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ŘADA V. , číslo 9/10.

Y Římě, v říjnu 1956.

FBDAKTOR V1NCULA SE OMLOUVÍ a prosí všecnny vdp. spolubratry, aby
mi prominuli, že toto dvojčíslo Vincula vychází s dvouměsíčním opožděním.Bude se snažit dohonit zanedbané.
V ITÁLII se konalo.nškolik významných kongresů, o kterých bychom
se chtěli zmínit alespoň stručně? poněvadž jim věnoval mimořádnou pozornost sám sv. Otec Pius XII. První z nich je Mezinárodní sjezd pastorální
liturgie, který se konal v Assisi /20-22. září/ za předsednictví prefekta posv. kongregace otřanů J.Em. kard. Cicognaiti-ho, za účasti 5 jiných
kardinálů a 100 biskupů ze všech pěti světadílů a 1.500 kněží světských
a řeholních.Bezprostředně před tímto .velikým kongresem se konaly v Assisi porady největších odborníků v liturgických otázkách z celého.světa a
zástupců posv. kongregace obřadů. Tento tichý studijní kongres bude mít
pro další rozvoj liturgie a pro případné liturgické reformy rozhodující
význam. Bohužel jeho jednání se konalo za zavřenými dveřmi a teprve budoucnost nám ukáže některé jeho závěry an-bo návrhy pro liturgickopastorální reformy. Ale i veliký kongres,určený pro širší okroh zájemců, který se stal jednou z největších manifestací liturgického hnutí v Církvi,
nám říká Veími mnoho, zvláště když s.ním spojíme i památnou audienci kong r e s i s t ů ve Vatikáne v sobotu 22*9. a obsáhlou řeč sv. Otce Pia XII.,kterou k nim pronesl a kterou přinesl "L Osservatore Romano" /24-?5-.9*5%/
na prvním místě ve zvláštní úpravě ve francouzském originále i v italském překladu.
Fangres konal a^romáždění v auditoria "Pra ¿ivišate Christiana".V
úvodní řečí / a rovněž i v,telegraf, depeši zaslané sv.Otci/ nastínil
tl i 3-i hlavní ucel kongresu.: přispět k většímu praktickému, rozšíření a k většímu pochopení liturgických reforem Pia XII., aí už se týoají mše sv., udílení svátostí anebo modlitby breviáře. Zdůraznil však,
že i
všech reformních liturgických snahách o západní latinské liturgii
muoi být zachováno prvenství latině:Být jedno s Církví a s papežem kolem
Kristova oltáře. - I. den zahájil P.Josef Jungmann S.I./Innsbruck/ referátem 0 pnscorílce ja'-ro klíči k pochopení dějin liturgie a upozornil na
stíny i Ktady latinského jazyka v liturgii a na význam posledních.refof3m o přiblížení liturgie lidu. Bened. opat z Mont César, Dom Bernard
Capal e /Lovan/ rozebral pastorální liturgii v encyklikách Pia XII."Mystici Corporis" a "Mediator Dei", kard. Petr Gerlier /Lyon/ mluvil o význa
mu dvojjaxyť^ch rituálů: jistě přiblíží smysl liturgie při udílení svátostí a svátostnin lidu, ale nerozřeší samy o sobě všechny pas oracní
problémy^připomínají těžkou odpovědnost duchovního správce důkladně vyloží-; v ři im význam jednotlivých svátostí. Möns. Jan Wagner z Liturg.institutu v .Treviru nouv^l o liturgii a církevním umění. - II. den F.Augootin
Bea S.í. z Pap. bibl. ust?vu v Římě Dojednal s hlediska historického,dogmatického i praktického o významu kázání v liturgii. Další referáty jednaly o olovném liturgickém hnutí
misiích/Mons.Van Bekkum,Indonésie/, o
liturgiích východních, které zachovaly živý styk s lidem./Dom Rousseau,
0. B. Chevetogne, Belgie/. Poslední 2 referáty se zabývaly apošt.konstituci "Sacramentum 0rdinis"/1947/ 3vět.bisk. Fr. Miranda Vicente
3do/ a arošt. konst. "Christus Dominus" o eucharistickem postu a večerních mší sv./ Arcib.koacj.Carrone, Toulouse/. - III. den*zahájil P.Ferd.
Antonelli O.S.F. /generální relátor kongr.obřadů/ pojednáním o reformě
sv. týdne, kterou nazval největším reformním činem v dějinách liturgie
od reformy sv. Pia V. Podle zpráv došlých Kongregaci obřadů obecné výšení účastí věřících na obřadech a při svátostech převýšilo všechno oče' vání. Pojednání P.Antonelliho bylo doplněno dvěma referáty o praktických zkušenostech z U.S.A. /Fons. 0'Sary, arcibiskup z Kansas City, zemřel někoilg dní před kongresem v Miláně o jeho referát četl svět. biskup
z Fargo, Möns. Dworschak; anketa z 19 arcidiecésí a 72 diecésí amerických,
reforma vesměs přijata s nadšením/ a z Východního Německa /biskup míšeňský, apošt. admjn. Soiilbeck: výsledky dobré, třebas katolíci v menšině
Fohe c cularia oleri ČSR dispersi. In lingua Bohenoica. Manuscňpti instar. Cum approbatione ecelesiastioa,.
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a pod silným vlivem komunistickým/ Zakončil mons. Stohr, biskup mohučsky o encyklice "Musicae Sacrae Disciplina". Boloňský arcibiskup, karč.
Lercaro,zakončil sjesdové jednání projevem, v němž mimo jiné poukázal též
na to, že při reformě byeviáře rozhodovaly důvody pastorační a proto by
se neměl nikdo pohoršovat, že ledacos bylo vynecháno nebo jiné části zkrá
ceny.liturgie je v podstatě neměnná, ale poněvadž je to kult, který podávají Bohu lidé proměnliví, je různá v zevnějších formách a míze se po
této stránce měnit.
Účastníky Mezinárodního sjezdu pastorální liturgie přijal Pius XII.
v sobotu odpoledne 22.9. v sále "della Benedizioney nad portálem svatopetrské basiliky,a pronesl k nim obsáhlou řeč, z níž můžeme přinést jen
několik úryvků a stručný obsah. Najdete ji však v originále nebo v překladech v různých kněžských a theologických časopisech.
ŘeC Pia XII.,
úvodu o významu a rozvoji liturgického hnutí za po
s-Ledních desítiletí a výčtu hlavních papežských dokumentů o liturgii!
má dvě hlavní části: I.-Liturgie a Církev. - II.-Liturgie a Kristus Pán.
V první části nejprve zdůrazňuje., že liturgie je životní činnost c e 1 e Církve , a nikoliv pouze nějaké skupiny nebo nějakého hnutí v Církvi, porěvadž "sacra liturgia integrum constituit publicum cultuc mystici Jesu Chrisii Corporis, capitis nempe membrorumque eius"
ediator Dei"/
Je jen jedna liturgie, na níž se účastní jak hierarchie, tak i velící
z nich pak přináší Bohu všechno^ co od něj dostal:scnoonost.= ducha a srdce i skutky. Hierarchie vlastni "depositum idei" a "depositum gratiae". Není pravdy víry, která by neměla v liturgii neiaké vyjádřeni, a s druhé strany liturgické obřady jsou aktivním projevem ví*- Církev však v liturgii řtědře rozdává i z "depositum gratiae". 0bět kříže je zdroj veškeré milosti; mše sv., které*je opakování oběti
kříže, tuto milost lidem uděluje. nebo% všechny svátosti jakoby pramenily z Eucharistie, poněvadž svátost kněžství se uděluje při mSi svaté.Věřící mají přijímat z rukou kněží pravdu a milost a přetvářet je v životní hodnoty,^nesmí přitom zůstat pasivní, ale mají aktivně spolupracovat a zároveň přispívat hmotně k důstojnému slavení bohoslužby, "Na
přínos hierar%chie a laiků k liturgii se nesmíme dívat jako na dvě oddělené hodnoty, jsou spíše výraz spolupráce údů jednoho organismu, který
je činný^gako jedna živá bytost. Pastýři i stádce, Církev učící a-slyšící tvoří jedno a totéž Kristovo Tělo. Proto není důvodu udržovat vzájemnou.neduvěru,soupeření, otevřený nebo skrytý odpor, a^ už jen v myšlenkách , nebo ve způsobu mluvení a jednání. Mezi údy jednoho těla musí
být především svornost, jednota, spolupráce. V této Jednotě Církev se
modlí, ( ' ;uje a posvěcuje, a pro co možno plným právem říci, že liturgie je d í 1 o c e 1 é C í r k v e . Ale dlužno dodat, že liturgie ne21^-C e_l á
č _ i _ n n o_s_t C í r k v
Xromě liturgie /ve?ějňeEo7šoI"
cialniho kultu/ je kul souSr6mý7"SIěrý...má tolik fores, kolik je křestanu, ačkoliv plyne z téže víry a milosti Kristovy. A Církev netrpí snad
jen tento kult, nýbrž plně jej uznává a doporučuje, aniž by tím ovšem
chtěla
. ubírat liturgickému kultu jeho přednost."- K činnosti Církve patří i činnost pastýřského a, učitelského úřadu, která se vztahuje
nejen^na ob&r víry a mravů, nýbrž zahrnuje celou lidskou činnost, poKud ma nějaký vztah k náboženství a mravnosti.Sv.Otec tu připomíiá a cituje, co řekl biskupum 31.V. a 2.XI. 1954 o trojím posláni biskupského
u,:adu & znova varuje před uzkoprsým názorem : chtít celou pastorac lí činnost a vyučovaní náboženství orientovat výlučně liturgicky.
^

V II. části /liturgie a Kristus Pán/ pojednal sv. Otec především o
zorným úhlem; 1.- Jalo "actlo Christi-, 2. <ako "praeseatia Christi" a
jako "infinita et divina Majestát Christi".
V prvním bodu upozorňuje znovu na mylný názor, že má před Bohem stejnou
cenu^lOO m s i s v . sloužen roh 100 kněžíml jako jedna mše sv., jíž je zbožní PfitcMKO 100 knězi, kteří přijímají z rulou Celebranta. A upozorňuje,
ze se došlo k tomuto mylnému názoru, poněvadž se nerozlišovalo mezi účasti celebranta na užitcích mše sv. a mezi povahou jeho obětního úkonu./cituje znovu svou promluvu k bis
ů
.ť„ 6. 1 4 . "Quoad s . c r i H S j
Eucharistici oblationem tot sunt actiones Christi Summi S^cerdotis,quot
^ ^
sacerdotes celebrantes, minime vero quot sunt sacerdotes Fissaá.
sacro presbyteri celebranti, pie audientes; M enim,cum
sacro intersunt, nequaquam Christi sccrificantis personam sustinánt et
3/Sfí comparandi sunt christifidelibus laiois, qui srcrificio adsum;. / Aby se mohlo mluvit o pravé konoelebraci, je nutné, aby všioh-
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ni koncelebrující kněží skutečně pronesli nad chlebem a vínem slova promenování. - V druhém bodu mluvil ;v. Otec o Kristově přít< .isti v eucharistii a upozornil na nesprávný výklad tohoto tajemství. Můžeme sice hledat spekulativní vysvětlení této tajemné přítomnosti, ale tento vyklaa
se nesmí nikdy odchýlit od doslovného smys'iu slov Písma, kde Kristus říká
jasně, že pod způsobami chleba j e jeho tělo. S touto skutečnosti se
nedá spojit názor některých theologů, podle nichž podstatný obsan způsob chleba a vína je "nebeský Kristus", k n&mu% mají zptsoby reálni a
podstatný vztah.Mohou se sice hledat ncvé. výklady eucharistickeno tajemství, ale ty nesmějí nikdy dojít tak daleko, že by popíraly pravou skutečnou a podstatnou Kristovu přítomnost v nejsv. ^/át., 2&k učí koncil
tridentský, ale nechaly ve svatostánku jen svátostně způsoby, které mají s pravým Kristem v nebi jen jakýsi zvláštní vztah, i když se nasve.
reálný a podstatný. Sv. Otec připojil poznámku na adresu tgch liturgís-tů, ki;eří bojuji proti svatostánku na hlavním oltáři a připomíná zásady
úcty k nejsvl eucharistii, jak je kodifikoval n^ sněm tridentský. Je třeba umět spojit uctu k svátostnému Kristu s učtou ke mši sv. A tato myšlenka vedla sv. Otce k úvahám o nekonečné a božské Kristové velebnosti ,
jíž se v eucharistii má vzdávat kult bohopoctytKristus není v eucharistii jenom prostředníkem mezi Otcem a lidmi, je téš cíl a předmět krestanské zbožnosti, zasluhuje jako Bůh i jako Bohočlověk nasí adorace.Poslední slova promluvy sv< Otce t liturgii ve vztahu k minulosti a o
liturgii v dnešní době ukazuji,, jak,živý zájem má Pius X I I . o liturgické
hnUtí^ schvaluje studium liturgické minulosti, ale varuje předupiiliSo?
váním:je třeba obnovovat, co je podstatné, ale nikoliv formy přechodné,
proměnlivé a někdy i škodlivé.A brzdí příliš hlasité snahy o zavedení
lidové řeči do latinské liturgie.
Vcelku je mezinárodní kongres pastorální liturgie mohutným svědectvím o duchovním proudění v dnešní Církvi a o stále plnějším prožívání
mystické přítomnosti Kristovy v ní jako celku a v každém z jejich udů.
ZÁBĚRY A ZKUŠENOSTI Z NAŠÍ PASTORACE V CIZINĚ. - 0 v ý c h o v n ý c h
m o ž n o s c e c h f i 1 m u . - NSkdy se mluví o výchovných možnostech
filmu. MSI jsem tři roky na starosti řízení farního kina v malém méstš v
severní Itálii, Mši jaem svobodu ve výběru filmů a proto jsem si čas,o.
kladl otázku, zča by nebylo možno nejen odstranit š p a t n ý vliv filmu,nýbrž zda je možné užívat ho přímo jako prostředek apoštolatu.Odpověd,kterou jsem si musel dát, byla spíše negativní.
Nemluvím zde o nějakém krátkém poučném filmu, promítaném pro děti ve
škole. Tam není možné popírat možnosti apoštolátu, ale mam na mysli filmy celovečerní pro normální obecenstvo. Výchovné filmy neexistuji a kdyby i tako?é filmy byly, jsou bez užitku, poněvadž lidi nezajímají, myslím
tředevším na apoštolát náboženský. Ale závěry s některými omezeními platí pro jakoukoliv kulturní výchovu.
,
,
Ve filmové urodukci záoadního světa skoro neexistuji filmy výslovně
protináboženské, to je takové, které mají za učel protináboženskou propagandu iako takovou, Je jen velice málo filmů náboženských, Kocni produkce by se dala spočítat na prstech jedné ruky, A všechny ostatní náboženství preste ignorují a větší polovina představuje život podle,zásad
příčí lích se Božímu řádu. Občas se použije sice nabozenskeho rnotivu, ale
spíše z důvodů dramatických. Na začátku se objeví ve filmu svmpaticky ^
pan páter, v prostředku je trochu svinstva^ k r o z u z l e n i je dobry třeba i
zázrak a zp^vá se přitom Ave Faria^ Ideální kněz je fotbalista, ;eptiškv jsou andělé lásky, ale chovají se jako fifleny. Nějaká solidní nábo* -ženská pravda, která by měla vliv na život jednajících osob, se tam nezdůrazní.
,,
. / ^ T
Ale i kdybychom měli k disposici výběr dobrých filmů, uspech i n
ještě zajištěn. Nemá jistě smysl promítat p o prázdný sal, a to tím spiše. že naše farní kina musí zápasit s nemalými finančními obtížemi. Vazný film lidi nepřitahuje. Zde v Itálii se musí pred každým f u m e m povinně /miPO nktua.1it/ oromítat i krátký poučný film. Abych rekl pravdu, většina jich je důkladně nudných!Ale i když některý je pškny, lidi nezajímá. A nezajímají
ani filmy, které se snaží představit nějanou hlubší
idAU, protc - jí prostě nechápou. Značná část diváku,/mluvím o venkovském
prostředí, ve mSstš je to možná trochu lepší/ je na úrovni děti. Dokazi
sledovat jednotlivé scény, ale nikoliv dramatickou myšlenku celeho filmu.
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Při náboženských filmech jsme na vesnici naplnili vždycky sál, poněvadž
přišly všelijaké staré babičky, které jinak do kina nechodí. Ale obvyklé,
mormální publikum nepřišlo. I tak dramatický prvotřídní film jako Le défroqué v italských premiérových biografech těžce inkasoval 30 milionů
Lir, zatímco 7 -8 jiných filmů promítaných v téže době hravě překročilo
100 milionů. A není to potíž jen náboženských filmů. Většina filmů^ které na nějakém seriosním filmovém festvalu dostaly první cenu, obchodnicky
skončila fiaskem.
Tyto nepříliš radostné zkušenosti nás však nesmí přivést k pesimistickému závěru: odsoudit jednoduše moderní film a hodit flintu do žita.Když
se nám podaří, abychom lidi přivedli na filmy /více méně/ nezávadné, i
když ne zcela positivně dobré, a umožnili jim tak strávit nedělní odpoledne a slušně se pobavit, udělali jsme ne málo. Ale neočekávejme,že budeme moci přivést lidi pomocí filmu ke Kristu Pánu. Třetina diváků bývají milenecké dvojice, které vyhledávají přítmí a teplo biografu, aby se
mohly nerušeně miliskovat.
JOKE
Pozn. red.Byli bychom velmi rádi, kdyby i ostatní dp^spolubratří z
různých zemi a světadílů vyměnili na stránkách Vincula své' zkušenosti.
Naznačené obtíže a problémy , zdá se nd^ jsou mnohem hlubší a projevují
se i jinde. Nové a velmi vážné úkoly pro moderní pastoraci a zároveň i
veliké memento, že hlavní prostředky, jimiž musíme přivádět lidi ^ Pánu,
zůstanou vždycky ty, které On sám dal své Oírkviř učení sv.áho evag&Lia a
svátosti.
V ú d o,l í
2 a m b o . - Peru se místy podobá poněkud. Pákistánu.
Časem tu nikdo nešiří. Ani áe.nezdá, že by tu někdo myslil, že "čas jsou
peníze", a tím méně, že by připisoval času ještě větší cenu. - Údolí Tambo je vzdáleno od našeho přístavu asi 60 km, ovšem ve vzdušné čáře. Cesta
tam a zpět trvá autobusem, kterému tu řikají vznešeně "gondola", dva,tři
dni. V cestě .překážejí především pahorky a řeka - bez mostu. Řeka Tambo
/s široká.agi 1 kilometr a jen autobusy s vysokými nápravami ji mohou
přebrodit. Je to vůbec cesta akrobatická, plná napětí a překvapení. Autobus jezdí jednou denně /je-li schopen jízdy a není-li řeka rozvodněna/
a. to tenkrát, když žehy odbavily všechny své nákupy, muži skončili své
pitky a hádky v barn a te& jsou všichni připraveni k .jízdě--a naskládáni
do vozu jako sardinky. Myslím, že cesta z Chicaga do New Yorku netrvá rozhodně tak dlouho, ale výlet do údolí Tambo stojí přece jen Za tu námahu a
za to utrpení.
Venkované v Peru
mestiu^ r. .*.;o Indiáni - jsou dobrý lid, jak se říká*
Jsou to děti přírody. - Kněz tam mezi nimi žije opravdu ztracen. Je už tak
starý, že se lidé mýlí v odhadu jeho stáří o celých deset roků; tvrdí o něm,
že je mu už 92 let. Obyčejně ho potřebují jen ke křtům. Děti se rodí stále, ale manželství se uzavírají zřídka. Jihoameričané se děsí slova:NAVŽDYCKY - více než smrti.Když prý tam lidé hledají svého faráře, najdou prý ho
často opilého. Dá se to trochu vysvětlit:žije tam jako poustevník a jiného
kněze nevidí, leč snad jednou, dvakrát za rok. Když jsem tam byl, právě
nebyl doma. Odcestoval, Kostel zavřel na tři neděle a klíč vzal s sebou.
Usadil jsem se v místním hotelu, který se pochopitelně jmenuje Grardho.tel. Dali ml pokojík s oknem, ale bez skla. Byla tam i oostel. V Tambo
najdete zřídka sklo v oknech, ani v hotelích ne - jsou-li tam ovšem okna
?úbec. Řada hliněných domků, skupina "rančů" pouze z rákosí a také několik domků solidnějších, ale vždycky s primitivním zařízením. Stačí:stůl,
židle a postel. Podle španělského způsobu - slovo záchod nebo WC je zde
tabu - nevyslovitelné. Smí se říci jen koupelna nebo hygienické zařízení.
Jsou to čtyři stěny z rákosí, upevněné hlínou, v koutku na dvoře, a uvnitř
bednička naR jamkou. 0 vodě ani slechu. Nemluví se tu o ničem, co připomíná vegetativní funkce životní.
Mém z Tambo několik žáků v našem Národním kolegiu.Jejich rozum je podivuhodně panenský. Dovedli mě na pláž. V noci mi po stropě běhaly krysy,
za stěnou vrkali holubi. A venku egyptskou tmou projížděli podivní jezdci
a k ránu se odkudsi vraceli se zpěvem opilí mládenci s děvčaty, Před domy
spali psi a ženy s košíaty uklízely nečistotu před staveními.Zdá se,že
to je jediný úklid, který mají na starosti/mám-li soudit.podle podlahy'.
Grandhotelu, které se voda nikdy nedotkla/. - Karneval je tu velmi divoký.
Slaví se tu tři dni a tři po něm se odpočívá a v té době se spolyká nesmírné množství aspirinu, který prodávají v každém krámku. Každý se tu snaží zachovat "decorum" důstojnosti a vážnosti. Většinou všpk lidé žijí nad

'

Y^.í.9-10^

.

^.,^...'"-5-

ŘÍJENí_1956i__

poměry a spodní špinavé prádlo je pečlivě skryto pod umělým hedvábím*
ptali se mne, zda-li tu jsem po prvé, jako by také někdo mohl nenavštívit ječnou v životě Tambo. V Ťambo, jako všude jinde, lidé se častují
přezdívkami a často se dopuáte na lidi jen pod takovým názviskem; jakr"Zelená či8a", "Motýlek', "Vlaštovka", "Kobyla", "Krásný Juan'', "Seladon",
"Pijavka" atd. - Zbožnost je tu velmi povrchní. Prolíná se s povéroivostl.
Ale je tak obecná a vžitá, Že se nedá vůbec odmyslit od sentimentální duše peruánského venkovana. Nezapomínají ani na své zemřelé a provázejí jejich duše častými responsoriemi.'Hřbitov byl vysoko na skále. Z dáti se
zdál skoro'nepí-ístupný. - Otec jednoho mého žáka mě svezl v automobilu a
svěřil' se mi, Že byl také v semináři. Věděl dokonce, že existuje na Východě pravoslavná církev a kněží se tam mohou platně ženit. Ale nedělní mši
sV. v,n řítomnosti farářově, zdá se, Sse nepostrádali. Mají asi také dovolenou.
, „
^ ,
Jedním slovem - lidé tu mají vždycky dost času. Milují slunce, moře i
svá pole, na nichž pracují včelky a,peoni. Jejich zlato jsou kukuřičné
klasy , cukrová třtiňa a banány. - Sbohem,Tambo! Nevím, zda. budu mít ještě
jednou tolik odvahy, abych přebrodil zase tvou tajemnou řekul
P. Chrysostom.
14. srpna nám napsal vdp. Chrysostom:"Vy tam máte jeětě prázdniny a my
"zimu". Postihlo mě asi před třemi měsíci těžké koma cukrovky. Byl jsem už
jednou nohou na věčnosti a druhou vkročme. Pan arcibiskup mne pak poslal
k minerálním horkým pramenům, známým po celé Americe.Léčí tu také s úspěchem diabetis. Je tu státní luxusní hotel. Ubytoval mě v něm na své útraty a jmenoval mě zároveň ad interim zdejším farářem.
zdravotní stav se
opravdu zlepšil. Ale tu člověk musí stále bojovat. Domácí faráři brojí
proti arcibiskupovi, závidí cizincům i jejich apoštolskou práci a zvláště
každou hmotnou 'ýhodu. Chápu teď smysl latinského příslovítHomo homini lupus, sacerdos sacerdoti lupissimus...." - Přejeme O.Chrysoatomovi dokonalé uzdravení a hojně požehnání v těžkém apoštolátu. Vzpomeneme bratrsky u
Oltáře v nejsv. Oběti.
V posledním čísle Vincula js^e podle zprávy vdp. proí., F.Mikuly skoro
už pochovali vdp. kuráta' S M I D L A , ale ten prý je /přeš všechny trampoty a vyčerpání/ zase čilý jako rybka a pc zdá *, n dokončení a vysvěcení
krásného farního kostela v Unterjetíingen má další veliké plány:Srdečně
blahopřejeme. Ve vánočním čísle NŽ bude také reportáž s několika fotografiemi, aby celý náš exil se mohl spolu e ním radovat z krásného díla k
oslavě P.Marie Pomocnice křesťanů a na památku ndp. biskupa vyznavače Štěpána Trochty. 0 prázdninách hostila unterjettingská fara několik českých
kněží z Německa?'kteří si tak vykonali společná, duchovní cvičení. Dával
jim je P.Alois Kořínek,S.J., profesor dějin filosofie na Gregoriáně. v Římě. Bohužel scházel při nich jejich hlavní organisátor vdp. Jaro&lav KUBOVEC, který byl v nemocnici na velmi těžké operaci /byla mu vzatá jedna
ledvina/. Nevíme, jak se mu daří nyní. Ale jeho zdravotní stav byl dosti
vážný. Prosíme všechny spolubratry o modlitby a memento za B.Jaroslava,
který vykonal tolik dobrého mezi krajany v Německu a který by tam mohl
ještě tolik vykonat, kdyby byl zdráv.
Při unionistickém kongresu v Lisle se sešli také čeští kněísí z U^S.A.
a z Kanady na zvláštní konferenci. Řídil ji vdp. Jaroslav Tománek. Byl
tam přítomen též Dr. AI. Heidler z Mnichova a P.Boh. Horáček,S.J. z Říma.
Zprávu o konferenci přineseme příště.
Jak jsme už oznámili, přesídlil vdp. w o f . Dr. F. MIKULA z Ameriky do
RFE V Mnichově. Zapomněli jsme oznámit, že letos se dožil stříbrného kněžského jubilea /byl vysvěcen před 25 lety v Innsbrucku 26* = července/Svou
jubilejní mši svatou anticipoval při svéra příjezdu do Evropy na pouti u
neposkvrněné Bohorodičky v Lurdech. Dodatečně blahopřejeme jménem čelé
naší kněžské rodiny a přejeme ze srdce Ad multos annos v plodném apoštolátě pro Církev a v úspěšné práci pro svobodnou domovinu.
Máme připravený k tisku ŘÍMSKÝ MISÁL pro neděle a význačnější svátky
s dodatkem Obecné modlitby a Chrámové písně. Je to dílo vdp, Zdenka SYhDY, kněze olomoucké diecése, působícího v Rakousku. Toto vydání, které
chce v nejbližší době uskutečnit /snad nejpozději do velikonoc/ Křestanská akademie v Římě,"zapadá vhodně do rámce příprav na slavnost 1.1C0.
výročí příchodu sv. apoštolů slovanských do naší vlasti, kteří nám přinesli
nejen překlad Písma sv,, ale 1 bohoslužebné knihy ve slovanském azyce".
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/ Z předmluvy překladatelovy./ * Jde tedy o vydání zkrácené a ez sou- ^
"běžného latinského textu, který je přidán jen iia některých místech v mešním řádu. Je to opravdu důkladná práce. Mešní řád je upraven tak, aby se
ho' dalo užít i při mši sborové nebo recitované. Jako dodatek k misálku
jsou zpracovány nejdůležitější obecné modlitby a pořízen výběr chránových písní. Příště přineseme některé podrobnosti o tom, jak dp.. Sváda
postupoval při překládáni a jakými zásadami se řídil.- Je to odvážný čin,
který podniká Křesťanská akademie, ale doufáme, že Pán dá své požehnáni
jako píi vydání Písma sv. Zatím ještě nevíme, jaká bude cena misálku, ais
už teú můžete oznámit, kolik,exemplářů byste chtěli pro sebe, a .pozornít
na misálek známé krajany* Před vánocemi rozešleme subkripční archy. STRUČNĚ Z DOMOVA.- Z k n ě ž s k ý c h h. r o b ú
d o m a * OLOMOUC:
Jindřich K ř e n s k /Albrechticky, v.v. .Příbcy,, z. 9.4.56/; Alois R e k a 1 a /Náklo, z.6*4.56; Leopold 'K r y b u s /Prostějov,z,ií.4., poch.
v Kojetíně 14.4.56/; Josef K o c i á n /fdťář Ostrozská Lhota /okr.Veselí/, z. 17.4.56/; Antonín S t o k 1 á s k a /Ivanovice n.H.,23.4.56/;
Otmar B 1 a -5 n*f /Vranovice /oVPróstějov/,z. 5.5.56., poch. v Prostějovy 7.5./; František 5 i r a t i 1 ,/děk y.v* Kroměříž. z*13.5.56,* pech.
ve Zdounkách 17.5./; Th.Dy. Karel: B ú ř e. š /admin, Mladějovice,z.l9.5.56,
poch, ve Val.Kloboukách 23.5./; Josef S t ř í ž /fart. v.v*, Ostrava-St.
Bělá, z. 25*^.56/; František F u 8 i k /far.,.Velký Ujesd,o.Hraaice,z.l5.
6.56/; Jan B a R ě k /kons.r., děk. v ..v*, bytem v Janovicích z.4*7.56,p.
v Rohli /okr.Zábřeh/§ František .0 d s t r č i 1 /v.v. Nový Hrozenkov,z.
29.7*56/; František.; -D o h h a 1 /far.v,v^ , spisov., Prostějov,z.2? .56/;
Karel 'v'y m ě t a 1 /far. Zibřidovlce pusté* pcsU. Jindřichov,zv 12.8.
a pochev Rymicích.u-Holešova/.PRAHÁM. Jiří- K'i í m. a /kaplan Karlovv
Vary, z.11.5.ve,v.45 %;JUDr*'Vít ' M o j ž'í-8 e k /fay.Praha-Kíohle, z.4.6.
56 ve v. 63 1./; František- K a d l e c /katech* v.v,.Praha Smíchov,z.12.7.
ve v. 80 l./;P.:ílfen8 Vojtěch' L h o.t s k ý ,O.Min.Conv<,íar*U- sv.JaKuba
v Praze,z.13.7. 56 ve v. 57 I./. - 3B8KÉ BUDĚJOVICE: Jan . P á t e k /Malonice, ř.22.3.56/; Karel P o ti c. h a /děkan Před*slavice,Zťll.4.5 v ; Bedřich M o k r á 3 e k /far.v.v.-Ďrahenice,6.5.56/.*- BRNOt Jóaef K r i s t e k /Il.kanovn. a správce kost*Nanebevzetí P.M.,Brno,19.5.56/; František H a r t i n o k /far. v Kobylí* rúMor. ,okr.Hustopeče,z, 6.6.5:6/; Aato.níň V i t u 1 a /katech.v.v.tBrno-i:rál.Pal6,z*l;7.56/: Váv .inec F a b-i á n e k /býv.duch*spř, Brno 3ern^vice,z,20.7.56/;Brs;Cýřil Josef
K r e j*3 í , Q.S.B.,, duch. spyáycta BrRó^s^
V PRAZE V KNĚŠKěM-"DOMOVĚ''/Praha 11,., Jé%ná '2. , býv. jesuitská residence/
se'Konalo v letních měsících 5 kursů kněžských eXroicli /účastníku 18 -*
35 v různých kuraeoh;první kurs 25.6.r2P.6., poslední 27.8.-30,3; 2 kursy
dával P.Alfons Danha ,3 P.Karel Sahan, spirituál kněžského g^áinéře -v Litoměřicích; většina exercitantů. jq % českých'diecésí, ale j
mezi nimi
někteří i ,z Moravy i ze Slovenska.. Jednoho kuřsn se^zúčas.tnil i'ndp.biskup Elíschkner ¡a- jiného 'gehěr. vikář z -Nitry Dr. Benc,'
Kroměřížský probošt Msgre František K u t a 1 byl při svém zlatém
kněžském jubileu 21.6. promován na doktora theologie honoris causa v Litoměřicích. Promotorem byl senior sboru prof.Dr.-J.Cibulka, který se ložil letos 70;let, - Kněžské zlaté jubileum oslavil.také'Hemacaý prelát
Dr.Bedřich ,.V A š E K . Má silnou cukrovku, překonal- též zapal plic,ztrácí pamě%, nemůže ani sám sloužit mši sv. Podle posledních zpráv snad žije
ve Fryštáku u Holešova.
NĚKOLIK DROBNÝCH ZPRÁV 0S0BNÍCH:Dr. Š u r á n e k , býv. spir. olom.
semináře a později prof. pastorálky po Dru Hiouchovi, byl po likvidaci
fakulty v duch. správě, potom v koncentr. táboře v Želivě a nyní pracuje
na ostravsku v dolech. Je však i tam stále duchovní oporou enohých přsdevším svým svatým a pokorným živetem. - Ndp. biskup T o m á š e k internován do r. 1952, Na začátku jezdil s traktorem a ted je administrátorem
v Moravské Hůzové u Šternberka. Podařilo se mu vydat Katechismus. Dlouho
trvalo,než bylo dáno svolení. Některé věci upravili /na př. manželství,
svěcení dne svát. viz recensi v NŽ,VIII.,č.6,str.l35/, ale v podstatě je
celý. - V 7.č. Duch. pastýře je též inserát:KLERIKY PRC DUCHOVENSTVO.Látku dává chrámová služba České charity, kleriky šije Oděvní služba v Praze^
klerika prostá stojí asi 950 Kč, kleriky s hodnostními odznaky asi 1200 Kc.
Převeďte si to na jinou měnu a vzpomeňte si, kolik platu u nás mají kněží,
a uvidíte, ¿ak se může vlebný pán."lacino^_o léknout_ .CSB
Toto dvojčíslo vyšlo 25. října 1956 spolu s přílohou pro duch. měs.obnovu.

