv křesl;,
u nán, naše novopohanství v kultuře atd./Bylo by však tř ba začít co
nejdříve, zainteresovat přední historiky a jiné katolické pracovníky
v axilu, prodiskutovat věc, rozdělit si práci. Bylo by třeba vytvořit
jakousi užší pracovní komisi, která by usměrnila'různá'návrhy á vypracovala konkrétní plán. Nestojí to za uváženou? Nebude to snadné.Ale.
taková práce by jistě přinesla nemalý užitek. Její zdar či nezdar bude měřítkem iaš obětavosti a soudržnosti. Pošlete konkrétní návrhy a
názory na věc redakci Vincula s pozn. Cyrilomet. sborník
PťZ.
P-A. Be^náček píše z Lurd /4.10.55/$"Jsem tu zvláštním zpovědníkem
po dobu 3 měsíců. Koncem října odjíždím do U.S.A. Prosím naše dp.v Římě, aby uvažovali o organisování každoroční n á r o d n í p o u t i
d o L u r d . Snad by ndp. opat Ondrák nebo ndp. biskup Kučera spolupracovali. Není třeba tisíce iidí, stačí pár set..;"
^ak:
Ž i v o t "NC-ViHO ŽIVOTA". - Přiložený připiš -došel už, skoi.cestnv
rokem /27. listopadu 1954/.^Neztratil však nic na ;vé naléhavé akiÁFkovy
nosti:"Kdo se zajímá alespoň trochu o dění v našem exilu, nemůže si nevšimnout velkého množství časopisů, věstníků, bulletinů, plátků a všelijakých publikací. Před dvěma roky jich jeden snaživec napočítal na
170!: Na jedné straně.by to mohlo být znamení, že náš člověk cítí potřebu psát, řešit svá problémy a problémy svých duchovně spřízněných na
papíře. Snad je to trochu pravda. Ale po důkladnějším studiu tohoto
"tisku" zjistíme,, že převážná většina je tisk stranický - formálně zastupuje nějakou stranickou politickou skupinu, je jejím věstníkem. Časopisy ^ které si zachovaly nepolitickou linii, bychom mohli spočítat
velice snadno. Mezí těchto málo nepolitických časopisů patří jistě náš
NOVY,ŽIVOT. A ňa víc je to jediný katolický časopis toho druhu, Může-li
vycházet měsíčně - a také vychází - je to velké plus ro náš český exil. Pe to důkaz, že Církev je přítomna i v našem českém exilu, že se
zajímá o jeho bolesti i radosti, a že se nedává odstrašit útoky ani
zprava ani zleva. Drazí spolubratři, není třeba, abych Vám tu ve Vinculu dokazoval, že Nový život v podstatě plní dobře své poslání. Není
jistě nedobrým znamením okolnost, že pravidelné vycházení NŽ působí
starosti některým lidem, kteří se Pívají na soustředěnou činnost katoíp.ku nepřaleLsky anebo by ji chtěli zneužít k politickým zájmům.Ale
hlavní je^ že NZ pracuje pro království Kristovo a jeho Církve v exilu.
Bylo by tedy smutné, kdybychom jeden z nejdůležitějších prostředků, jimiž dnes můžemp- mezi svými krajany apoštolovat, nepodporovali, nebo nechali jej odumřít nebo"živořit. A to mě vedlo, abych podnikl něco konkrétního pro finanční podporu NŽ.. Je jistě dobré, když zaplatíme včas
své předplatné, když příležitostně pošleme ze svého mála větší jednorázovou poóporu. Ale NZ potřebuje pomoc pravidelnou. Proto jsem se odvážil provést žebrací akci mezi spolubratřími v diaspoře v severní Ita-
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lii. Snažíme se darovat na NŽ měsíčně pravidelně 600.-lir /l dol./Většinou to provádíme tak, že pošleme každému jednu dolarovou intenci a
spolubratr pak toto stipendium daruje na podporu NŽ. Je to velmi jednoduché: není toho moc, ale je to něco. Většina z nás si to může dovolit bez velkých obětí a obtíží. NŽ je pomoženo alespoň trochu. Což kdybychom tuto akci rozšířili na celý náš český kněžský exil ? Nenašel by
se v každé zemi některý spolubratr, který by zahájil podobnou akci?
Nepůjde to jistě na 100 ^Nemohlo by to^však jít na 60-70 5 ? Kdybychom
mohli NŽ darovat tak každý měsíc alespoň 100 dolarů /či nenšlo by se
nás v celém exilu 100 dobrovolníků?/, byla by to už citelná pomoc a pomohla tak administraci uhradit skoro nezbytný schodek i při tom nejvzornějším hospodaření. Je to otrava stále žebrat, že?! - ale je to
pro věc Krista Pána. Nemusíme se za to styáět.
K.V.
K POSLEDNÍMU ČÍSLU VlNCUIA BYL PŘILOŽEN DOTAZNÍK /doplnění našeho
kněžského adresáře, posudek o NŽ/. Všichni jej neposlali nejbližší poštou, jak bylo nerozvážně žádáno,Chtěli si věc rozvážit.Ale nyní, když
už měli měsíc na rozmyšlenou, to jistě všichni učiní obratem. Není to
věc ani zbytečná ani neužitečná.Naopak závisí od ní velmi mnoho.Proto
neotálejte a pošlete nám obratem vyplněný dotazník. Prosíme o to všechny spolubratry - i z Itálie a z Říma, světské kněze i řeholníky.Díky.
STRUČNĚ ZE STARÉHO DOMOVA, -Koncetrační klášter Želiv se pomalu likviduje, ale ještě nebyl zcela rozpuštěn. Jeho osadníci, pokud jsou
na svobodě, museli do civilu a do zaměstnání, - Y letních měsících byl
zatčen olomoucký Dr.B.Vašek. - P.Klement O.S.B. /farář na Sázavě/ byl
operován na slepé střevo
a "už celý měsíc tloustne"./ - Některé sestry byly v poslední době propuštěny z továren a přiděleny do starobinců. - Chicagský Katolík popírá pravdivost zprávy o úmrtí Fsgra Jana
Šrámka. - P.Jeroným 'enzel O.S.B., býv. správce duch. Všeob. nemocnice
v Piaze byl jmenován kaplanem u sv. Mikuláše v Praze III. a duch. správcem konventu řádu Milosrdných bratří v Praze. - V Prase u sv. Víta byli ustanoveni dómskými vikáři' dva jáhni /Jan Matějka, Václav Ěkach/. Duchovním správcem Státní fakultní nemocnice /býv. všeob.nem/ v Praze
se stal Vladimír Jindřich Ěechka OFM /byl kaplanem u Nejsv.Trojice v
Praze II.Podskalí. - Proboštem svatovítské kapituly byl zvolen ndp.
biskup Eltschkner, děkanem prelát Bohům.Opatrný. - Prof. Josef Beneš,
redaktor Duch. pastýře, zvolen za sídelního kanovníka vyšehradského. Senior vyšehradské kapituly kanovník Vošahlík se dožil v únoru 80 let.ÚRYVKY Z DOPISU. -/27-10.55/".. pan profesor universitní dr.Vajs
slavil v těchto dnech své devadesátiny v poměrné svěžesti. Navštívil
jsem ho také a opatřil štočky na tisk obrázků. Jest čtvernásobným kanovníkem: U všech svatých /kde má býti, jako nejstarší - Kadlec,Cibulka, Vašica - proboštem/, ve Splitu, v Záhřebu a na ostrově Krku.
Kyom toho je prelátem - členem Akademie, která oslaví ten památný den
zvláštním slavnostním večerem. - Nás pak stále ubývá a málo přibývá.
Dne 16. t.m. jel Fulín, který působil v K^zmicích, do Okrouhlic, které
patří v okruh jeho činnosti. Byl nucen jeti - když auto nemohli roztočit - na motocyklu vzadu, ale cestou vjel jim do cesty cyklista, Fulín
spadl, narazil na kámen a hned se zabil. Dobrý, svědomitý člověk. Všechno tam. plakalo a naříkalo. Pocházel z Václavic. A - asi před 3 měsíci jel Hlad z Rozdělova rovněž s někým na motocyklu. Řidič se zabil a Hlad
si tak porouchal nohu, že mu musela být amputována. V Černém "Y-ntelci
zemřel skoro náhle Wagner, pocházející z Vinohrad, v pondělí byl pochován na vinohradském hřbitově. Ještě*v srpnu mě v Kostelci vedl do zámecké tamější kaple, kde j-sem gi prohlížel rakve 5 posledních Smiřických. Naše stařenka Vpndrová velmi se potěšila při návštěvě svého Viléma, který si libuje, že se zapojil do práce v dolech na černé uhlí
u Červeného Kqstelce. Už je z něj dokonalý uhlokop. Karel pak Nyk přičiňuje se na povrchní stavbě dráhy u Liberce. Mluvil jsem s ním, když
jsem dlel návštěvou u Stanislava u Zbirova. Stána /Nyk/ pěstuje také
včely a jest platným činitelem v zemědělských pracích...Na pohřeb mám
už vše připraveno, i nápis můj na pomníku, ovšem bez data úmrtí.Jinak
mám v neděli vždy dva výstupy / t.j. mše sv. s kázáním/, večer P.Schmied.
Duševně jsem úplně čilý, jen nohy špatně slouží. Ostaně co mohu od nich
chtít..? / pan farář-veterán má 73 let/.
Ostatní příště, dá-li P.B!
K tomuto číslu je přil. I. měs. rekolekce a Výklad nových rubrik Msgra
Josefa Bezdíčka.. - Rekol. schovávejte, dají se svázat do jedn. svazku!

