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rukopis v y d á v á P r a c o v n í kroužek Unionis apostolicae «Vinculuin o, Via della Conciliazione, 1, R o m a
I t a l i a . Otisk pouze se svolením r e d a k c e .

ŘADA VI.,číslo 3.-4.

V Římě, v květnu 1957.

Upozorňujeme už dnes důstojné spolubratry na MEZINÁRODNÍ DEN POSVĚCENÍ KNĚŽÍ / D i e s s a n c t i f i c a t i o n i s C 1 e r i /,
který se bude konat - jako jiná léta - o s v á t k u B o ž s k é h o S r d c e P á n ě , 28. 8ervna t.r. Svatý Otec Pius *XlI. schválil osobně při soukromé audienci dané R.P. Mariovi Venturinimu 15.února t.r. program dne a udělil zvláštní požehnání podniku, který už řadu let v tolika zemích shromažďuje u oltáře Kristova Srdce ty, které
Pán nazval svými přáteli a učinil svými spolupracovníky. "Vos dixi amicos..í" - Dosud nemáme tu přesný program kněžského dne, abychom mohli
uveřejnit alespoň hlavní body, jak jsme to dělali jindy. Poněvadž příští dvojčíslo Vincula vyjde až po svátku B.Srdce Páně, pošleme Vám,podaří-li se nám dostat včas dostatečné množství výtisků, program vydávaný kongregací Synů B.Srdce Páně v Tridentě.
^
^Je to poslední Den posvěcení kněží, který organisoval R.P.Venturini.
Když byl v unoru u sv. Otce, asi netušil, že to je jeho poslední audience ve Vatikáně ani že si ho povolá Pán k sobě v tak krátké době.Byl národním ředitelem Unionis apostolicae v Itálii. Měl.tolik rád české a
slovenské kněze v Itálii. Radu z nich přijal do Apoštolské unie^a měl
vzdy tak upřímný zájem o osudy Církve u nás. Zasluhuje si, abychom mu
věnovali vzpomínku i na stránkách našeho Vincula. Patří také do naší ducnovni rodiny. A všichni na něho vzpomeneme při mši svaté a při kněžské
modlitbě.
ř P. M A R I 0
V E N T U R I N I , F.C.J.,
^ se narodil v benátské provincii v Chioggii 7. května 1886.Kdo se s
nim setkal v životě, jistě na něho nezapomene. Byl to svatý kněz,plný
Boha. Z celého jeho zjevu a z každého jeho slova'vyzařovala nadpřirozena laska a otcovská dobrota. Člověk zrovna mohl hmatat blízkost nadpřirozene^skutečnosti. Skoro celý život zasvětil apoštolátu mezi diecésními knezimi. Pro ten účel založil s nemalými obtížemi i zvláštní Kněžskou
kongregaci Synu Božského Srdce Ježíšova. Posvěcovat kněze, Domáhat jim
dosáhnout 1 ve světě nejvyšší kněžské dokonalosti,a zachraňovat kněze,
kteri klesli a zapomněli na svou důstojnost a na své sliby.V Unio apostolica viděl jeden z nejlepších prostředků pro posvěcení kněží ve
svete. Za to, co v italských diecésích Unio apostolica mohla v posledních desítiletích vykonat pro dobro kněží, děkuje jen jemu. On byl dusí i srdcem celého hnutí.
^ Zemřel v předvečer svátku sv. Josefa 18. března t.r.Jeho odchod ze
života přišel náhle, ale on byl připraven. Beati, qui in Domino moriuntur...Měl už přes sedmdesát, ale nikdo by byl neřekl, že ho jeho srdeční choroba přivede tak rychle do hrobu. Zdál se pln síly. Mluvil jsem
naposledy loni na podzim při sjezdu spirituálů z italských seminářů v Rimě. Vrátil se ze sjezdu kněží - členů Unionis apostolicae z
25 diecesi jižní Itálie. Cestou se zastavil v Loretě, kde celebroval ve
" svatém domku" před milostným obrazem Matky Boží, a 00 svém návratu do
mateřského domu kongregace v Tridentě se cítil unaven více než obvykle.
Před půlnocí zavolal domácím telefonem jednoho ze spolubratři a žádal ho,
aby mu dali svátosti nemocných. "Nevidíte, že umírám?"...Když přijal svátosti, doporučil všem svým starost o společné dílo mladé kongregace a s
rukama na prsou opakovala"Ježíši, zavolej mne..." -Ježíši, už jdu'Jsem
pripraven! Obnovil pak zbožně úkon obětování všech mší sv., které se v
Fotia circularía cleri ČSR dispersi. I n lingua B o h é m i c a . Manuscripti instar. Cum a p p r o b a t i o n e ecclesiastica.
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tu dobu slouží na celém světě/který tak často doporučoval druhým/ a připojil i obětování svého života za kněze:Pro eis,"pro eis...a vydechl^
svou svatou kněžskou duši.
Z^Vatikánu, z celé Itálie i z ciziny došlo mnoho soustrastných telegramů osiřelé kongregaci.Pohřeb byl spíše triumfem. Všichni věřili, že
P. Venturini odešel do lepšího života, aby tam mohl ještě účinněji pokračovat svou přímluvou v těžkém apoštolátě mezi kněžími.R.i.p.
vf
Místo obvyklé rekolekce připojujeme k dnešnímu dvojčíslu překlad
posledního článku P.Maria Venturiniho, který připravil pro dubnové číslo
italského věstníku Apoštolské unie:ATTIZZIAMO IL FUOCO - ROZDMYCHEJME
OHEŇ!
Z á b ě r y

a

z k u š e n o s t i .

-

SJEZD PROFESORU FILOSOFIE ITALSKÝCH KNĚŽSKÝCH SEMINÁŘŮ
^Ve dnech 24.-27. dubna 1957 se sjeli do Říma profesoři filosofie italských kněžských seminářů, aby společně prodiskutovali některé naléhavé
otázky týkající se vyučování filosofie v seminářích a na jiných církevních ústavech.
Vyučování filosofii bylo vždy nesnadné a kladlo řadu didaktických potíží v každé době. Naše doba netvoří výjimku. Spíše bychom mohli říci, že
obtížnost filosofické výchovy se zvýšila a překážky se rozrostly. Roztržitost dnešní mládeže, povrchnost moderní kultury,myšlenková netrpělivost, se projevují určitým způsobem i v seminářích. Rychlé a všeobecné
rozšíření antiintelektualistických směrů myšlenkových po první světové
válce trvá dodnes a má za následek nedůvěru v hodnoty lidského rozumu
a v jeho poznání. Praktický i theoretický materialismus vynáší hmotnou
civilisaci a nadřaduje její hodnoty mravnímu a náboženskému životu.Tlak
těchto bludných filosofií působí často zakrytě a proniká spíše do podvědomí dnešního člověka. Vytváří nepříznivé ovzduší pro každou intelektuální výchovu - a hlavně pro filosofii.
S těmito potížemi se setkávají denně profesoři filosofie. Věděla o
nich i Posv. kongregace seminářů a universit, která svolala výše zmíněný sjezd. Svobodná a otevřená výměna názorů a zkušeností a společné hledání účinnějších způsobů a přímějších cest ve filosofické výchově mladého kléru byly přirozeným závěrem jednotlivých scbůaí, ale též silným popudem nezastavit se na půl cestě a dát filosofii v utváření kněžských
charakterů to místo a tu hodnotu, které jí patří. Filosofie je soustavné
poznávání nejhlubších kořenů věcí a událostí. Je páteří každé lidské kultury. Její všeobecná platnost a nutnost se pociťuje velmi palčivě , právě dnes v atomické době. Dnes víc než kdy jindy je otázkou života znát
pravou povahu hmotného světa a jeho sil; právě dnes se musíme zamýšlet
nad skutečnou podstatou člověka a jeho osudu - a dnes více než kdy jindy
je nám třeba znát Boha a jeho zákon, v němž bychom mohli zakotvit svou
moderní civilisaci a najít cíl pro své činy, práce a úsilí. Dobrá filosofická výchova a znalost myšlenkových směrů minulosti a současnosti jsou
nepostradatelným nástrojem a nezbytnou výzbrojí katolického kněze ve XX,
století. Bez filosofické výchovy moderní apoštol nepozná nikdy skutečnou
povahu nemocí a bludů, které zmítají naší dobou. Bez filosofie nepochopí
nikdy dobře hodnoty a prvenství křesťanského poselství. Bez studia filosofie nebude nikdy schopen rozumově a úspěšně odpovědět na předsudky a
námitky dnešního pohanstva. Toho si byli"vědomi všichni účastníci filosofického sjezdu. Nejlepší vychovatelé,myslitelé a profesoři italských
seminářů a katolických universit promluvili o looměru filosofie ke kněžské výchově, o didaktických metodách ve vyučování filosofie a o přípravě
a o pomůckách učitelů. Jména jako Pavel Dezza, Karel Boyer. Mons. Pelloux,
Mons. Masi, Cornelio Fabro, Raimondo Spiazzi /a byla tam ještě řada dalších/ jsou už sama o sobě zárukou vysoké úrovně a opravdového přínosu
zmíněného sjezdu.
Všichni profesoři a učitelé filosofie na italských seminářích se shodli v tom, že filosofie sv. Tomáše Akvinského - dnes všeobecně známá js thomismus - má i dnes své prvenství a svou naprostou nadřaděnost nad ostatními myšlenkovými pokusy a proudy. Thomismus je předně realistický.nepopírá skutečnost ani zkušenost, nýbrž ji vysvětluje podle odvěkých zá-
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sad lidského rozumu. Je vědecký v tom smyslu, že své poznatky a nauky
kriticky ospravedlňuje a logicky dokazuje. Je otevřený a živý, a to nejen přítomnosti nebo budoucnosti, nýbrž i minulosti. Bohužel je doposud málo znám v laických kruzích. Je proto nutné, aby mladý klérus dobře
poznal tuto velkou křesťanskou filosofii a aby s ní mohl seznámit dnešní
kulturu.
Opravdovost filosofické výchovy kněží vyžaduje i znalost bludných filosofií jako existencialismu a dialektického materialismu, ale hlavně
znalost velkých otázek jaderné fysiky a fysiky astronomické, biologie
a zkušenostní psychologie.
Účastníky filosofického sjezdu přijal v audienci svatý Otec Pius XII.
a požehnal jejich výchovnému dílu moderních apoštolů^ jakých má dnes
Církev tolik zapotřebí.
K.V. , Italie.
CO ŘÍKÁTE NOVÉMU ČESKÉMU PŘEKLADU LITURGICKÝCH TEXTU
V NEDĚLNÍM MISÁLKU KŘESŤ. AKADEMIE ?
Nový překlad vdp. Zdenka Švédy vzbudil už pozornost v exilu i doma.
Přinášíme níže několik hlasů, které došly už až k nám do Říma.Právě tak
jako nový moderní překlad Písma sv. tak i překlad liturgických textů
mají mimořádný význam pro pastoraci. Názory na takové překlady/jak jsme
viděli v naší anketě o překladu evangelia a apoštoláře/ bývají velmi
různé a rovněž i zásady, podle nichž se radí při překladu postupovat.
Ačkoliv vdp. Švéda postupoval podle týchž zásad jako P.Ondřej Petrů při
překládání Písma sv., přece by nás zajímalo a mohlo by to přinést i hodně praktického užitku pro případné nové vydání nebo rozšíření našeho
ëeského misálku, vypisujeme
A N K E T U 0 NOVÉM PŘEKLADU MISÁLU.
Napište nám jasně odpovědi na tyto otázky a připojte vždy také důvody pro své tvrzení:
1.- Na novém českém překladu římského Misálu se mi líbí...
2.- Na novém českém překladu misálu se mi nelíbí.
3.- Při srovnání tohoto překladu s překladem Schallerovým nebo
Střížovým, kterému z nich dávám přednost....
4.- Souhlasím se zásadami překladatelovými, jak je naznačil v doslovu /viz Misál str.483/484/, mám proti.nim výhrady...
Odpovědí pošlete nejpozději do konce s r p n a 1957 na adresu:
Kněžský odbor při Křestanské akademii, Roma, Via della Conciliazione,!.
^ Dnes uveřejňujeme ukázky některých prvních reakcí, které vzbudil novy překlad mezi kněžími i laiky....
^ Jeden kněz z Prahy píše:"Pokud se týká misálku - je krásný a mám z
nej opravdovou radost. Jen něco se mně na něm nelíbí, a to je to, že
tam jsou vulgarismy,/podtrž. pisatelem/, upozornil mne na ně p.rada Brechensbauer
V úvodě se mi nelíbí pojednání o tom, kterak věřící může
s p^o 1 u o^b^ě t o v a t . Je to sice theologicky správné, ale ve spojeni s penezni sbírkou to vyznívá tak, jako by jen ten spoluobětoval,
kdo da hmotný dar- Představ si, jak by to asi působilo na chudáka,který
by nic nemohl dát, a kolik takových chudáků já mám ve zdejší osadě,kteří čekají spíše na dar, než aby dali sami..."
V jiném dopise týž pisatel se vrací k misálku a píše:"...Předem je
po Vašem českem misálku u nás úžasná sháňka...je to opravdu sensace pro
nás...Obdivuji překrásný překlad různých modliteb a mrzí mne, že pro
konservatismus některých lidí těchto modliteb nemohu požít. Mám na mysli
modlitbu po Anděl Páně, která je Vašem překladu tak srozumitelná a krásna, ale lidi by se těžko u nás loučili s tou starou:Milost svou,prosíme.
Pane,...."
'
^ Tyto úryvky z dopisu p. rady Brech. nejsou ani tak kritikou našeho
překladu jako spíše zprávou o liturgickém duchu mezi katolíky v ČSR:
"...Potěší Vás zpráva, že po misálech - hlavně pro celý.rok - je ne
poptavka, nýbrž skutečný h 1 a d , takže nedávno bývalý nakladatel Rupp
prohlásil - zcela správně odhadnuv poptávku - , že by se náklad 200.000
výtisku rozebral v malo měsících. To je tedy ukaz v zemích českých, katexochen kacířských a rebelantských dosud nevídaný. Jak nesmírný užitek
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přináší příruční misál - ať už český nebo latinsko-český - duším, mchu
často sledovat "u Voršilek", kde celebruje P.Juránek způsobem vzorným
s gesty skutečně hieratickými, důstojnými, pomalými a zřetelnými a uživatelé misálu ho také sledují. Viděl jsem na př. na Popeleční středu v kostele nabitém lidem vzatým doslovně ze všech vrstev - jak dívky^klečící vedle mne,čekaly s očima upřenýma na celebranta, až vztáhne ruce
nad kalich, a pak se modlily s ním Hanc igitur...Tohle vidět bylo vyloučeno před padesáti roky!*To'to porozumění, s nímž prožívají Ne.jsvětější
Oběť, je nepopiratelný pokrok, který nemůže zůstat bez odezvy v národním
kolektivu,.který je dosud a p r o g r e s i v n ě
méně než_vlažný,A--ni výsledky při vyučování náboženství, spíše n e g a"! i"v"ň"T ňez""positivní, mě nemohou zmást. Nbn multa sed multum!A že toto "multum" přibližuje k Bohu, takže jeho světla přibývá se čtvercem ubývající vzdálenosti od něho, toho je mi důkazem svrchu vzpomenutý hlad po misálu.Jsem
optimista, pokud jde o výsledky apoštolátu, nejen u nás, nýbrž na celém
světě. Dnešní křesťanstvo by nesneslo, ne papeže Alexandra VI., ale ani
ne takového Julia II. Je to zase v přímé souvislosti:špatný celek křesťanstva "produkuje" špatné kněze, z nichž nemohou být vybráni vzorní papeži. Jsou-li poslední papeži světci, je to dobré znamení pro křesťanstvo...Optimismus je vlastně základní vlastností křesťanskou. Nejlcpší
členové Církve bojující byli přesvědčenými optimisty, buďme tedy i my!
Další znamení vnitřní obrody spatřuji v tom, žé lidé se dnes vyhýbají bombastickým kazatelům, ale vyhledávají kazatele, kteří theologické
pravdy podávají srozumitelným způsobem. Zase je to P.Juránek , který
shromažduje - domovně - kolem sebe při výkladu celý kostel, nebo alespoň většinu účastníků, kteří opouštějí svá místa a"tlačí se ke mřížce,
níž stoje vykládá, ne jako bouřlivý kazatel, nýbrž jako profesor,který se snaží podat theologické věty jasně a mluvou vzorně českou.
Já osobně toužím po tom, aby zmizely ty n e m o ž n ě a r c h a i c k é
p e r i k o p y , které dosud ve většině chrámů straší, řekněme takovým:"Kým praví býti lidé Syna člověka?" Posmívají se nám evangelíci, ačkoliv i oni mají máslo na hlavě: mají krásný český překlad
Zilkův, ale Užívají "králikárny". Myslím, že se jich v modlitebnách"hemží" ještě méně než katolíků v kostelích..."
NB! Pisatel dopisu je známý překladatel z italštiny spisů Igina
Giordaniho, které měly doma velký ohlas:Znamení, jemuž budou odpírati,
Krev Kristova a^j.Poslední,dílo, které přeložil:Paolo, apostolo, martire, bylo už vysázeno, ale sazba musela být rozmetána. List pana rady
končí těmito slovy, která říkají mnoho a mohla by sloužit i nám kněžím
za zrcadlo při zpytování svědomí:
"Loni mi poslal přítel Giordani dvě knížky:Ii fratello a Le feste
s^přáním, aby v mém srdci byl vždycky svátek. Častým přijímáním
Těla^Páně se snažím, aby má duše byla stále svatyní a aby mé srdce tímto způsobem mělo stále svátek...Na omluvu a vysvětlenou s^-ého dlouhého listu-Ex abundantia cordis os loquitur!..."
Upřímně se těším na první odpovědi z exilu pro naši anketu o překládání liturgických textů a na všechny další, které na sebe nedají snad
dlouho čekat.
v-?

Před několika dny jsme se dočetli v L'Osservatore Romano
smutnou zprávu, že 9. května t.r. zbožně zesnul^v Pánu
J.Excel.Mons. LUDVÍK BENEDIKT K U Č E R A .

!
!

biskup v Lincolnu /U.S,A./
Ndp. biskup se narodil z českých rodičů v Americe /24.si'p- i
na 1888 ve Wheatland -Rice /St.Paul,Minnesota/. Na kněze byl
vysvěcen 8. června 1915, byl jmenován biskupem lincolnským"
j 30. června 1930 a konsekrován téhož roku 28. října.
Zůstal vždy vzácným přítelem a mecenášem všech kulturních
? a^náboženských snah mezi americkými krajany* Zvláště naši kně- !
j ží uprchlíci poznali jeho otcovské srdce.Vzpomeneme U oltáře! !
j
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V poslední době bylo zase několik procesů proti,kněžím, řeholníkům
a řeholním sestrám. Podrobnější zprávu o soudu proti salesiánům a ss.
dominikánkám najdete v červnovém čísle NŽ. Nejsou to však jediné procesy z poslední doby; bylo jich asi více, ale do tisku se všechno nedostane, jen pokud^to muže sloužit propagačním účelům. Tak se jim proces proti salesiánům a dominikánkám'jistě hodil pro předvolební propagandu.^- V duchovní správě mají jeden nový velký problém s k r e m a c í.. A je to problém velmi palčivý. Dnes je ve městě, pohřeb žehem
lacinější než ten nejjednodušší pohřeb do země.A tak ubývá pohřbů církevních, nikoliv, ani snad z nenávisti k Církvi, ale z hospodářských důvodů. Kremace I. tř. , tedy nejlepší výprava, stojí 700 Kčs, naproti
tomu ten nejlevnější pohřeb v.Praze přijde na 1.000.-Kčs. I když jsou
farní poplatky velmi nízké /30.-,80.-, 150.-Kčs/, ba i kdyby šli kněží
docela zadarmo/jak se konávalo při pohřbech chudých, které vypravovala
obec/náklad by se příliš nesnížil. Všechny obecní pohřby chudých se dnes
dějí žehem, poněvadž to přijde laciněji. Lidé to velmi těžce nesou,když
kněz nejde na pohřeb ani když se veřejně po kremaci neslouží rekviem,
nýbrž jen v pozdějším terminu v barvě dne se sloužívá mše za rodinu ad
vitanda scandala, - S jakými obtížemi pracuje církevní administrace doma ukazuje i tato zpráva: Ordinariáty dostávají poštu prostřednictvím
církevního odboru min. školství. Péče o spásu a duchovní blaho katolíků je také centralisována. Často se na konsistořích dovídají o nových
církevních reformách a nařízeních jen z krátkých článků v maďarských
nebo-polských časopisů. Acta Apostolicae Sedis nedocházejí. Proto' se
teprve letos objevují v Duchovním pastýři komentáře k obnovenému řádu
svatého^týdne. - V posledních číslech Duch. pastýře přibývá i článků
od laiku:;Pr. Josef Doležal uveřejňuje seriál o knězích buditelích pod
názvenuSli s lidem a vedli lid, Ferdninand Brodský píše o úspěších v poválečném rozvoji našeho zdravotnictví. Podle uvedených statistik úmrtnost v našich zemích činila v r. 1955 jen 9,6 promile a byla tedy nižší než v Belgii/12,7/,Rakousku/12,1/, Švýcarsku /10,1/, Velké Britannii
/ll,7/. V letech 1 9 4 . 9 - 1 9 5 1 průměrná střední délka života byla u mužů 60,9
a u^žen §5,5, kdežto v letech 1929-1932 pouze u mužů 51<9 a u žen 55,6.
Sníženi úmrtnosti a prodloužení průměrného lidského věků se přičítá především snížení úmrtnosti při některých, zvláště přenosných nemocech;Na
př. od r.1937 ubylo úmrtí na tuberkulosu o 63 proč,, spála nebývá skoro
nikdy příčinou smrti, podstatně se zmenšila i úmrtnost na nemoci ústrojí trávicího a dýchacích orgánů.Dále tam bývají články Dra Huberta Havránka a v květnovém /5/ čísle se objevil dokonce článek Jaroslava Durycha:Velikonoční předěl. - V dubnovém čísle uveřejnil děkan CM bohosl. fakulty v Litoměřicích výzvu ke kněžím, aby hledali a připravovali vhodné
kandidáty pro seminář:Praeparanda sunt corda et corpora.- Podle jiných
zorav se zdá, že byly v poslední době zatčeny členky t.zv. schonstadtského mariánského hnutí. Šíří se šeptanda, že bude letos v Římě slavná
kanonisace blah. Anežky České a bl. Zdislavy, což je ovšem jen pium desiderium.- Dubnové číslo Duch. pastýře věnuje také vzpomínku ndp. velmistrovi řádu křížovníků s červenou hvězdou Dy. Josefu Vlasákovi, který se 26. dubna dožil 90 let. Je velmistrem řadu už od r.1915. Velice
se zasloužil o obnovu kláštera blah. Anežky v Praze Na Františku.Za války pro své nesmlouvavé české a kněžské smýšlení byl vypovězen z Prahy a
konfinován v klášteře Augustiniánů v Brně. Ještě dnes v tak vysokém věku je duchovním správcem nejstarší křížovnické fary v Praze u sv.Petra
Na Poříčí. Vzpomeneme u oltáře na vdp. velmistra, aby ho Pán Bůh sílil
v^těžkých zkouškách jeho stáří, jako ho posiloval v minulých letech,která nebyla také vždy nejlehčí. - V poslední době mezi novými jmenováními v duchovní správě se ukázala i jména některých řoholriků s výslovným
udáním jejich řádové příslušnosti, na př. Dr. Method Habáň,0.P., administrátor v Chlumu sv. Maří, okres Sokolov? Oldřich Med, kněz řadu sales.
kooperátor v Měříně, okr. Vel.Meziříčí, Josef X.Švanda,0.Cist., duchovní
m.sl. administrátor v Malontech, okr. Kaplice; Jaroslav Kourek, Ff.Ss.
Sacram., duch. m< sl. administrátor v Zachotíně/okr.Pelhřimov/. -Z ustanovení nových zpovědníků sester víme, že sestry Nejsv,Svátosti mají aům
v Žinkovech, S.sv. Víncece z Pauly v Újezdci u Kiatov a Šedé sestry ve
Velharticích. Všechny domy v Českobudějovické diecési.
Připojujeme seznam ú m r t í kněží podle úředních záznamů uveřejněných ve 4. a 5. čísle Duch. pastýře. - PRAHA:-PhDr Vojtěch SÁDLO, adm.
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v Rybářích u Karlových Var, z.20t2<57 /60 l./.-OLOMOUC:-P.Jan FAJKUS
SVD, z.1.3.57 v Opavě.- Msgre Jan RIPKA, kons*rada, prof.náb. v.v.Jz.
24.2.57 v Opavě.- František SCHWARZ, far.v.v. v Pohoří u Oder, z.25^2.57,
poch. v Parsovicích u Hranic. -HRADEC KRÁLOVĚ:- Jan PROKEŠ, č.r.,farář
v Dušejově,z.25.1.57.- Adolf ODVÁRKA,č.k.r., adm. v Býšti,z.3.2.57.-Dr.
Jan SOBOTA, prob. v Poděbradech,z.18.2.57. -BRNO:-Jakub JELECEK,far.v.v.
Brno-Komín, z. 23.12.56.- Emil SVOBODA,far. v Olší u Tišnova,z.1.1.57.Msgre Eduard CHADIM, far.v.v. v Šitbořicích,z.31.1. 57. - František MALÍK, far. v Drásově, okr.Tišnov, z.31.1.57.- František KŘEHLÍK, far. v
Růžené,okr.Třeš^, z.18.2.57.-Dr.Karel VEČEŘA, prof. theol.v.v. v Brně,
z. 3.3.57.- Štěpán Jakub RAJDA,0.Praem., dek. a far. v.v. Nová -Říše,
16.3. 57. - ČESKÉ BUÍEJOVICE:- Josef MOJŽÍŠ, kněz důchodce ve Vyšném u
Č.Krumlova, z.26.12.56. - Josef PRAG-R, os. děk. v Chřeš^ovicích, z.17.1.
57. - Jan MATĚJŮ, kat. v.v. v Kardašově Řečici, z.2.2.57. - R.i.p.
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DUCHOVNÍ SPRÁVA A NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT MEZI ČECHY V ARGENTINĚ.
Z posledního dopisu vdp. ř e d i t e 1 e
k r a j . m i s i e
P. Jeronýma K A D*L E C E ,0.f.m. /GLEW, FCRoca, Argentina/:
"...Byl jsem už dříve jmenován z Říma ředitelem misie pro naše krajany vystěhovalce, ale teprve nyní jsem se konečně uvolnil od závazků,které tu převzali čeští františkáni, P.Dr.Jáchym Procházka a F.Pavel Marášek.
Měli jsme na starosti totiž jednu faru, kde zamýšleli udělat české středisko a odtud vyjíždět na misie mezi krajany. P.Jáchym Procházka se ale
uvázal navždycky pracovat mezi malomocnými. P.Pavel Marášek zemřel v roce 1951; právě při mém příchodu sem do Argentiny. A tak jsem zůstal na
faře sám. Pracoval jsem trochu mezi krajany v okolí, pokud mi to dovolovaly poměry tu na faře. Ale od roku 1952 tu začalo rapidně přibývat obyvatelstva. Z dřívějších 6.000 v zrostl G-lew za pět let na 30.000! Pustil
jsem se též do stavby školy, protože stát se příliš o školy nestará. Dnes
mám na faře 320 dětí, 9 učitelek. To vše mě úplně zaneprázdnilo:fara,
stavba pěti "salonů", postupně vždy o prázdninách, a škola. Rozhodl jsem
se tedy vzdát se fary a věnovat se úplně jen krajanům. Pro zdejší nedostatek kněží to nebylo tak snadné uskutečnit. Konečně se mipodařilo získat otce františkány z Valencie ze Španělska, kde jsem u nich nějaký čas,
než jsem odjel do Argentiny, žil. A tak jsem se mohl letos v polovici
března konečně uvolnit a po šesti letech si také trochu odpočinout/
C o d ě 1 á a j a k ž i j e n a š e k o 1 o n i e zde v Argentině? - Máme zde v Buenos Aires katolické centrurrnKatolické sdružení československé. Předsedou je nyní už po několik let p.továrník Josef Černík,
bratr dp. Ignáce Černíka, který je také v Buenos Aires také na jedné faře. Jednou za měsíc je mše sv., kterou nyní řídím já. Druhé centrum je
v Lomas a v Temperley, kde bývá také jednou za měsíc mše sv.Katolické
sdružení bylo prakticky více než 20 let hybnou silou katolického života
zde v Buenos Aires. Organisovalo procesí, pouti, slavnosti, dobrá divadla, pomáhalo vydávat časopis Velehrad. Při průvodu všech národů, přistěhovalých sem do Argentiny, který se koná ulicemi města Buenos Aires poslední neděli v květnu, se dostavovali naši krajané vždy v hojném počtu.
Při té příležitosti také vždycky zazářily národní české kroje, všemi obdivované. Dále se koná pravidelně jednou za rok pou^ na posvátná místa:
do Lurd poblíž Buenos Aires, do Luján, národní argentinské svatyně, k
sv. Václavu, k Pražskému Jezulátku v katedrále /dne 1, srpna-y/, na sv.
Cyrila a Metoděje a j.
Časopis VELEHRAD, který se nějaký čas odmlčel, začne vycházet znovu.
Právě připravujeme první číslo.
Po stránce národnostní je zde život velmi ubohý. Ani jeden časopis,
ani noviny, ani školy, které dříve naše vláda udržovala. Jediná četba je
propaganda, která přichází z ČSR, kalendáře a propagační brožury. Je tu
sice řada českých kněží, ale měli už španělskou výchovu a tak nemohou
v n rodnostním ohledu mnoho udělat mezi krajany. A kolik tu je asi všech
krajanů ? Těžko říci. Podle údajů , Čechů a Slováků dohromady je asi
80 tisíc. Mnoho starších krajanů už zemřelo a mládež bez národních spolků a bez českých škol se odcizuje.
Situace jistě není růžová, za níž přejímám duchovní vedení české kra-
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Kdo by mi mohl poslat nějaké starší knihy, starší čísla a ročníky časopisů? Později bych je mohl i zaplatit. Ted zatím nemám prostředků a
jsem odkázán jen na podporu zdejších krajanů. Je tu sice velmi krásná
knihovna:.C. Matice školské, ale byla čsl. úřady zavřena. Mohl bych vykonat i sbírku prádla a šatstva pro naše krajany uprchlíky pro země, kde
by to mohlo priJi=E"*vEo37
Prosím důst. pány, kteří pracují mezi uprchlíky, aby mi napsali na
výše uvedenou adresu /G 1 e w , FCRoca,Argentina/.
O b e c n á
s i t u a c e
p r o
k a t o l i c k o u
C í r k e v
je špatná. Vládnou nevěrci. Do škol nesmí katolický kněz vstoupit. Před
Peronem i za něho /až do začátku pronásledování/ se učilo náboženství.
Nyní se podporuje protestantská propaganda, všude se staví kaple a zavádí kult, propaguje se protestantismus tiskem i návštěvami po domech.Katolíci jsou většinou neteční, hlavně proto, že je tu strašný nedostatek
kněží. Jen v městech a na některých farách je čilý duch a pracuje tam
Katolická akce. Jednou z hlavních překážek pastorace je velká pohyblivost obyvatelstva a rychlé přibývání populace. Hospodářské poměry jsou
take neutěšené. Prožíváme tu velikou krisi.
Všechny pozdravuje
24.4.57

v

Kristu

Váš
P. JERONÝM KADLEC,Ofm.

í
z BRAZÍLIE ze Sao José do Rio Preto se ozval
v lednu t. r. vdp. František B u n á t , C.FSsS. Mimo jiné píše:"...
ozývám se letos velmi opožděně, ale pochopíte, co znamenají tady vánoce,
když je člověk na všechno sám a sám...K tomu jsem byl nemocen/zánět lymfatickych žláz/. Potřeboval bych se dostat někam do velkoměsta, kde bych
měl stálou lékařskou kontrolu, nebo^ jinak se stane nemoc nevyléčitelnou
a smrtelnou. Je to následek infekcí, jichž tu nezůstane kněz ve vnitrozemí ušetřen, věnuje-li se jen poněkud horlivěji duchovní správě....
Z domova dostávám smutné dopisy. Snažím se pomáhat, jak mohu...Ale půjdeli to tak dále, tak na tom budeme brzy i tady jako tam u nás. Mnoho lidí
uz trpí hlad. Podařilo se mi sehnat americkou pomoc:mléko a plnotučný sýri
Musil jsem však platit clo a dopravu. Jsem však rád, že se mi podařilo
alespoň poněkud zmírnit nesmírnou nouzi několika set chudáků
"
I AMERIKA MÁ SVÉ PROBLÉMY.- V naší farnosti je třeba stavět dům pro
ctih. sestry učitelky a další křídlo ke škole, včetně tělocvičny. Má to
stat asi čtvrt milionu dolarů. Je to trochu příliš mnoho na čtyři stovky
rodin,^které máme, ale je to nutné. Lidé sice nyní, když vidí, že se něco musí podniknout, si stěžují, jak je to zlé, že tak málo vydělávají, a
ti co pracuji ve zdejší továrně na nákladní auta, naříkají, že mají nyní
málo objednávek. Ovšem odjinud jsme se dověděli, že mají zákazek více než
kdy předtím!, takže pracují i v neděli a průměrná pracovní doba tam je
60 hod. týdně.Platy jsou vysoké jako nikdy dříve.To už je vidět i z tono, ze skoro všichni lide z Clitonville mají /vyjma farmářů/ nová auta.
Cena dolaru ovšem klesá. Jsop. obavy z inflace. Par farář ie tedy postaven
precí obtížný problém - bud stavět hned anebo nemoci stavět pak několik
desítek let. Dve třídy mají vyučování ve sklepě, celý den při umělém světle. Bylo by možno překlenout tělocvičnu. Byla postavena tak, aby se tam
později vestavělo první poschodí se čtyřmi velkými učebnami, ale lidé si
myslí, že basketball je důležitější než vyučování. Tak i američtí faráři
maji^své starosti. Já to sleduji velmi pozorně, poněvadž pan farář neví,
co má dělat. Oťukává tu a tam, zkouší tady a zas jinde, a^dosud nikdo neví, co se bude dít v létě. Školní budova byla postavena roku 1950 a už
je třeba ji rozšiřovat. Vůbec obyvatelstva velmi rychle přibývá. V USA
každý rok o 10,000.000. Církev stojí před nesmírnými problémy. Katolické
školy je nutné udržet a i farnosti rostou jako houby po dešti, má-li se
udržet tempo s rostoucím počtem obyvatelstva.V Green Bay založili novou
farnost před 5 roky. Prostorná škola i fara byly postaveny na dluh a už
zaplaceny. Ale dnes je farnost jedna z největších v diecési, poněvadž ta
část města velmi vzrostla. Fara se musí rozdělit na dvě. Třeba stavět novou školu a novou faru...A totéž se děje v Chicagu. Na vybudování farnosti je třeba 20 let a zatím se lidé začnout stěhovat jinam...!" Jar.Pole.
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Přikládáme ke všem číslům Vincula /3.-4./ PR0V01ÁNÍ K XI. DNI KNĚŽSKÉHO POSVĚCENÍ, který se koná o svátku B.Srdce Páně 28.VI.1957.Je připojen i P R 0 G R A M , jak je možno tento den organisovat,a text
modlitby AD CLERI SANCTIFICATIONEM IMPETRANDAM, složené"sv. Otcem PiemXII
a přejeme všem spolubratřím, aby den takto prožitý přinesl hojně milostí jednotlivým - jak doma, tak v exilu - a projevil se v celém našem kolektivu.
Připojujeme několik myšlenek z poslední meditace P.Maria Venturiniho, připravené pro dubnové číslo italského věstníku "Unionis Apostolicae"
ROZDMYCHEJME OHEŇ!- Božský oheň hoří už na celé zemi. Naši misionáři jsou skoro všude. A kám přišli, tam rozžehli pochodeň víry a Boží
lásky. Kéž by se tento plamen rozhořel všudet na každém místě a celý
svět se stal jediným požárem svaté lásky; Kristus Pán přišel na zemi
š touto rozhodnou vůlí; které nemůže nikdo vzdorovat:" IGNEM VENI MITTERĚ IN TERRAH, ET QUID VOLO NISI UT ACCENDATUR?/Luc. 12,49/
Musíme si však uvědomit, že je tolik míst, kde se brání proti tomuto požáru Kristova Srdce. Tu a tam malé ohníčky, ale opravdový požár,
který by zasáhl celé země, od toho jsme ještě velmi daleko!P!ldruhe
miliardy pohanů!A mezi křesťany, kolik vlažných á lhostejných! A mezi
námi kněžími?! A přece nás Pán vyvolil, abychom šli a zapálili všechno!
píši právě v předposlední den masopustu. Chtěl jsem.ráno meditovat
podle malé knížky P.FranzihO:Il Sacro Cuore di Gesů.. Mezi třiceti meditacemi hledal jsem rozjímání vhodné právě pro dnešní den. LÁSKA NEMILOVANÁ! - Věty prosté a jasné, plné vnitřního posvěcení a proto dovedou
tolik říci, a' zvláště nutí k osobnímu přemýšlení. Chtěl jsem psát právě
o tomto problému* Tahle knížečka může rozdmychat oheň v kněžských srdcích! Zamyslete se nad několika body této meditacei/Podáváme ji zkráceně/
1.-MALIČKÉ S1ÁDCE je zástuD věrných duší. Po 1900 letech kázání evangelia - z půltřetí miliardy lidí, půldruhé miliardy pohanů:nevědí o Kristu nic. -Jedna miliarda křesíanů/katol., schism., heretiků/, ale kolik
z nich zná Krista jen neúplně.- Skoro pul miliardy katolíků.Kolik jich
žije v milosti Boží? Kolik jich chodí každou neděli na mši sv.?Kolik
jich znovu Krista křižuje těžkými hříphy? - Ale jsou tu tisíce a tisíce
těch, kdo přímo bojují proti Kristu a jeho Církvi. Od daleké Cíny až do
Jugoslávie kolik všude nových mučedníků! Kolik překážek pro království
Boží! A přece nekonečná láska Kristova se nedá ničím odstrašit¡Rozlévá
se jako moře na celé lidstvo.Lidská srdce jsou však tvrdá jako skála, ^
rozdrobí se novými nárazy vln, rozmělní se, ale je z nich jen neplodný
jalový*písek, nestane se z nich úrodná půda pro símě Božího slova.
2.- JEŽÍŠ NEZNÁMÝ! A především proto neznámý, poněvadž má málo apoštolů, kteří by ho chtěli učit znát. Nestačí je nějaké poznání zevnější.
Je třeba přiblížit Ježíše dnešnímu člověku konkrétně. Je třeba zpodobnit
Ježíše v nás. samých, abychom mohli říci se sv. Pavlem:"Imitatores mei
estote, sicut et ego Christi!/l.Cor. 4,16/Potřebujeme světce!Potřebujeme mnoho svatých. Nepomůže naříkat na špatný svět!Svatými se musíme
stát, chceme-li dát dnešnímu světu Krista Pána!
3.-NEJB0LESTNĚJŠÍ TRNY však přicházejí od nás."Nejvíce mě rmoutí,že
to jsou právě srdce mně zasvěcená, která mě zahrnují nevděkem a lhostejným chladem..."/Kristus sv. Markétě M.Alacoque/. Největší překážkou rozšíření Božího království, "aby byl svět zapálen", nejsou ani^ty hrozné
zločiny hříšníků, nýbrž lhostejnost a liknavost jeho apoštolů, nedostatek obětavé spolupráce jeho kněží!- My vlažní, kteří máme stále strach
z velkodušnosti, kteří měříme své oběti na milimetry nebo je vážíme na
gramy, překážíme vykupitelskému Kristovu dílu a maříme tak drahocennou
Kristovu krev!Nemusil by nám Kristus opakovat slovo řečené Petrovi:"Jdi
ml s očí, pokušiteli¡Překážíš ml, poněvadž nemáš na mysli věci Boží,nýbrž věci lidské/Mat.16.23/!
Můj Ježíši, cítím v srdci touhu po svatosti. Mrzí mě, že dosud nejsem
svatým. Dej mi odvahu:přemoci rozhodně vlažnost a začít to brát s kněžskou svatostí opravdu vážně!To je jediná důstojná odpověď na volání tolika duší, které jsou v nebezpečí věčného zavržení, i na tvé neuhasitelnésŽÍZNÍM! s tvé Kalvarie!

