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J a k o rukopis vydává Pracovní kroužek Unionis apostolicae « Vjnculum
Via deHa Conciliazione, 1, Roma Italia. Otisk pouze se svolením redakce.

ŘADA VI., číslo 1.-2.

V Říme, v březnu. 1957.

Radostné a požehnané svátky Vzkříšení přeje všem čtenářům
římský pracovní kroužek UA a red.Vincula.
Č 1 o v ě k
m í n í ....říká staré přísloví, které nám tak často
potvrzuje i naše vlastní zkušenost. Tak to dopadlo i s našimi předsevzetími, když jsme poslali v říjnu 1955 první číslo nové řady/V./ Vincula
do kněžského českého světa v exilui Ale přece něco se nám podařilo. Nedokázali jsme je vydávat pravidelně každý měsíc /často nebylo dosti materiálu a ZDráv, jindy nebylo kdy a dostatek spolupracovníků,a v poslední době vypovídala i naše "tiskárna"/, ale přece jsme vydali j e d e n á c t čísel s připojenou přílohou pro měsíční duchovní obnovu / a z
těch vyšlo 9 v minulém roce* 1956/. Poněvadž se z různých stran ozývají
stále častější stesky, že už dlouho nevyšlo "Vinculum", začínáme novou
řadu, už š e s t o u , našich kněžských oběžníku. Po loňských zkušenostech se chceme letos omezit na vydávání dvojčísel /v rozsahu 6-8^stran/
každý druhý měsíc, a pokud bude zájem mezi spolubratry, budeme připojovat vždy také nějaký materiál pro duchovní obnovu.Někteří sice ji považují za zbytečnou/poněvadž každý prý si může najít takové nebo i
věci vydané tiskem v nejrůznějších jazycích/, jiní však za tuto prílchu
zvlášt děkovali. Těžko je vyhovět všem. Snad se nám podaří najit^střední
cestu, proto pište, co si přejete!Chceme však zachovat Vinculu ráz obyčejných.oběžníků. nechceme je přeměňovat na časopis. Pro delší články,
pojednání a studie by mohl vyjít za rok jeden nebo dva sborničky, jak
jich několik vyšlo v sérii pastoračních sešitů "Naše jednota". Bylo^by
to velice užitečné pro nás všechny. Ale tu nemohu nic slibovat, poněvadž k jejich pravidelnému vydávání je potřebí více mozků a více rukou!
A spolupracovníci se hledají stále s většími obtížemi. Rozkladná činnost
exilu se projevuje nejem mezi laiky, nýbrž i mezi námi knšžími. Dokonce
i mezi řeholníky téže řeholní družiny a téhož jazyka, které poslušnost
postavila na různá místa a k různým úkolům, se uvolňuje jednota a umenšuje zájem o společné úkoly vlastní provincie a o spolubratry, kteří ^
zůstali za Železnou oponou. Nový důvod, aby naše Vinculum se staloJeste
opravdovějším vinculem , t.j. přátelským a bratrským poutem mezi nami
v exilu a mezi našimi ve starém domově, opravdové v i n c u 1 u m c a r i t a t i s e t
u n i t a t i s , jak jsme si předsevzali od začátku jeho vydávání už v roce 1951. A proto znovu prosím:PlSTE,PISTÉ a ještě
jednou PISTÉ!!! o všem, co Vám leží na srdci, o všem, co byste rádi řekli
ostatním spolubratřím, pište o svých zkušenostech, úspěších, radostech a
zklamáních. Společná radost a sdělená radost dvojnásobná radost, sdelena
bolest poloviční bolest! Posílejte zprávy, které dostanete^z domova.Někdy i věci zdánlivě nepatrné mohou nejen zajímat druhé, nýbrž přinést
i nové světlo, povzbudit k modlitbě a oběti. Proto PISTEÍ Nemusrte se
příliš starat o zevnější úpravu a sloh atd. Vinculum není časopis:jsou
to důvěrné oběžníky, které nám mají nahradit trochu přátelskou^eseáu,
po našich v kariátních rekolekcích, příležitost k výměně názoru o vlastních problémech osobního apoštolátu i o společných problémech pastorace
v exilu a o přípravách na naši misijní pastoraci ve vlasci, až se vrátíme. Proto ještě jednou Vás' v š e c h n y a k a ž d é h o
z v 1 á s t
prosím: P I Š T E !!!
A jako minulá léta, i letos upozorňuji, že Vinculum je tištěno jako
r u k o p'i s , má ráz soukromého dopisu, není určeno pro verejnost^tim
méně pro tisk!Věci pro širší veřejnost otiskujeme v Novém živote, připadne v pastoračních sešitech "Naše jednota".
Za Pracovní kroužek "Vinculum" v Římě
"nezbedný přítel".
Folia, circularia cleri ČSR dispersi. I n tingua Bohcmica. Manuscripti instar. Cum approbatione ecoiesiastica.
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ČTYŘICÁTÉ VÝROČÍ BISKUPSKÉ KONSEKRACE SV. OTCE PIA XII.,^které připadá na 13* května t.r., poskytne celému katolickému světu příležitost
projevit svatému Otci vděčnost a lásku a obnovit mu příslib věrné a vytrvalé práce pro obnovu světa podle jeho přání.Nechceme zatěžovat nějakou
zvláštní společnou akcí naše ddpp. Prosíme ale všechny, aby jak sami,tak
tak i prostřednictvím svých věřících se připojili k společným místním akcím pořádaným při té příležitosti. Tu v Římě zvláštní komitét,složený ze
zástupců národů ze zemí pod komunistickým režimem,připravil vydání zvláštního svazku /úvodní slovo napsal známý italský spisovatel Igino G-iordani/
"La Chiesa del Silenzio guarda a Roma" - Umlčená Církev hledí k Římu -,
dokumenty věrnosti k sv. Otci a k Círvi ze zemí za Železnou oponou. Jsou
tam zařazeny také kapitoly z našich zemí - z Čech, Moravy a ze Slovenska.
Jednotlivé národy musely určitým dílem přispět na vydání a odkoupit stanovenou část exemplářů. Svazek bude věnován sv. Otci při jeho biskupském
jubileu. Máme asi 40 exemplářů, které Vám můžeme dodat za režijní cenu.
Pospěšte si s objednávkou: získáte opravdu cennou knihu, pomůžete nám
uhradit náš závazek a budete tak mít'přímý podíl na tomto společném holdu národů Umlčené Církve sv. Otci Piu XII./ Ex.,skoro 500 str.,1000 lir./
Z á b ě r y

a

z k u š e n o s t i . -

- NA HRANICÍCH DVOU KULTUR. Mezi jazyky příbuznými, jako jsou třeba slovanské, těžko najdete přesnou hranici, kde jeden končí a začíná druhý. Půjdete-li z Plzně do Moskvy,
zpozorujete malý rozdíl mezi nářečím od jedné vesnice ke druhé. Jinak je
tomu mezi jazyky odlišných kmenů, jako jsou třeba řeči románské a germánské. Zde můžete najít oblasti smíšené, ale ne přechodné. Takovou oblastí
je i kraj dolomitský, kde se stýkají němčina a italština. Skládá se ze
dvou provincií, Trentino na jihu s hlavním městem Tridentem, Alto Adige
/německé Sůdtirol/ s hlavním městem Bolzanem na severu. Trident má obyvatelstvo italské, Jižní Tyrplsko německé, se značnou menšinou italských přistěhovalců. v několika údolích na hranicích obou provincií bydlí ještě
rhetorománští Ladinové, kteří se však přiklánějí buď k jedné anebo ke druhé národnostní skupině. Ačkoliv tyto kraje mají velmi jasnou hranici mezi
sebou, jsou zároveň odděleny i od svých sousedních mateřských zemí.
Trident, ačkoliv jeho obyvatelé v podstatě mluví nářečím benátským,
byl příliš dlouho součástí rakouského mocnářství, než aby tato perioda
v njm nezanechala středoevropský nátěr. Německé ostrůvky byly už skoro
absobovány, asimilovaly se i rodiny rakouských úředníků a železnicaru/nejsou tu vzácná ani česká jména/, ale starý vliv zůstal. Triden^ane sepokládaji za lidi odlišné od ostatních Italů. "Talián" tu znamená
člověka^z jihu, a nemá to jméno nejlepší zvuk. Zůstaly i zbytky staii/ch
rakouských zřízeni v. zákonodárství školském, obecním i církevním. Tento
nátěr se však postupně ztrácí. Po první světové válce /hlavně za fašismu/ se usilovalo všemi způsoby ., aby v zákonodárství i v kulturním životě se uplatňovaly italské vlivy. I ¿nes se projevují snahy centralisační.
Autonomie, kterou kraj dostal po táto válce, je značně omezena. Jen na
poli hospodářském má určitý význam. Přistěhovalci z jihu se brzy asimiluji a tak přispívají k postupnému smazávání rozdílůJ Spory s německou
menšinou přispívají k stále živějšímu vědomí italské národní příslušnosti.
Prorakouská strana, která po poslední válce měla tu dosti příznivců, ztrácí postupně vliv.
Ale i Jižní Tyrolsko se liší od ostatních rakouských zemí. Myslím,že
nějaký rozdíl byl už i před první světovou válkou. Krajana sever a na jih
od Brenneru jsou příliš odděleny hoiskými řetězy, než aby obyvatelé obou
časti mohli jit úplně stejnou cestou. A tento rozdíl roste ještě za italského panství. Fašismus se snažil o úplné poitalštění kraje. Děti musely
chodit do italských škol, italština byla jedinou úřední řečí, všechna
místní Jména byla přeměněna, Italové chtěli dokonce žádat i změnu náhrobních nápisu. Vláda podporovala a podporuje ještě dnes přistěhovalectví
z jihu. Tento nátlak působil postupné odlišení od rakouských zemí, nikoliv však^přiblížení obyvatelstva k Itálii. Naopak, ještě probudil snahu
o zachovaní vlastni národnosti. Tak jako u nás - snad přeď 200 roky lpi se tu na lidových národních zvyklostech, zoufale se bojuje o užívání
němčiny i ve veřejném životě a i hospodářsky se snaží Němci upevňovat své
posice, na příklad skupováním dvorců, které byly v italských rukách.Němci
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žádají autonomii pro provincii Bolzano /doposud mají autonomní zřízení
společně s Tridentem, kde ovšem Italové mají většinu/. Ve styku s Italy
se projevuje menšinový šovinismus. Italští přistěhovalci jsou isolováni.
Málokdo z nich umí německy a,až na obchodníky, nikdo z nich se nesnaží
naučit se němčině. Obě dvě skupiny žijí sice vedle sebe, ale nikoliv spolu.
N á b o ž e n s k y patří Trident k nejlepším krajům Itálie. Byl ušetřen liberálního antiklerikalismu, který vládl v Itálii koncem minulého
století. Byl ušetřen i spádů socialistických, ke kterým se klonily ostatní rakouské země po první světově válce. Zachovala se zde vcelku zdravá
rodina, a to jistě i dík italskému zákonodárství, které nepřipouští manželskou rozluku. Je tu dobrá úroveň náboženských vědomostí, nebo% v bývalých částech rakouské monarchie kněží pokračují ve vyučování náboženství
ve škoJě, dvě hodiny týdně v každé třídě, a dostávají od státu plat. Dole
v Itálii mají učit náboženství ve škole učitelé a zbytek se dohání v neděli v kostele, samozřejmě s mizernou kázní a návštěvou. To vše přispívá
k tomu, že v Tridentu je dosud dostatek kněžských i řeholních povolání,
zvláště pro misijní kongregace a řády. Jgou tu však i stinnJ stránky.Hlavně v Katolické akci pozná kněz tíhu italské přeorganisovanosti. Těžko se
ujímají nové proudy, na každou novotu se hledí s podezřením, že je v tom
něco heretického. Středoevropský nátěr se projevuje v těžkopádnosti domácího obyvatelstva. Spíše se pohnou Dolomoity, než se zdejší chlapci pro
něco nadchnou!
Větší část Jižního Tyrolska náleží do arcidiecése tridentské /dnes má
německého světícího biskupa se sídlem v Bolzanu/ a i diecése brixenská patří ke konciliární oblasti benátské.Regionální kánony platí i tam. Ale '
Němci z odporu k Italům se brání italským novotám i v životě náboženském.
Jsou však odříznuti i od proudu německého náboženského života. K^ěží sice
čtou německé knihy, ale praktická aplikace nových metod ve zdejší duchovní správě naráží na nemalé obtíže. Tak je Jjžní Tyrolsko isolováno, žije
si svým životem. Hlavně se lpí na tradicích. Návštěva bohoslužeb je velmi
dobrá, ačkoliv to ve zdejších horách není lehké. Lidé chodí hodně i ke
svátostem./Úcta k božsk. Srdci Páně, první pátky v měsíci, velmi vžité/.
Mají tu různé trochu těžkopádné liturgické zvláštnosti, na př. velmi často
mši sv. před vystavenou nejsv. Sv-ttostí. Zpívá skoro stále chor, latinsky.
Ve všední dny se Gloria a Credo v ůlce usekne. Lidový zpěv chrámový někde
skoro neexistuje. Katolická akce je organisována ve spolcích /Mannerbund,
Frauenbund etc./. Do těch sc zapisuje jednou provždy.'Někdy se zdá,' že
hlavní povinností je zaplatit každoroční peněžní příspěvek' a ti, kdo mají
dobrou vťli, přijdou si poslechnout několik stavovských kázání navíc a
jdou na svátek příslušného patrona ke svátostem. Je někdy těžko mluvit o akci. Nanejvýš ti čtyři nebo pět, kteří jsou v předsednictvu, vyvíjejí
činnost. Města neznám; snad je to tam v tomto ohledu živější. Ale slyšel
jsem, že je v německých rodinách v městech liberální duch. liberální sklony mají i vůdčí hlavy německé politické strany, ačkoliv se veřejně hlásí
ke katolicismu. Menšinový šovinismus se projevuje i v pastoraci. V Bolzaně a v Meráně jsou oddělené italské farnosti; v ostatních městech, které
mají silnější italskou menšinu, mají Italové pro sebe alespoň jednoho kněze / a zvláštní italské bohoslužby/. Ale v menších místech bývají italští
přistěhovalci ignorováni, nebo se musí spokojit s drobty.
Jokr
Pozn.red.: V tomto prostředí působilo a působí mnoho novokněží z Nepomucena. Ačkoliv "terén'' není snadný, dosavadní zkušenosti ukázaly,že se
tam dovedli velmi rychle přizpůsobit,a nevadil jim ani jejich český původ,
aby si získali důvěru lidu i kléru.
Z p r á v y
ze
s t a r é h o
d o m o v a .
0, CELKOVÉ^NÍBOŽENSKÍ SITUACI V ČSR si můžeme učinit představu z občasných článků a zpráv uveřejňovaných v Novém životě. Upozorňuji na článek
Dr. Jíry:Nová vlma zbožnosti v ČSR /č.11-12, 1956, str.243-244 a na přehledné náboženské zprávy ve zpravodajské části NŽ? i posudky některých náboženských knih vydaných v poslední době doma v rubrice Poznámky /Cyrilometodějský zpěvník, vydání Hegrova překladu Starého Zákona, Merellova studie
O^bibli v českých zemích / nám ledacos povědí. Zdá se mi, že v letních měsících a zvláště na podzim se jim tam začalo trochu volněji dýchat, ale nezdar madarské revoluce utužil i v náboženském ohledu stalinovskou tvrdou
tradici. Je to vidět i v novém ročníku Duchovního pastýře, zvláště v ideo-
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vých článcích kanovníka Máry v rubrice:Doba očima kněze. Je vidět, že události v loňském druhém semestru způsobily v kněžských řadách - i mezi
"vlastenci" - hodně kolísavosti a nejistoty. Dlouho nebylo vydáno 30 prázd
ninách nové^číslo Duch. pastýře, a pak s velkým opožděním vyšlo dvOčíslo
9-10*. které přineslo především podrobnou zprávu o konferenci celostátního výboru kat. duchovenstva konané 24. října v Praze s mnoha fotografiemi Účastníků, zvláště zahraničních delegátů z Polska a Maáarska a různých
řečníků.- Posmrtná vzpomínka na ndp< biskupa Pichu je hodně chladná.Ukazuje, že ho nepočítali mezi své, ačkoliv jeho jména i podpisu nejednou
zneužili k propagačním cílům. - Mně se zdá, že situace je spíš horší než
lepší. Podle souhlasných .zpráv se pociťuje nedostatek kněží, zvláště na
venkově. Města jsou ještě dostatečně obsazena, Ale co je horší, že každého jen^trochu aktivnějšího kněze pod tou či onou záminkou dají pod zámek
/na příkl. dva kněze z pražské arcidiec. loni zatkli údajně pro homosexualitu/ nebo ho jednoduše pošlou do civilního zaměstnání a nesmí vykonávat duchovní správu/ na př. jeden mladý kněz z Moravy pracuje mezi zedníky; stačí pouhé policejní nařízení, není třeba dlouhých procesů/. Jeden
kněz psal o situaci: Jednoho kněze propustí, pět jiných zavřou!- Komunisté
by rádi zlikvidovali t.zv. kocentrační kláštery řeholníků a chtěli by některé poslat do^duchovní správy, ale pod podmínkou, že přestanou být řeholníky a zaváží se, že se nebudou stýkat se svými představenými. Zdá se?
že ne jim to dosud příliš nedařilo. - Je stále mnoho hrdinství mezi kněžími a laiky. Milost Boží působí stále zázraky. Večerní mše sv. v městech,
i ve všední dny, četně navštíveny. Na venkově je ještě .vyučováno náboženství^ ve městech,zdá se, že ne. - Že mezi mládeží nevymizel všechen idealismus, ukazuje i tato z^ráva:Podle jakési kněžské šeptandy se tvrdilo,že
se biskupové přiklonili k litoměřickému semináři a doporučili studium.Byl
proto loni veliký zájem: přihlásilo prý se na 300 kandidátů,, ale vzali jen
asi 20./Mají "numerus clausus" jako v Bratislavě - všechno ďábelsky propočítáno na pozvolně zničení CírkVe u nás. - Ale nucení kněží do civilního zaměstnání, koncentrační tábory, procesy a žaláře nezničí Církev. Lidé si váží dobrého kněze i v dělnické bllize. Jeden kněz napsal svému kolegovi v zahraničí:Poslední den,kdy jsem pracoval, se mi vryl hluboko v'
parněnezapomenu nikdy na krásné rozloučení, které mi závod poskytl.Jo
vidět, že přece moje přítomnost nebyla bez vlivu...A dodává:N'a faře jsme
dva a velmi si rozumíme, tak je to hlavní. Práce máme rad hlavu, škol každý 20 hodin a 4 kostely. Ale s pomocí Boží rozoráme vyprahlou zde vinici
Páně...Proti Církvi se bojuje i jinak: Kdesi na Sázavsku vypukla slintavka a kulhavka, a tu - prý z bezpečnostních důvodů - zavřeli v první řadě
kostel, aby se ta nemoc nešířila. Naprosto jim však nevadilo, aby se lidé
z.celého kraje scházeli v hospodách při tancovačkách a při schůzích...Toto všechno , i když to je bolestné, nás může naplnit hrdostí, poněvadž
to mluví o vnitřní síle Církve u nás, a dává nám naději do budoucna. - Ale režim chce zničit Církev ještě jiným způsobem. A je opravdu žalostně
smutné, že našel tolik slabochů, kteří se dali strhnout. Jedna zaručená
zpráva^mluví " o odstrašujících příkladech různých "taky kněží", kteří používají a zneužívají nynější politické znemravnělosti k tomu, aby se stali vzorem, jak kněz vypadat nemá." Přibývá kněží, kteří když se přímo neožení, žijí ve veřejném konkubinátě na farách před očima farníků, a režim i t.zv. jejich představení je podporují! Dobří katolíci i slušní nekatolíci proto zahrnují tím větší láskou dobré kněze, kteří nezradili
a nezapřeli v sobe kněžskou milost pro kariéru nebo chleba! To je i přitom ještě potěšitelné, ale kdo změří následky těchto pohoršení v nynější
tak těžké situaci a při tom hrozném nedostatku kněžstva! - Je to veliké
memento pro každého z nás! Doufám, že žádný z nás si neřekne lhostejně:
To se mne netýká!
Už přes rok v jednom římském Karmelu každý první čtvrtek v měsíci je
sloužena konventní mše svatá za všechny naše kněze doma i v exilu a sestry obětují sv. přijímání, práce, modlitby a dobré skutky celého dne na
týž úmysl:pro perseverantia bonorum, pro conversione malorum, in reparationem peccatorum et scandalorum sacerdotalium. Spojujme se všichni na
první čtvrtek každého měsíce při mši sv., při modlitbě breviáře a jinde
na tytéž úmysly. A snažme se všichni v sobě nejen zachovat neporušenou
milost kněžství, ale rozhojňujme ji každý den! Jsme jen maličké stádce,. .
bude-li však Kristus v nás žít stále plněji, staneme se nepřemožitelnými,
i kdyby se proti nám spiklo celé peklo!
NEZAPOMEŇTE NÁM POSLAT HNED KAŽDOU ZPRÁVU, KTEROU DOSTANETE 0 NAŠICH
KNĚZÍCH ZE STARÉHO DOMOVA. DÍKY!
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NĚKOLIKA SLOVY...Pobyt ndp. arcibiskupa Berana se stále mění:hned je
v nějakém býv. klášteře, v zámku nebo myslivně. Jsou s ním prý 3 řeh. sestry a jeden komunistický dozorce. Některé z nich prý už obrátil. Muze sloužit denně mši sv., dostává knihy, jednou za tři měsíce muže psat sve sestře, připravuje životopis blah. Anežky pro její svatořečení.^- Budějovický p. biskup je prý v nějakém zámku u Boskovic, kde je umístěn starobinec nebo ústav's neduživými dětmi, který spravují sestřičky. - Ndp.
biskup Trochta bude slavit asi v Leopoldově /nezmění-li se situace/ 3.7.
25té výročí vysvěcení na kněze a na podzim v listopadu bude už 10 let
biskupem. - Začátkem roku byl zatčen farář ve Vrapicích u Kladna D r - S m k majer. Pisatel dodává:Situace velmi svízelná,staří odcházejí,^dorostu
není a ti v plné síle, jakmile začnou-,mít vliv na lidi, zatýkáni.- Býv.
spirituál kněžsk. sem. v Praze dp. Lebeda/kterého jsme kdysi oznámili
jako nebožtíka/ je farářem ve Staré Bolelavi. - Zato však došla zprava
/a zdá se, že tentokrát zcela jistá/, že asi před čtvrt rokem zemřel ve
vězení na tuberkulosu dp. Ota Mádr. R.i.p. - Exodus posledních sester z
nemocnic prý pokračuje. -Jiří Reinsberg
/jehož jméno se objevilo ve světovém tisku u příležitosti"svatby dvou zlatých medajlí"z melbournske olym
piady, Američana a Češky v Týně/velmi krásně tam působí, ačkoliv je texce nemocný a hlídán! Je po celé Praze proslulý, že oddává zadarmo, takže
na Národních výborech se táží snoubenou, zda chtějí do kostela,a posílají je k němu. - V úředních zprávách v březnovém Duch. pastýři je uveden
též ndp. biskup Matoušek takto:Matoušek Kajetán Th.Br, kaplanu sv.^Vojtěcha v Praze, mimoř. zpovědníkem sester sv. Vincence ve Jnářich. -Ndp.
biskup Tomášek farářuje ve Slezsku. - Při nových jmenováních je u řady
jmen uváděno: po návratu z vojny ustanoven...nebo u jiného;Stanislav Havlas, t.č. Žitovlice č.33/kde asi sedlačil/ ustanoven administrátorem hned
na dvou místech. - Kapitulní vikáři se starají dobře o zpovědníky pro ^
sestry, jak je vidět z jmenování řádných a mimořádných zpovědníku pro různé ústavy sester a nešetří v udílení vyznamenání.
ZEMPELI V PÁNU / podle úředních zpráv jednotlivých diecésí/:PRAHA:
NEJMAN Václav, farář Hostin- 2.8.56 /73 r./.- MINARiK Kaxel, ktech.v.v.,
Mníšek p.Brdy 4.4.56 /80 r./.- ŠABATA Jan, kons.r., are.not., far.Skorkov;
21.10.56 /70 r./.- SCHAMAL Ladislav, býv. duch. spr. nemoon.Karlovy Vary;
25.10.56 /64 1./. - KOZÁK Josef, podpluk.-duch. sl. v.v<,Praha-Zizkoy;
16.12.56 /65 1./.- POLÁK Jindřich, far.v.v., býv.far. Zbiroh, 4.12.56 /741/.
GARGEIA Josef, prvofarář , Praha-Strašnice;8.12.^6 /74 1./. -ESNER Václav
Ph.Dr,far. Kyje* 21.1.57 /85 1./. - OLOMOUC:JANYSKA František, kons.r.Petřkovice; 3.9.56 /nar.1881/.- PBNKA Stanislav, Msgre, Tovačov 1.10.56. NEISER František, katech, v.v.,Opava /u P.Marie/;12.10.56.- FORGAC Albert,
far. Choryň 19.10.56.- POKORNIK Pavel, admin. Kostolany; 14.10.56. --BAJTEK Jan, pens. Frenštát pod Radh.;23.10.56.- INGR Václav, far.v.v. Metyiovice;12.1?.56.- SCHWAMMEL Aiois M., are. rada a kat, v.v< Ostrava-Vi-ukovice; 2.1.57.- LICHTBAU Josef, děk. a far.v.v., Mor.Třebová; 10.1.57*-KUX Florián, arc.r., far.v.v. Holešov; 14.1.57. - KUŽELA Rudolf,' arc.r.a
far. v.v.,Kunčina;23.1.57. - SOBEK Rudoli msgre, duch.spr.v.v., Uh,Hradiště; 10.1.57. - VELÍŠEK Ignác, kapl. v.v. , Vyškov;22.11.56.- KLEČKA
Josef, far.v.v. Lukov /okr.Gottwaldov-Zlín/ 29.11.56. - LITOMERICE-,KADLEC Václav, kons.r., os. arciděk., býv.far.Mladějov;25.10.56.--HAVELKA
Josef, adm. Luštěnice;23.11.56.- LANGNER Jindřich, far,v.v. Domoušice,
29.12.56.- MAI František, os.arcid. v.v. Kytlice /okr.Nový Bor/;9.12,56.ZELENKA Alfons, os.děk. a far. Dolní Slivno u Ml.Boleslavi; 26.12.56. BRNO: - NEVRKLA Antonín, far. Osová Bitýška; 7.11.56,- CESKE BUDBJOVICE:
POSÍK Josef, os. děk. Zachotín; 1.6.56.- PECHUŠKA Jan, os. děk^ Senohraby;
31.5. 56.- KORBER Augustin, katech, v.v. Lomnice n.Luž.; 3.6,56,- SOLLE
Karel, far.v.v, Č.Budějovice; 7.6.56.- SMETANA Karel, katech.v.v. Mladá
Vožice; 4.8.56. - ČECH. Jaroslav, os.děk. v.v. Rynárec;15.8.56,-KAHUDA
Václav, os. děk. Baračov; 6.11.56,- TALICH Jan, far, Albrechtice n.Vlí;,;
11.11, 56.- SKLENÁŘ Jan, katech.v.v. Pacov; 7-12.56. - R. 1. p.
Některá úmrtí kněží z poslední doby najdete v dubnovém čísle NŽ.
DROBNOSTI.- Chrámová služba České charity zhotovuje kleriky/bez hodností/ za 950 Kč, s expositoriem 1200 Kčs. - Devadesátky se dczil 5.3.
farář v Rožnově na Valašsku,kanovn. Josef Seget. -^Charita poraaala z^j,..
rekreaci pro kněze, řád. sestry, farské hospod, v Janských Lázních, ve Sne
kovci, v Poděbradech. Plná denní pense: 32 Kčs /pro kněze v c.rnie si.,.,ara
ské hosp. a sestry z nemocnic 16 .Kčs; pro sestry z charitních ústavu 10 K.<3<
Breschenbauer vzDomněl krátkým článkem v DP 25. výročí smrti bisk.Bod any.
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U ČERSTVÉHO HROBU DP. RUDOLFA NEUMANA V DALEKÉ KANADĚ.
Několik vzpomínek'napsal Dr. František Vorlíček.
Už to je hezkých pár roků, kdy jsem se po prvé setkal s P.Rudolfem.
On byl tenkrát v sextě v brněnském chlapeckém semináři na^Veveří ul. a
já v druhém ročníku brněnského alumnátu. Pro nedostatek místa v alumnátu nás tehdy několik poslali do chlapeckého semináře jako prefekty. Sextán Rudolf Neuman na mě udělal velmi dobrý dojem hned první den. Byla^
to tichá povaha; skromý a zbožný chlapec. Oddával se cele studiu a pripravě na budoucí kněžské povolání. Představení ne nadarmo mohli doufat,
že z něho bude dobrý kněz, plný ducha Sušilova a Kosmákova, z jehož kraje pocházel. Už tenkrát jsme se stali dobrými přáteli a jimi zůstali po
celý život.
P.Rudolf pocházel ze Studence u Třebíče. Je to malé městečko; mohl ^
jsem š^občas dostat při návštěvách svého kamaráda, tehdy farare v Konešině, kam byl Studenec přifařen, a tu jsem se častěji setkal s bohoslovcem Neumanem. Byl stále týž: skromný, obětavý, duše opravdu statecna.Ukázalo se to zvláště při jedné tragické události v jeho roaine., Stalo se
to brzy po jeho vysvěcení za poslední války. Dcerka jeho bratra byla
/týden po prvním sv. přijímání/ nešťastnou náhodou zastřelena jedním ^
spolužákem. P.Rudolf se ukázal tenkrát opravdu statečným Kristovým knezem. Podařilo se, že bratrova rodina přijala tuto strašnou ranu odevzdaně, jako z rukou Božích, a odpustila otci neštastneho chlapce. Byla to
jeho vina,poněvadž nechal nabitou střelnou zbraň ležet na stole, a deti
k ní měly volný přístup.
V kněžském životě byl P. Rudolf vzorem věrného plnění povinností^teré na sebe vzal. Byl členem Mariánské družiny kněží brněnské diecese a
patřil mezi ty nejhorlivější. Nescházel skoro nikdy na pravidelných schůzích a měl činnou účast na družinských podnicích. Schůze byvaly v brněnském alumnátě. Tam se rád vracíval, jako domu. A^byl to opravdový dum
otcovský pro všechny kněze. Tehdejší regens,'nynejsi ndp. biskup JJr.
Karel Skoupý, výborný vychovatel, a skromný a Zbozny spirituál, Mons.__
Alois Kopal, tam přijímali všechny kněze - nejenom brněnské, ale i,z J i ných diecésí - s laskavostí a s pohostinností, která byla všude znama.
Brněnští představení si velmi vážili každého kněze, pomahali radou , a
když bylo třeba, i skutkem; Není divu, že získali celou Rudolfovu duvěru.
Po druhé světové válce se stal P.Neuman samostatným správcem fary na
Znojemsku, ve Vratěníně. Tam začala brzo jeho křížová cesta.cikánováni,
pronásledování, vyšetřování. _A pak ho jednoho dne zatKli. Proces a rozsudek: 20 let nucených prací. Začal těžký život v tábore...Podařilo se
mu však uprchnout za hranice. Kdo to zakusil, ví, co to znamena!Jiste
to všechno nepřidalo zdraví P.Rudolfovi a zanechalo to hluboké stopy
v 'jeho melancholické povaze. Když se dostal na syobodunechtel mluvit,
co zakusil od těch moderních vtělených satanů, ale chtěl se co ^ejdriv^ dostat co nejdále od nich. Zatím než byly vyřízeny^formality
dal se
k di^osici salzburgskému arcibiskupovi, který ho ustanovil administrator^'dv^Ů f S Í o s t í f které Hyly už dlouho bez kněze Mezi novými farníky Němci našel tolik příchylnosti, vděčnosti a lásky, ze - jak mi sam
řekl - to byla bohatá odměna za všechno, co vytrpěl doma od vlastních
krajanů jen proto, že byl katolickým knězem a nechtel souhlasit s komunistickým učením.
Před cestou za moře chtěl si vyprosit požehnání v ^ ě u hrobů sv.
mučedníků a u nohou sv. Otce. Narazil ^a°btize. Jeho citlivé duse se
to dotklo dost bolestně. Ale B^^ží Prozřetelnost se °
to krátké pouti mohl zůstat ve Věčném meste celycn čtrnáct
Dostal
se do Castel Gandolfo na audienci k sv. Otci; vypravoval o tom se slzamí v očích. Navštívil hroby apoštolů, katakomby, sl°^il msi sv. na hrobech mučedníků, u oltáře sv. Václava v basilice svatopetrské! Byl tehdy
hrozně šťastný a těšil se na novou práci mezi krajany za morem.
A zdá se, podle úsudku kanadských krajanů i církevních představenýcht Íteří ho'při jeho smrti zahrnuli tak velikou ^'tou a láskou ze
jeho krátká činnost v Torontě byla opravdu Pfgehnana,Pavlu Myslinovi,
který mu věnoval krásnou vzpomínku v chicagském
které ne
smazatelně vryto do paměti Neumanovo svatovaclavske kazani, které bylo
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vysíláno kanadským rozhlasem i do Československa. Kazatel rozváděl
smysl svatováclavského chorálu, píseň naděje a důvěry v národního
ochránce, který nám nedá zahynout. Připomněl křesťanské povinnosti
pravé lásky k vlasti. Rozvinul jako v barevném filmu celý život sv.
Václava až k osudné bratrovřaždě ve Staré Boleslavi. A kazatel, který
sám tolik nevinně vytrpěl od vlastních krajanů, opakoval nám zde, i
těm doma,poslední slova svatého knížete:"To ti Bůh , bratře, odpusť!"
Tento knížecí odkaz, část svatováclavského dědictví, je jeho životním
programem. Prosil všechny věrné Čechy, aby se k němu připojili.Asi nevěděl, že jeho výzva bude závětí umírajícího...Dostalo se mu této milosti a síly, aby mohl před tolika posluchači před smrtí promluvit o
odpuštění, protože při bití a urážkách v komunistickém žaláři dovedl
s takovou vroucí opravdovostí šeptat slova:...jakož i my odpouštíme..!
Byl to stále týž P.Rudolf. Duše statečná, jak to ukázal tolikrát
už jako bohoslovec a jako mladý novokněz.. Zdá se mi, že cítil,-že jeho
síly se krátí. V posledním dopise mi psal:" Jistě si často myslíš, jaký jsem to nevděčník, že tak dlouho nepíši. Dobrá vůle byla, ale tělo
slábo. Nyní pouze pár řádků, po Novém roce se ozvu delším dopisem, tak
vyčkej
Už se nedočkám.
^ .
o P.Neumanovi
Odešel do věčného života 1. ledna 1957. Správně napsal Pavel Myslin,
že věnoval život Bobu a národu a to opravdově. Odešel rytíř, který přísahu věrnosti zaplatil životem. Kdo ho znal, nezapomene na jeho mírnou
a ušlechtilou povahu. Nezapomene na vzácný příklad křesťanské lásky,
která dovede odpustit i bezcitnému nepříteli.
Odpočívej v pokoji, drahý spolubratře!
NAŠI STAVITELÉ CHRÁMŮ. - Víme alespoň o čtyřech. Český misionář v
Kongu P.Václav S o u k u p staví kapli nep. početí P.Marie, v Kanadě
buduje znovu vyhořelý kostel sv. Antonína Pad. P. Adolf P e 1 i k á n ,
ve Spojených státech v Bechyni připravuje stavbu vyhořelého kostelíka
P.Jaroslav T o m á n e k a v Německu na území unterjettingské farnosti' filiální kostel v Oeschelbronnu P. Josef Š m i d 1 .
Jak pokročila stavba v Africe,nevíme. 0 ostatních několik úryvků z
dopisů: " . . . s pěknými takřka jarními dny nastal na staveništi u sv.Antonína čilý ruch. Železné traversy už spočívají na stěnách farní síně a
tesaři už sbíjejí nad nimi žebroví. Na práci dohlíží sám stavitel p.A.
Lombardo St., který prohlásil, že,tak pevné a solidní budovy za svého,
života nestavěl..."
P.Adolf Pelikán,S.I.
84 Centre Str.,CHATHAM, Ont.,Cañada.
Kostel bude stát přes 100.000 dolarů.Něco měli, něco půjčil p.biskup.
Nasbírali teprve necelých 24.000 dolarů. Otec Pelikán se tuží, ale jde
to kupředu méně rychle, než by- si přál. Vydal krásné barevné pohledničky
s projektem kostela a vypsal "cihlovou akci". Sbírá úpisy na nové lavice /jedna asi 135 dolaru/; potřebuje jich 26 a má zajištěny teprve 3".A
to není všechno. Starý kostel vyhořel do zákledů. Všechno kostelní zařízení, paramenta, posvátné nádoby byly zničeny. - Rád by kostel dal
vysvětit už letos v červnu o svátku sv. Antonína.
"...o vánocích nám vyhořel kostel v Bechyni. Už děláme nové plány.
Ale dá to všelijakých szarostí, než to bude stát. S rozbřeskem jara začneme..."
P.Jaroslav Tománek,
LANKIN /Nrth Dak./,U.S.A.
O.Tománkovi se bude asi přece jen snáze stavět, než takové národní
farnosti nebo farnosti v německé diaspoře, jak o tom píše dp.kurát Šmídl
v posledním dopise z konce března:...V létě chceme začít se stavbou druhého kostela pro dvě vesnice Oesch^lbronn a Nebringen. Stavební pozemek
jsme právě koupili /asi 10 arů za 5.000 DM/ Tento kostel bude menší než
ten v Unterjettingen /18x;9x, 7x m s podobnou věží jako v Unt./Do začátku budu musit sehnat aspoň 20.000 DM. Prosím o memento, abychom našli
dobrodince, pomocníky a spolupracovníky v našich řadách i venku v katolickém světě. N e m o h 1 i b y s t e p r o n á s s b í r a t u p (
t ř e b e n é p o š t o v n í z'n á m k y ? My jich tu už máme na
1, 200.000 , asi ze 75 států. Dej Pán Bůh, abychom mezi nimi našli nějakou cennější! Nedávno tu byla prodána jedna za 12.000 DM! Dnes jde do
světa 3.000 žebravých dopisů a já se chystám na žebravá kázání. Pro-
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sím o memento!Ale má nynější největší starost je:dostat naše lidi,
zvláště ty mladší k velikonočním svátostem. Jsou tu velmi těžké poměry
a moji lidé potřebují velice milost Boží! Pozdravuji všechny známé..."
Kurát J.SMIDL,
UNTERJETTINGEN ü. Herrenberg,
Krs.Böblingen /Wttbg/. -Germany
Nemohli bychom něco podniknout jednotlivě, nebo i společně a pomoci
našim stavitelům?
Kdo rychle dává, dvakrát dává.
#
Z DOPISU. - Loni před vánocemi psal z Německa dp. K u b o v e c :
"Proležel jsem letos celé dva měsíce v nemocnici v Ulmu na klinice
prof. Hösla, kde jsem byl dvakrát operován, a při druhé operaci mi vzali jednu ledvinu, Ztratil jsem nejen tu ledvinu, ale také vzácné tři
měsíce času a teprve koncem října jsem mohl nastoupit.svou práci.Začátkem prosince jsem byl na klinice znovu u pravidelné prohlídky. Prosvítili mě důkladně a udělali všemožná šetření. Myslím, že je všechno
v pořádku, ačkoliv se 'ukázaly v moči znovu kaménky. Nemám však bolesti
a p.profesor myslí, že to jsou zbytky ze staré /vyoperované/ ledviny'.
Dej Bůh, abych byl konečně zdráv a mohl zase pravidelně pracovat..,"
Z C H I L E píše dp, Josef I n g r /15.2.57/: ...Posledních 14
dní jsem zastupoval jednoho faráře v táboře u dolů na meä v Kordillerách.
Je tam asi 11.000 obyvatel. Baráky jsou postaveny na svazích vysokých
hor. Kostelík malý. Stačí však pro dobré katolíky, poněvadž jich tam je
málo. Kdo chce mít postup a dostat se na vyšší místa, musí být zednářem.
Společnost dolovací je americká. Mezi inženýry jsou také dva Čechoslováci. Jsou tam Němci, Macíaři,Poláci atd. Hotová Společnost národů! Dalších 14 dní budu zastupovat druhého faráře a pak mi zbudou tři drv na
exercicie v benediktinském klášteře blízko Santiaga. A pak začne tura
nového školního roku. Máme to s Vámi přehozené; potíme se letos až hrůza. To znamená, že zima bude krutá, ale nesestoupíme tu nikdy pod nulu.
Musíte mi prominout chyby v pravopisu. Už pět měsíců nemluvím s nikým
česky a nikdy jsem češtinu nestudoval, mimo obecnou školu'na Moravě..."
Z F R A N C I E poznamenává v dopise /23.2.57/ dp. Pavelka:..."od
1. listopadu se živím jako nádeník v továrně. Denně mám.noční od 22 hod.
do 6 hod. ráno. Střídavá šichta by mi znemožnila celebrování..!''
Z K A NpA D Y píše dp. Jiří 3 v o b o d a :,..mám farnost na rozloze 450 km , Polovina je neobydlený kraj, ale znamená to, že je dosti
co dělat i cestoYat. Jj_nak jsem velmi spokojen s věřícími.../20.2.57/
Z PRAHY došla zpráva o pohřbu P. Gargely-".,,Zde zemřel 8.12.56 ve
Strašnicích Gargela a 14.12. pochován do hrobky, kde odpočívá Lehner.
Zkusil mnoho. Po 14 let měl obě nohy ve stehně amputované a stále upoután k židli. Vřele ho vzpomněl Dr. Beneš..." - Na jeho místo přišel jako administrátor Möns* Vladyka, šedesátiletý kaplan u nejsv.Srdce Páně
na Vinohradech, nikoliv farář, jak bylo mylně napsáno v dubnovém čísle
NŽ.
Z U. S. A. psal dp. Bohumil H r u b ý :...Bohu díky, jsem. obstojně zdráv. Práce mám dosti a čas utíká. Hnedle budou čtyři roH?, co jsem
v Americe. Jsem zde v Texasu jediný český kněz uprchlík, aspoň pokud
vím, a druzí jsou tuze daleko, abych je mohl navštívit. Ale mám českou
osadu, a tak mně není tak zcela zle, i když je to zde všechno v americkém duchu, na který člověk nemůže zvyknout. Abych si ty vánoce aspoň
trochu přiblížil našemu tradičnímu-duchu, cvičím s dětmi naše koledy.
Snad bych svého Broka naučil spíš zpívat, naž ta americká děcka, ale
budem se snažit Ježíškovi zazpívat, jak nejlépe dovedeme.,./13.12.56/.
ZE Š P A N Ě L S K A pozdravuje P.Šimon Z u s k a ,0.F.M.:"Těším
se na nový mišálek! Záslužná práce, která přinese teplo a světlo mnohým duším. V ČSR zemřel mladý františkán p. Tomáš K o s o č e k 30.10,
1956 doma u příbuzných^ následkem útrap v dolech. Sešlo se hodně kneží
na pohřeb...
. TISKOVÝ FOND "X i v o t N o v é h o ž i v o t a ' za druhé pololetí
loňského roku /červeňec-prosinec 1956/ vykazoval celkem 85 .,465 lir.
Za celý rok 1956 čeští kněží věnovali na úhradu vydávání NŽ celkem
276.902 lir. Veliké Pán Bůh zaplač! Mířili jsme výš. Dosáhli jsme skoro 50 % stanovené mety. Letos se snad dostaneme dále. Naše vydání při
všech úsporných opatřeních za min,rok bylo 1,719.813 lir a předpl. 980.000.

