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ŘADA V., číslo 5V Římě, v únoru 1956
NEZAPOMEŇTE NA JUBILEA SV. OTCE PIA XII!, jak jsme o to prosili v po*?
sledním "VincuTu"/ alespoň jednu mëi sv. a modlitby, práce, obětí jednoho dne za sv. Otce á na jeho úmysly. Ti, kdo působí v krajanské duchovní
správě, upozorní vhodným způsobem své věřící na toto jubileum, uspořádají příležitostnou slavnosti atd.^Jsme povinni sv. Otci velkou vděčností,
poněvadž v poslední době se nám a* naší činnost i v- exilu dostalo nového
důkazu otcovské pozornosti, povzbuzení a podpory. Mc,ns. Frant. Planner
dostal ze Státního sekretariátu 31. 1 édita t.r. odpověd na relaci o činnosti Křesťanské akademie v Římě i jejího Kněžského odboru za minulý rok,
podepsanou Mons. Carlo Granem, zástupcem státn. sekr. Opisujeme z listu,
jen pro soukromou informaci kněžských čtenářů a nikoliv pro uveřejnění v
tisku,niavni óast;
M".'
"Sua Santità ha espresso sentimenti di paterno com^iacimento per l'importante lavoro attuato, ha particolarmente gradito 1 ommaggio dei voiaaetti/Apoštolář/ e dei numer delle Riviste offerti&li /posl. ročník WŽ
a naše oběžníky Vinculum/ ed ha espresso 1'augurio che lo zelo dei collaboratori raccolga oopiosi frutti di bene anche nelle nuove iniziative progettate.
Tangibile segno del Suo Augusto incoraggiamento e il qui unito sussidio di L. 200.000, benevolmente elargito a sostegno della suaccennata attivita, e accompagnato dall"Apostolica Benedizione per tutti coloro che in
essa impegnano le loro attive energie..."
Nečekali jsme ani tak vřelé uznání a tak štědrou podporu.Ale to uznání
patří především: váem -známým-i-ne^ámým-spol^
z kněžských řad.
Bez nich bychom nedokázali nic a svatý Otec posílá apoštolské požehnání
"všem, kdo mají aktivní ¿oast na této činnosti." Touto štědrou podporou
se nám podařilo zcela uhradit schodek z předminulého ročníku NŽ, který nás
velice tížil, a mohli jsme začít nový rok bez dluhů/a dokonce se skrovným
finačním základem pro první měsíce. Loňský ročník NŽ skončil bez deficitu^
dík velikomyslné pomoci R.P. '-'erenfrieda /Oostpriesterhulp - Pomoc pro kněze z Východu/.a všech těch našich velebných pánů i některých laiků, kteří
nám poslali mimo předplatné nějaký dar. Zvýšil se však i počet platících
odběratelů,takže by se nám letos mohlo podařit dosáhnout Î000 skutečně
platících odběratelů, pomůžete-li také Vy upozorňovat na NŽ a získávat nám
nové platící čtenáře.Nemůžeme počítat stále s mimořádnými podporami, musíme zabezpečit časopis z řad těch, kteří jej čtou! A tu je ještě obrovský
kus práce před námi. Stále dostáváme dopisy, že teprve nyní po tolika letech ten či ta náhodou dostal/ do rukou číslo NŽ a litují, že o něm nevěděli dříve. Prosíme Vás tedy především o propagaci NŽ mezi krajanyr^A znovu ještě jednou upozorňujeme na návrh spolubratra K.V. v prosincovém /2/ č.
Vincula "ŽIVOT NOVÉHO ŽIVOTA" pomocí odsloužených intencí /anebo podobnými akcemi jako "Mikulášský dar" amerických přátel / zajistit každý rok NŽ
tiskový fond 1,000^dolarů, kterým bychom mohli alespoň částečně krýt náklad
spojený se zasíláním NZ nemajetným a nemocným krajanům a případné schodky.
Tu v Ěímě už myslím nemůžeme dělat více: v administraci i redakci - bez placených sil - jen s dobrovolnou pomocí několika málo lidí, pracujeme snad
někdy nad síly,a máme obavy, že na to sami nestačíme. A za nynějších okol- ,
ností si nemůžeme zjednat placenou pomoc.Loňský náklad na NZ / na všech
12 čísel/ byl 2,107.285.-Lit: z toho jsme dali tiskárně 1,593.371 Lit,pošt.
obyčejné 194-968 Lit, letecké /pro Austrálii/ 201.941 Lit.,a všechny ost.
výdaje na redakci a administraci /v nichž jsou započteny o álky, post. na
koresp. a kancel. potřeby/ pouze 117.002 Lit. Myslím, že čísla mluví sama.
Po neradostné zkušenosti celých dvou roků jsme byli nuceni zastavit zasílání letecky společnými zásilkami do Australie a posíláme i tam obyčejnou
lodní poštou. Ale jinde budeme moci sotva něco ušetřit...Hohli bychom udělat mnohem více, kdybychom si mohli vydržovat alespoň jednu placenou kancelářskou sílu, ale....Spoléháme na Vaše bratrské pochopení a na Vaši bratrskou pomoc i v tomto roce. Zdá se, že se probouzí ve světě i v našem eFotia circularía cleri ČSR diapersi. In lingua Bohémica. Manuscripti instar. Cum approbations eccîe aatica.
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xilu znovu duch bojovného laicismu, ve kterém najde bezbožecký komunismus
ochotného spojence, alespoň v boji proti náboženství a proti Církvi.Nový
život je skoro jediný z exilových časopisů, který chce nekompromisně hájit
celé katolické Krédo a pomáhat sjednocovat všechny kladné křesťanské síly
v českém exilu. Nový důvod, abychom si jej snažili udržet stůj co stůj¡Právě jsem dostal dopis z Ameriky od jednoho mladého českého knHze:"Nevím,jaké má "Nový život" potřeby. Tuším, že finanční stránka je stále ještš ožehavým problémem, a přidávám maličkost na udržení tak dobrého díla.Pamatuji se, že pan opat Ondrák kdysi pravil, ždvto byl hřích náa všech, kdybychom dovolili, abv "yový ř.ivot" zanikl. Budu se snažit podle svých sil občas nějakou malijr;st zaslat. Rád bych však přispíval i v jiném směru.Kdysi jsem se o tom ^minoval, že bych mohl snad i nějakým literárním příspěvkem "pomoci zaplnit" nějaký koutek těch dvaceti stránek..,, "Pán Bůh zaplat!
za obojí. I tuto spoluprácí očekáváme od Vás, drazí spolubratři, zvláště
od těch, kteří máte dar vidět aktuální problémy dneška a napsat o nich zajímavě a konkrétně. A ode všech bychom potřebovali pomoc v naší zpravodajské části, která je stále nejslabší částí NŽ.Potřebujeme zprávy z dc
i z exilu, záběry z náboženského a kulturního života země, která je Vaší
novou vlastí, upozornění na knihy nebo Slánky exilových i cizích časopisů,
Vaše osobní reakce nebo posudky druhých, které jste slyšeli, o článcích nebo různých námětech NŽ. Má-li Nový život být opravdu "novým životem", musí
mít jeho redakce oči a uši, abych tak řekl, na celém světě, všude, kde jsou
naši lidé, všude, kde se mluví nebo píše o nás a o našich preblémech, Máte
v exilu známé literáty a umělce, kteří , i když snad nejsou horliví,katolíci, anebo nejsou katolíci vůbec, staví se přece positivně ke křestar "'i
a k Církvi. Kdyby začali spolupracovat s Novým životem, mešná že by mohli
tak najít cestu k plnému poznání. Za předpokladu této d v o j í pomqci:finanční i literární,bychom snid mohli doufat nejen, ž^ se nám po .a'i SBífge^
Ň 2 n á nyníjáí úro ni, nýbrž mohli bychom pomýšlet-na odstranění "nedostatku, který nám vytýkací čeští salesiánští
ihoslovcl z Mesť.'.-y. 'e NZ vy-,
chází jan jednou za měsíc a má tak omozený počet stran. Píší:"Ale nedoufáme si. Časem se snad podaří vytvořit z něj alespoň čtrnáctideník a s dvojnásobným poStem stran. To si přejeme skutečně vroucně a jaem jist, Ka nejsme sami!" My si to zatím ani neodvažujeme přát, poněvadž se nám zdá toto přání satira nesplnitelné, ale při větší a těsnější spolupráci, bychom
jistě mohli dokázat velmi mnoho.
A máme ještě jednu n a d ě j i , velikou naději.Leai jsme dop^^učili celou naši apoštolskou akci v exilu zvláštním modlitaam sestřiček římského Karmelu "Regina coeli", zřízeného u prvního kostela zasvěceného sv.
Terezii od Ježíška/ kostel byl vysvěcen v den kanonisace sv. Terezie od
Ježíška r.1925/.A viděli jsme mimořádné účinky modliteb teohto svatých duSí,Poněvadž jejich dlouholetý spirituál, zvěčnělý rektor Nepomucena Hons.
Roveda,jim častěji svěřoval bolesti a starosti českých a slovenských bohoslovců ^ kněží a celé naší vlasci, vzaly si naši záležitost sa vlastní,jako by je o to požádal jejich bývalý spirituál.A letcs jsme udělali novou
"smlouvu". KAŽDÝ PRVNÍ ČTVRTEK V MESÍOI je n nich slouženo m.Se svatá za
všechny duchovní /biskupy,kněze, bohoslovce/ doma ? HSR a v celém
srn 3xilu:za vytrvalost a posvěcení dobrých, za obrácení bloudících a,hříšných,
za svatou'jednotu všech v práci pro Boží království, z^ uzdravení nemocných a za posilu všech pronásledovaných a jakýmkoliv způsobem strádajících.
Sestry obětují na tytéž úmysly sv. přijímáni a modlitby - práce celého dne.
Spojujme se s nimi pravidelně každý první čtvrtek a při svém mešním cementů ¿shrnujme také je a celý jejich klášter.Jsem přesvědčen, že toto duchovní spojení s římským Karmelem přinese pro nás všechny i pro naše spolubratry doma zcela zvláštní požehnání Boží.
Nemějte mi za zlé, že jsem se tak rozepsal.Ale otázka vyřešení finančních problémů NŽ souvisí velmi těsně i s Vinculem^a ostatními našimi kněžskými tiéky:Doku^ si nebudeme moci zjednat alespoň jednu laickou placenou
sílu anebo nedostaneme na pomoc jednoho mladého velebného pána, který by
se nebál ani těch "špinavých" a materiálních prací v redakci a administraci, které nám berou spoustu casu, takže není čas na vyřizování korespondence a na řadu jiných nutných věcí, bude i Vinculum, Soc: " )-í škola-,Nový
život a všechno ostatní vieet stále jen na nitce a stačí nějaká nemoc,Která někoho z nás donutí vypřáhnout, a všechno sg,zhroutí v několika, chvílích. Je to zázrak, že s tak nedostatečnými a Mmerhými silami můžeme dělat, co dosud děláme.Slibuji Váp,že už nikdy nebudu ve Vinculu žebrat.Ale
velice rád bych tu poděkoval všem, kteří na má ubohá slova odpoví silnými
skutky.
*
Váš Václav Feřt S.J^

VIN3ULUg_y.

-3-

BŘEZEN_1956__

Doporučuieme modlitbám
)lubrat í nase
třelé:P. Augustin Jan Kapistran VySKCcIL7^uňiv7"pro?r"v7vr7"přoviňčIaI"0FE7"zcmřel 9.2.56 v Praze.
P.Lev Barabáš OFM píše o jeho smrti tyto podrobnosti/22.2.56/:"Koncem
ledna t.r. mi po prvé od r. 1950 psal P. Vyskočil. A za dva týdny to už
bylo také naposled. - Dostal jsem totiž zprávu od P.Řezníčka, že P.Vyskočil byl 30. ledna raněn mozkovou mrtvicí; k té se pak přičružil zápal plic.
Zemřel 9. února. Nebylo mu ještě 70 let^ těch by se byl dožil letos v srpnu. Dosloužili mu do poslední chvíle P.Řezníček a P.Hladký. Poslední žije
v Praze, rrvní občas.za P.Vyskočilem, po jeho propuštění ze ¿eliva a přesídlení .ó prahy, dojížděl z jr r.*y. P.Vyskočil byl pochován na Olšanech
13. února," - R.i.p,
V Poděbradech v domě charity zemřel Msgre Rudolf ZHÁNĚL,gen,d.sl.,31.1.
V OLOMOUCE 3 '.RC. zemřelí:Stepán NEVRLY, far. v.v. v Jezbořicioh, 8.12.55,
pochován v Lošticích; Jan VÉVODA, far. v Chropyni,17.12.55. - R.i.p.
P. Milanovi PETŘÍKOVI se daří lépe, rckonvalencence potrvá delší dobu,
do října má zdravotní dovolenou, usadil se u pohostinného souseda p.faráře v Fareitu.Píše 8.2.56:"Od soboty denně celebruji, trochu píši^čtu^. modlím se zas pravidelně celý brevíř...4-5 hodin denně jsem v 1 ¡nosce nebo u
psacího stolu..." Děkuje za bratrské modlitby a prosí o další.
Tři čeští salesiáni / bohosl. Vojtěch.HRUBÝ, Ladislav PITTRIC3,Jan HOMOLA/ se připravují v salesiánském theologátě v MessinS na kněžské svěcení,
které dostanou za několik měsíců. Píší /5,1.56/:"Caa utika a my stale více
cítíme nesmírnou odpovědnost, kterou na sebe brzy přijmeme. Prosíme vás tedy o vzpomínku při ysi sv. za nás a za všechny duše nám v budoucnosti svěřené. My, na oplátku, budeme pamatovat na Vás všechny a na všechny Vaše intence."
Z Mandalay v B u r m ě jsme dostali dopis od ctih. Skol. teatra Antonína KOZÁKA: "Učím na zdejší střední škole /High School/.Pokud vím, jsem tu
jediný český misionář; jsou tú také tři Slováci, V misiích jsem už
let.
Od r.1938 jsem tu. nikdy nic českého nedostal.ťrcto jsem mel radost, když
mi právě na Štědrý den jeden ceylonský misionář /Moravan/ poslal s Londýna
stará čísla Nového života.BuRte tak laskaví a posílejte .ai NZ xaádý měsíc..
Jž jsem skoro zapomněl česky a píši nečeskou češtinou...V Cechách jsem yl
naposledy r.1947, ale od tě doby se mnoho změnilo,..Přeji všem mnoho Božího požehnání..."/3I.12.55/
Z U.S.A. píše,dp. Ludvík SVĚTINSKÝ:?*. dnes při mši sv. jsem na Vás v
Římě vzpomínal. Přišlo mi to jaksi samo a tak sedám, abych Vám napsal,Děkuji za Vinculum i Nový život. Pěkně to vedete. Ty meditace jsou nádherné,
já' jsem se při nich duchovně pcohřál. Zde uprostřed mrazivé zimy, jaká může být jen v Severní Dakotě, cist tak nádherné věci a mít čas je promeditovat, to je milost od Pána Boha. - Těm spolutratřím v německých diasporách přeji hodně síly a vytrvalosti. Konají jistě záslužnou práci pro^Církev i pro národ. Jistě se to bude odrážet i na příštím spolužiti s našim
severním sousedem...Jak jsem se dočetl ve Vinculu, měl dp Smídl^uraz na
motorce. Dovedu se vžít do jeho situace, poněvadž jsem měl stejný zážitek
před dvěma roky. Zde je všechno motorisované, ale když je karambei, tak to
obyčejně končí na hřbitově, poněvadž to americké tempo se odráží i pri jezdění autem. Já jsem zatím tohoto "moderního" dopravního prostředku ušetřen.
Jsem v nemocnicí a setkávám se jen s oběťmi "samochodu". Žije zde také několik českých rodin - české osady jsou daleko asi 20 R3S, Já tu mám jen potomky těch"pionýrů, kteří bojovali s Indiány, mluví češtinou let 1 '0 a
druhá generace myslí už anglicky a vyjadřuje se česky velmi těžkopádně. V
"town" /město - naše vesnice/ máme asi 300 katolíků, v neděli jezčim na
mši sv. do sousední osady, V nemocni jsou sestry "Presentation" a ty mi pomáhají vnikat do krás anglického jazyka; pomalu se to poddává, ale je to
těžká práce...Byl jsem také na primiói dp. Polce. J.M.ndp. opat Ondrák dodal svou přítomností "in insigniis" lesku první mši sv. tohoto exilového
novoknězel Celá primice byla ve znamení spřátelení starousedlíku s exulanty, mezi nimiž je jakási řevnivost,, ť'/3l.l. 1956/.
připojujeme několik zpráv z postního PASTORAČNÍHQ DOPISU ČES.KAT.HISIE
v N ě m e c k u , který torávě došel redakci NZ.:V unoru navštíví češti
misionáři krajany v Ambergu, v Režně, v Pasově. V březnu se budou konat
postní duchovní obnovy v těchto místech:Schongau, Gauting, Mnichov a okolí
/4 dni/, Augsburg, Norimberk/Valka, Zirndorf/ -3 dni, Treuchlingen, Ingol-

YINCULUM_V.i.3,

-4-

BŘEZEN 1956

stadt, Bensheim„Koblenz, Trevir, Frankfurt. Koncem měsíce /od 26-30.3./
se budou konat duchovní obnovy v kasárnách dobrovolníku LSCo Kaiserslaut^rn, Pirmansens, Baumholder, Nahbolenbach, Bad Krauznach, - Při každé misijní návštěvě se koná biblická hodina o umučení Páně s nábož. filmem, postní" pobožnost s Křížovou cestou, je dána příležitost k sv. zpovědi a vše je
zakončeno mší s . se spol. sv. přijímáním a promluvou. Pro děti se kona náboženská besídka. Pokud bude čas, misionáři navštíví jednotlivé rodiny, a'
především nemocné. - V M n i c h o v ě pokračují každý čtvrtek v byte
ředitele české misie BIBLICKÉ HODINY. V post. í době se probírá umučení
Páně podle evangelií. Mimo to se konají náboženské BESEDY /přednáší lp.
FOŘT z Alžíru o náb. problémech v Africe, promítají se svět. obra. ,hovoří se o problémech duch. života v exilu. - V pátek 9. března v předvečer
5. výročí uvěznění Mons. Berana vzpomenou pronásledované Církve ve vlasti
při spol. Křížové cestě v kapli 6teA redemtoristů za účasti ndp. světícího
biskupa pražského Mons.Jana Nep. Remigera. - Adventní a vánoční duchovní
obnov? se celkem vydařily. V Mnichově mimo obvyklých bohoslužeb se konala
na Nhvý rok pobožnost dětí u jesliček. Zvlášť zdařilé byly návštěvy v kasárnách: i s veliteli přišli vojáci na mši sv., k sv. přijímání. Jejich
mužný zpěv velmi pěkně působil. V Nahbollenbachu postavili u vchodu do kasáren krásný betlem v životní velikosti. - Na besedě v Ingoldstadtu se sešlo přes 30 krajanů.Pro podobné misijní akce nejen v Německu nýbrř. i v jiných zemích by bylo
třeba mít připraveny skupiny pomocných misionářů / s řad světských i řeholních kněží/ a zároveň i potřebný fond pro financování takových zájezdů,jak
to kdysi organisoval s velkým úspěchem Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje.Byla by to velká pomoc pro místní České misionáře a mohla by se pak taková
misie konat mnohem důkladněji. Napište nám konkrétní návrhy na uskutečnění této akce. V přípravě na cyrilometodějské jubileum by se nemělo zapomínat na tuto apoštolskou práci.Památka sv. Cyrila a Metoděje a jejich díla
může ožít jen v ž i v ý c h lidech, v ž i v ý c h křestanech, nikoliv
na papíře. /Pozn. red./
NOVÝ ŽIVOT má ještě nějakou zásobu velikonočních letáků:ARCIBISKUP BERAN
VZKAZUJE...a letáku o významu Písma sv. HLAS DOMOVA. Rádi je zašleme duchovním krajanským správám za úhradu poštovného nebo za dobrovolný příspěvek.
ZÁBĚRY A ZKUŠENOSTI Z NOVÉHO SVĚTA.- Uveřejňujeme dnes alespoň část pastorační reportáže PERU, ZEMĚ FATALISMU A KOUZEL, vdp. P.Chrysostoma MASTIKA, který píše:"Ted díky Bohu - nehledě k těm pekelným vedrům - se mt vede
mnohem lepe a dokonce pohlížím na. věci, na které se pohlížet dá - s humorem, nechybí-li zrovna..."/5.2.56/
Severoamerický řádový generál, který visitoval v Perú kláštery své kongregace, poznamenal ironicky:"V Perú mají jen dvě svátosti^křest a procesí."
A já bych k tornu ještě dodal, že procesí se zdají být leckdy^na prvním místě, protože ne všechny děti v útlém věku jsou pokřtěny, nebot rodiče hledají vhodné kmotry 2-3 roky a v horách musejí cekat třeba i rok na příchod
kněze, někdy i několik let! Procesí jsou však událostí prvého řádu a cizinec si těžko zapamatuje jejich data, pořady a účely. Jsou procesí Pána zemětřesení, Pána zázraků, úrody, katastrof, milosrdenství a řada procesí mariánských a razných svatých.Muži konají veřejné pokání tak, že nesou na ramenou ve slunečním úpalu 2-3 hodiny obrovskou sochu - houpavým či tanečním
krokem - jako náhradu za velikonoční zpověS*
K nám do nemocnice přicházejí domorodí mladí muži' a dívky z hor a neumí
se vůbec modlit. Nikdy se nezpovídali, nikdy nepřijali tělo Páně, zřídka
kdy byli na mši svaté a mají už několik nemanželských dětí. Svátostné manželství je tu poměrně vzácná věc. A tc je v zemi, kde je katolické náboženství jediné chráněné státem. - Nevím, kdo na tom má větší vinu, zda španělští kněží minulých století /byli mezi nimi také znamenití a apoštolští muži/ , nebo Indiáni a míšenci, nadobyčej konservativní a skoro neschopní přizpůsobit se cizí kultuře. Snad působí také tropické podnebí a nedostatek komunikačních prostředků. Lidé tu jsou strašní samotáři!Žijí ve svých provinciích, nedůvěřují si navzájem a jejich nejúčinnější zbraň je lest. Jsou to
lidé smutní, resignovaní, fatalisté. Víc než polovina dští se rodí mimo řádné manželství, z konkubinátů a cizoložství. Jsou to většinou staré děti,které mívají už ve 12-13 letech milence a milenky, žalostní epikurejci, kteří
předávají celou svou bídu jeden druhému. Těžko je spoléhat na jejich věrnost,
nebo alespoň na její dlouhé trvání, na dané slovo! Marná iluse!
/Pokračování příště/

