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Jako rukopis v y d á v á Pracovní kroužek Unionis apostoHeae «Vinculums, Via della Cone^íazione, 1, R o m a Italia. Otisk pouze se svolením redakce.

ŘADA V., Síslo 3-

V Říme, v prosinci 1955.

Především přejeme všem spolubratřím k blízkým svátkům vánočním a
a do nového roku. 1956 hojně Boží milosti, zdar jejich apoštolátu, abychom všichni byli v novém roce ještě více "jedno" , a spíše "jeden
v Kristu", ja< ^ to prosil sám Pán v předvečer svého utrpení a jak o
tom tak často o^ e sv.Pavel, když mluví o tajemném Kristově těle. A
všechno ostatní nám bude pak přidáno.
PROSÍME JEŠTĚ 0 BRATRSKOU VZPOMÍNKU V MODLITBÁCH ZA NAŠE NEMOCNÁ:
Onemocnění dp. Milana 1 E T Ř í K A /are.Praha? Sterzing, díec.Brixen,
sev. Itálie/ je mnohem vaznější, než se původně zdálo; ještě nemůže
celebrovat, pobyt.v nemocnici se protáhne asi až do ledna, rekonvalescence bud'? asi zdlouhavá a je nebezpečí, aby se z něho nestal mladý
kněz deficient, jak se říkávalo. - I dp. S M I D L /kurát Unterjettingen, Německo/ potřebuje ještě našeho bratrského mementa. 15.XI.napsal jednomu římskému jáhnovi:"Poležel jsem si v nemocnici po těžkém
urazu s motorkou téměř tři měsíce... ale musím tam ještě jít znovu,jelikož mám kromě několika zlomenin v obličeji ještě také zraněné levé
oko a delá mi to scarosti, budu se muset podrobit operaci jestli se to
nezlepší..." Oba děkují všem za bratrskou duchovní pomoc.
FEZI KRAJANY V NĚMECKU. - Ředitel katolické misie pro uprchlíky českého jazyka v Německu, Dr. Alex. Heidler vydal pastorační dopisjA'-' j?
1955. Z něj můžeme získat dosti jasný přehled o"ořgaňTsa5T"3ucH7"spřávy*"mezi našimi uprchlíky v Německu. Mimo ředitele misie působí tam cel kem pět misionářů v české duchovní "lužbě: P.Jaroslav KUBOVEC /DUERR3NWALDSTBTTEN/ pro oblast bv^^lého francouzského pásma. Navštěvuje své
velice rozptýlené krajany. kaM^. J^^e,^. M
jednou
za dva měsíce.Jeho horlivá pastorační péče o krajany vzbudila pozornost jak církevních představených tak i komunistického Hlasu domova;
první ji pochvalně oceňují, druzí nemohou přijít horlivému misionářovi na jméno. -0 krajany ve Stuttgartu a okolí pečuje P.Jan URBAN, pro
oblasti;Mnichov, Norimberk, Frankfurt a LSComp. P.Jaroslav ŠUBERT a
P.Karel FOŘT; novou duchovní správu pro Hamburg a severní Německo převzal F.Jpromír KACIIULA. - Pro advent 1955 byly organisovány DUCHOVNÍ
OBNOVY v M n i c h o v ě /8.-11. prosince/ v kostele otců Redempto-ristů s ukončením při pravidelných českých bohoslužbách v neděli 11.XII.,
které se konávají v kostele sv. Štěpána v Thalkirchenerstrasse. -Od
15.-18. prosince duchovní obnova v N o r i m b e r c e /pro Válku a
Zinndorf/,, Dd programu je zaiazena každý den odpoledne zvláštní "besídka pro děti. - Pro vojáky LSCo se budou konat duchovní obnovy 19.20. prosince v 3 a d K r e u z n a c h a 21.-22. pros. v N a h b o 1 1 e n b a c h u . - Hisionáři v adventní a vánoční době navštíví také krajany v řadě jiných menších středisk, zvláště v Landshutě, Ingoldstadtě, Treuchlin^en, Ambergu. ZÁBřRY A ZKUŠENOSTI Z NOVÉHO SVĚTA.- Jak_jame stavěli nový kostel
P.Marii Pomocnici křestanů. - Chtěli jsmě""nim ByE**Eo.1. " do F.prosince7"E3y meIo"BýT"švecení. *koda, už nebudeme, tolik jsem se na to
těšil. Mťj úraz a těžký úraz mého obětavého architekta celou stavbu
zdržely. Ale kostel je už pod střechou. Mám opravdovou radost, když
se dívám z okna na náš hezký kostelík, o němž jsem před dvěma roky se
neodvážil ani snít. Příští týden, když nebudou mrazy, se to zase rozběhne. Také dva zvony jsme objednali a kamenickou firmu pro stavbu oltáře. Celý oltář jsem dostal z biskupské katedrály v Rottenburgu,která se tečí renovuje, ale musí být adaptován pro naše rozměry. Tečí ještě
musíme zabezpečit truhlářskou firmu pro lavice atd. Zatím jsme mohli
zaplatit 41.000 DM, ještě něco máme, ale zdaleka to nestačí na zabezpečení celá stavby. M to ještě stát 28.000 DM. Ale Pán Bůh a Matička
Boží nám pomáhali až dosud a mv máme důvěru, že pomohou i nadále... '

Folia circularía cleri CSR dispersi. In lingua Bohémica. Manuscripti instar. Cum approbatione ecelesiastica.
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...á když nás podpoříte svými modlitbami, tak nám Pán Bůh dá nalézt
dobrodince, kteří nám to pomohou zaplatit. Prosím Vás o ty modlitby.
Bez nich to nejde. Já jsem o tom přesvědčen. Co dosud bylo vykonáno,
způsobily jen a jen modlitby mých lidí, kteří se mnoho a rádi modlí...
Pomáhali také stavět chlapci z "Bauorden" P.^erenírieda, který mi také
poslal na výpomoc jednoho belgického kněze. Šest neděl tu pracovalo 60
belgických studentu a německých chlapců. Obětovali na to prázdniny a
dostali kostel až pod střechu. Film o "Bauorden" byl z velké části natočen u nás. Jak se těším, až^budu moci rozžehnout věčné světlo před
novým svatostánkem.*.Nezapomeňte na nás!
Váš kurát Josef S.
V příštím Vinculu přineseme další část zajímavého dopisu o dalších
pianech našeho horlivého kuráta a a o jeho zkušenostech z pastorace v
diaspoře v NSpečku.-.Rqyněž do příštího čísla musíme odložit zajímavou
pastorační reportáž P.qfysostoma M a a t í k a :Peru, země fatalismu
a kouzel,
Z DOMOVA. - V poslední době bylo propuštěna řada řeholních sester
z různých pracovních táborů a továren a byly rozděleny především do
různých starobinců, kterých přibývá. Podle některých zpráv byly ně tére sestry vzaty do nemocnic ale jako civilní ošetřovatelky. Podle úředních jmenování řádných a mimořádných zpovědníků, pokud byly uveřejněny v latcíních číslech Duchovního pastýře jsou řeholní sestry v těchto
nemocnicích nebo domech. Seznam není úplný. - S. SV.KARLA B0R0M.:Tábor
/nemocnice/, Prachatice, Písek/nemocnice/, Hrabioe, Proseč-Obořiště,
Proseč u Pošné, České Budějovice /nemocnice/, Mělník-Podolí, Rož&alovice, snad ještě i nemocnice na Vinohradech. -ANGLICKÉ PANNÝ;Štškeň.PREMONSTRATKYi Tábor, Velké'Březno u Ústí n/L /záonatř. ústav Charity/.
S.SV. VINCENCE:Klokoty u Tábora, Lnáře, Svojkov.- NEJSV. SV/i*.0^.:Lažany, Zinxovy.- CHUDÉ ŠKOLSKÁ SESTRY DE B.D.: Stráž n./N., Kardašova
Reeiee, Milešov u Lovosic, Dolní Maxov.- ŠKOLSKÉ SESTRY O.S.F.:Opařany,
Bechyně, Dlažkovice.- ŠEDĚ SESTRY: Klatovy/nemocnice/, Sušice/nemocnice/,
Velhartice.- MIL.S. SV.KŘÍŽE;- Mařenice/dům odpočinku/. - Jedna z 360
německých sester, které byly 1-ni vysídleny většinou do Německa končí
jeden dopis takto:"My jsme se dostaly na svobodu, ačkoliv jsme s tím
uz nepočítaly a byly jsme připraveny na nejtěžší oběti. Pán Bůh je od
nás nežádal, šle trpí jich tam dále tolik. Modleme se za ně, aby byly
statečné a vytrvaly...Ale tato těžká doba je také.doba veliké malosti
a jistě přinese velké, požehnání. Poněvadž tam trpí především jen dobří
a ušlechtili lide. Pro takové lidi - at už jsou ještě na svobodě nebo
'"
^ěžké. Ale nejtěžší to je pro"kněze. Všichni jsme
tolik douíali, ze mariánský rok přinese změnu. Naše dobrá nebeská Matka jistě svou přímluvou vyprosí ukrácení dnů zkoušek. Dnes by mělo platit jediné heslo:"MODLIT SE, MODLIT SE A OPĚT SE MODLIT'-.
. A^e : v teto době jsou stále u^nás duše plné nadpřirozeného optimismu.Mezi kneziml i laiky. Alespoň několik úryvků
.oho takového
zaručeneho svědectví:"Býval jsem vlažným katolíkem,Ovšem po řadě let
nikdo neví, jak se kdo obrátí. V tomhle to zatím u nás dopadá dobré,
Oyatili -,sme se, zahořeli jsme. Bůh nám dal kněze, dal nám naděje,Dlány no cuioucna,, Těšíne se, jenže se to nějak táhne,víc než se počítalo
podle těch předpovědí, včetně Apokalypse faráře N. Aie viděli jsme,že
všechny závažné politické věci se dály na mariánské svátky...C^ntrivit
caput serpentis antiqui...Věříme, že i mládež se probudí!Jde to sice
pomalu, ale jsou ňezi ní krystaly čisté a pevné. Věřím, že se budou
množit a seskupovat z matečného louhu hnusu a svinstva, o kterém Isme
nemeli nikdy ani tušeni. Moc modliteb je za nás potřeba. Kde mládež
klesla pod představu, to je pohraničí a Ostravsko. Dnes vidíme, co je,
a kam to dotáhl pokrokový český učitel...Snad ani si dobře neuvědomujeme, jak jsme bídní, snad se ani správně nedovedeme dívat na svět,Modlíme se a máme malo trpělivosti, chceme slitování a nenávidíme ve skrytu duse nepřátele - více peccatorem než peccatum -, za všechny své stašpatnosti chceme milosrdenství...Náš starf kněz říká' že i ten
největši hrísnik má u nej::větější Panny tolik přímluvy a u Ježíše toiiK milosti, že muže se stát v okamžiku svatým. Děláme proto "brigády
noven" za různé lidi - obracejí se - i za různé podniky - a daří se to."
Ale i Za^bepřátelé se dovedou modlit naši lidé, i před popravou! Uprostred zřícenin zevnější církevní organisace rostou celí křesťané!
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Dne 4 . září 1$55 zemřel po operaci ? Brně P.Stanislav VICENÍK,,0,Pt
Od r.1950 byl na Moravci, poslední měsíce u sester dominikánek v ustavu pro slabomyslné dšti ve.Střelících u Brna. R.i.p.
Před třemi roky byl vykázán ze sv' budějovické diecése pan biskup
HLOUCH a deportován na neznámé místo. Teprve tel se dovídáme, se ho vozili z místa na místo. Irotože jeho zdravotní stav však byl velmi povážlivý, byla mu dána letos na jaře omezená svoboda; do své diecése se
ale vrátit nesměl. Nijaký Sas proto bydlel u svého bratra v Brně.Jeho
zdraví se však nezlepšilo, a proto se odstěhoval na venkov /opět mimo
svou diecési/.
op
STRUČNĚ:V Želivě je prý jen ještě asi 80 koncentráčníků. ""ladí a,
zdraví odešli do civilního zaměstnání, staří a práce neschopní do ústavů Charity, Němci odsunuti za hranice. - Na Moravec přišlo ze Zeliva
10 jesuitů /z toho 7 kněží/. - P. Klement střeží stále ávatoprokopskou
Sázavu. Nedávno se musel podrobit operaci slepého střeva. - Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku se nově organisuje. Pražský
metropolita Jelevferij dostal sufragána v novém biskupovi žateckém.Řadu církevních obcí tvoří volynští Češi, kteří se vrátili do vlasci. Pravoslavný církevní věstník na Slovensku Hlas pravoslavia změnili na
Odkaz sv. Cyrilla a Metoda. Obsah nezměněn. - V Prešově se konaly oslavy 5*výročí násilného odtržení sjednocených od Říma. pod názvem: návratu
k cyrilometodějskému pravoslaví.
OD SRDCE K SRDCI... "Po svém návratu z nemocnice jsem našel na stole Vinculum. Ležela tam celá hora dopisů, jeden naléhavější než druhý, ale
první, na který odpovídám, je Vincďlum, poněvadž mi udělalo největší radost. Protože nás spojuje. Jak jsem toužil ty měsíce v nemocnici po tom,
aby tu byl někdo, kdo by se mnou sdílel mé starosti.Když přišel Dr.H.
byla to neděle a ještě k tomu nějaký velký svátek. Ale potom přicházeli jen a jen moji farníci, s nimiž je však nerozlučně spojeno celé to
břemeno duchovní správy v diaspoře, břemeno, které tíží a vyplňuje celý den a celý život kněze trýznivou starostí a iskostí o jejich náboženskou budoucnost, o jejich věrnost v praktickém životě a o zabezpečení podmínek katolického života v prostředí cizích náboženských představ
a zásad. Ať přišly děti, nebo to byla dospělá mládež, at mužové či ženy, loučil jsem se s nimi s pocitem úzkostlivě odpovědnosti za ně a provázel je na cestě domů svou modlitbou, aby se neztratili. V diaspoře je
pocit osamocení větší a bolestnější, pro kněze zvlášť. - Proto když jsem
znovu držel Vinculum v ruce, bylo to téměř křečovité objetí všech,kdož
jsou kolem něho soustředěni a jichž blízkost naplňuje nadějí i jistotou.
*e dobře, že jste našli čas vydat opět jedno číslo; než vyjde druhé, budeme žít a čerpat sílu z jistoty lásky a jednoty, která nás v tomto Vinculum spojuje, - a kterou jste nás, roztroušené po světě opět ujistili.
/Velice nás povzbudila tato srdečná slova, že nepracujeme docela nadarmo. Posíláme už třetí číslo a máme obavu, abychom snad pravidelným vydáváním nezevšedněli.Red./- Ty zprávy "Ze starého domova" naplňují bolestí a úzkostí. Četl jsem je rychle, aby to bylo za mnou, a potom b8žel dolA do kaple poděkovat P¿nu za milost, že jsme v exilu a zároveň
pod rodnou střechou svobodné Církve svaté, a prosit za ubohé kněze,kteří tak hovoří. Nezbývá nám nic jiného než se za ně modlit i za ukrácení této zkoušky. Kéž Vinculum dovede roznítit lásku nejen mezi námi v
exilu, nýbrž i k našim spolubratřím. které naši biskupové světili jako
nás a které Pán více zkouší,Pře ji a vyprošuji všechno dobré od Pána."Š.
"Pěkná myšlenka je vydávat ve Vinculu Courtois-ovy meditace. Ta první
mi posloužila znamenitě. - Jen neposílejte pořád tolik dotazníků, říká Z."
/Ty dotazníky mají větší význam^než myslíte To co v exilu nejvíce ubíjí
a bere všechnu chuí k práci je nezájem a lhostejnost. Dotazníky chtějí
pomoci a usnadnit tento čin bratrské lásky a zároveň tak přijít do styku se skutečností exilu. Mají-li být naše časopisy aktuální, nemůžeme
je dělat u "zeleného stolu" - Co se adresáře týká, všichni můžete být
ubezpečeni, naprostou naší diskrétností; kteří si nepřejí uveřejnění
adres v exilovém schematismu, neuveřejníme je; potřebujeme však těch žádaných stručných údajů k dobru jednotlivců í k dobru duchovní správy -našich lidí v exilu. Je to svépomoc, která má nahradit nedostatek jednotné duchovní organísace, kterou mají duchovní jiných národností./ VELICE NÁS MRZÍ, že do výborného komentáře Magra Bezdíčka DE RUBRICIS
se dostalo tolik tiskových chyb./Někdo jich napočítal 160!/0pravte si je
laskavě sami.Věcné chyby tam nejsou. Změnili jsme "sazeče".

