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ŘADA VII., číslo 2.

V Římě, v červnu 1958.

THEOLOGICKÁ VĚDA A SVOBODA.
Nemyslím tu na spletité úvahy o svobodě theologického bádání vzhledem k učitelskému, úřadu Církve. Dostalo se mi do rukou poslední číslo
/červnové/ Duchovního pastýře z domova. Bude to asi půl roku, co jsem
jej četl naposledy, a velmi mě překvapila změna obsahu. Ve vánočním čísle 1957 povídačky o míru, citové vánoční výlevy - a v posledním čísle
několik vědeckých článků a jedna výborná liturgická meditace. Obětoval
jsem na to noc a vše pozorně přečetl. Nelitoval jsem toho. Poučil jsem
se a povzbudil. A mám-li být upřímný, zastyděl jsem se. A to je prý u
kněze již co říci! Tam doma v nepříznivých podmínkách se studuje, shánějí se prameny, žije se s Církví - přes všechny potíže - a co my děláme
v exilu ? Je nás asi dvě stě , všeho všudy. Z toho skorém 40 "římanů",
ještě zatuchlých knihami a Nepomucenem. pro sborník Křesťanské akademie
je nutno ždímat každý příspěvek a první svazek ještě vůbec nevyšel, ačkoliv je už skorém půl roku hotové. Na anketu Vincula o katechismu nepřišla ani jedna odpověz/srovnej poslední Vinculum,str.5!/. Vydali jsme
Nový zákon a nedělní misálek, vydáváme Nový život a Vigilii,kdysi vycházelo i Studium...Ale všechno je vlastně práce několika nadšených jedinců. Kde jsou ostatní? 0 vědecké práci u mladých kněží /snad s výjimkou
několika řeholníků/ není v exilu řeci. Předpisy CIC can.129 platí však
i pro nás. Studium je pro kněze přísnou povinností a bratrská láska nás
váže umožnit a usnadnit její plnění všem spolubratřím, kterým dnes či
zítra můžeme v té věci pomoci. Doma studují a pracují přes všechny potíže. A to nejen liturgiku,pastorálku a morálku s asketikou a katechetikou či homiletikou. Zajímají se i o církevní dějiny, dogmatiku, a*oologetiku - zkrátka a dobře i o tak zvané theoretické theologické studium.
Pokoušejí se i o zdravý filosofický základ náboženství a víry,přestože
v seminářích stojí vedle katedry křesťanské filosofie katedra dialektického a historického materialismu. Mají potíže se sháněním cizí literatury, mg,jí potíže jazykové, času mají podstatně méně než my - a dávají nám
celkem tvrdou lekci* Co jim přineseme jednou domů my?
Za deset let exilu se sejdeme , dá-li Bůh, k jakési pracovní bratrské
poradě koncem července v Kónigsteinu. Budeme řešit jen praktické problémy? Nevím, zda by nebylo třeba pojednat i o otázce theoretického studia,
či lépe řečeno - výsostně důležitou a praktickou otázku osobní povinnosti
kněžského studia zařadit do programu a prodebatovat ji? právě tak jako
otázku kněžské vědecké práce v jednotlivých oborech církevních v ě d , k d e
jsou k tomu podmínky. Jazykové možnosti máme většinou nepoměrně lepší
než doma, technické možnosti ani nechci porovnávat. Musel bych se totiž
zase zastydět - a to asi všichni děláme neradi. Dosavadní situace mi
v tom dává plně za pravdu. Konkrétní návrh si dovolím podat v Kónigsteinu, nenajde-li se někdo povolanější. Spojenými silami a bratrskou vzájemnou podporou by se dalo dojít určitě ke konkrétnímu řešení této otázky.
Závěrem podotýkám, že jsem kaplan na zdravotní dovolené,^nejsem ani
profesor ani doktor tohovědy či jiné vědy, i když se momentálně z vůle^
představených věnuji studiu.
P.Milan P e t ř í k ,Rím.
TĚM,KDO JEDOU DO BRUSELU NA SVĚTOVOU VÝSTAVU?-Aby zamezila vydírání našeho drobného katolického lidu, CIVITAS DEI vzala do ruky ubytování pro
kněze a katolické spolkv. Poslouží obratem a velmi ochotně a kulantně.
Adresa:COMMISSARIAT C-ÉNÉRAL DU SAINT-SIEUE, Direction "Voyages", 60 rue
Ravenstein, Bruxelles. - St-čí uvést, přeje-li si zájemce byt v hotelu
nebo u soukromníka, a ovšem nutno přiložit mezinárodní odpovědku. Ip
PÍŠÍ NÁM 0 NÁS:Velkou radost mi způsobilo nové VINCULUM.Sit nomem Domini
benedictumíSnad ani netušíte,jak Vinculum je mnohem a mnohem potřebnější
než ten celý plátek Nový život....
—ka
Folia ciroularia cleri ČSR dispersi. In lingua Bohemica. Manuseripti

instar. Cum approbatione ecelesiastica.
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REGIQNÍLNÍ_SEniNÁŘE_y_ITÍLIIjL
Italský klérus se rekrutuje takřka výhradně z diecézních seminářů;
je řídkou výjimkou, rozhodne—li se pro kněžská povolání student státního gymnasia. Je všeobecným názorem, že ten, kdo se chce stát knězem, studuje v biskupském semináři už od první třídy gymnasia.
Situace je poněkud odlišná v horní a dolní Itálii:zatím co v severní
Itálii převládají rozlehlé diecéze, jak teritoriálně, tak co do počtu
obyvatel, je střední a jižní Itálie rozkouskovaná na množství malých biskupství.Na př. Milán, Trident, Verona,Benátky - tato velká biskupství
v severní Itálii - mohou lehce vydržovat malý i velký /tj. theologický/
seminář, ale ve střední a v jižní Itálii by chyběly jak prostředky, tak
učitelské síly.
Svatý Pius X. odpomohl této těžkosti tím, že zřídil ve střední a jižní Itálii tzv. regionální semináře a rozřešil tak těžkou otázku důkladného kněžského vzdělání. R. 1914 dal regionálním seminářům konstituci.
Většina však jich byla postavena až po první světové válce v letech 19251933. Dnes je jich 13, nejsevernější v Bologni, a každý z nich shromažďuje seminaristy z diecésí celého kraje. Tak např. v semináři v Assisi
studují bohoslovci třinácti diecésí celé Umbrie. Čtyři semináře jsou svěřeny jesuitům, ostatní vede světský klérus.
Regionální semináře podléhají přímo kongregaci Seminářů a universit
/zřízené Benediktem XV. r. 1915/:ta jmenuje rektora,ekonoma, spirituála
i profesory. Biskupové vykonávají nepřímý dohled. Biskupská konference^
jmenuje každý třetí rok tři biskupy-delegáty, jednoho pro studium,druhého pro ekonomii a třetího - obyčejně biskupa místa, v němž je seminář pro disciplinu. Je zřejmé, že za těchto podmínek má rektor semináře dvojnásob odpovědné místo.
Regionální seminář není jen seminář theologický, je spojen s třemi
posledními třídami gymnasia /6.-8. třída, zde se jim říká lyceum; prvních 5*tříd střední školy se jmenuje gymnysium/. Všichni seminaristé,
jak theologové, tak lyceisté, nosí talár. Studijní předpisy jsou provedeny tak, že lyceisté proberou za tři roky normální klasická a vědecké
předměty a část filosofie. Dříve se probírala celá filosofie ve třech
třídách lycea a po maturitě začínali seminaristé hned 4 roky theologie.
T^nto studijní rozvrh zatěžoval však příliš beztak už hutný učební program, proto kongregace Seminářů zavedla před 6 lety tzv. filosofický
kurs /po dokončení lycea/ a reservovala pro něj důležitější filosofické
traktáty. Toto řešení má proti dřívějšímu programu veliké výhody: v lyceu se mohou seminaristé věnovat důkladněji klasickým a vědním oborům,
přicházejí do filosofického kursu s uceleným všeobecným vzděláním a též
věkově a duševně vyspělí: nedívají se na filosofii jako na předmět,který je nutno naučit se nazpamět, snaží se skutečně řešit palčivé problémy.
Po zavedení filosofického kursu potřebovala kongregace nové profesory filosofie. Dříve stačil jeden profesor, nyní bylo potřebí dvou.V Římě dostali náoad, že by tuto mezeru mohli vyplnit českými a slovenskými
kněžími, kteří kaplanovali v severní Itálii. Dnes ^ich vyučuje v regionálních seminářích 12. Dvěma byl svěřen odpovědný ukol spirituála, jeden z nich vyučuje dogmatice, ostatní filosofii. Kongregace si dosud neTamentovala, a bohdá k tomu naši panáčci nezavdají ani příčinu.
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Že je Brazílie země protikladů, zjistí normálně uvažující cizinec emigrant už v prvních dnech svého pobytu v této nesmírné a podivné zemi.
Tak např. hned po vylodění ho upoutá masa bílých a barevných tváří všech
ras, odstínů a typů, kterými se hemží a vlní hlavní tepna brazilské metro
pole - široká Avenida Rr.o Branco - a přilehlé náměstí Praca Haua před
rijským přístavem. S překvapením zjistí, že hranice stínu a tropického
žáru jsou přesně vymezeny na prostorných bulvárech, plných dopravního
ruchu a šíleného tempa 1 musin i netečného civění trpného davu unavených

-3dělníků a dělnic, kteří po celodenní dřině v palčivé výhni tropů dokončují svou denní oběť pro rodinu pro vidiny tučnějších zítřků — v nekonečných frontách před stanicemi autobusů a pouličních drah, až na ně dojde
řada v přecpaném vozidle. A tam přikrčení, pokroucení a natlačení se dusí výpary smrdutého živočišného potu a směsí benzinových výparů, než je
vlna spolucestujících vyvrhne před pochmurným činžákem anebo bídnou chýší z vlnitého plechu a červené hlíny na neromantickém předměstí bez vody a stok. Zatím přepychové Cadillacy, Chryslery a Bodges unášejí znuděné panstvo, rozvalené na měkkých sedadlech do nočních podniků - do přepychových brlohů Copacabany, kde vládne kouzelným nocím neřest...
Po čase.když náš člověk prochází Městem i menšími městy, zjistí,že
výkladní skříně obchodů s devocionáliemi hostí v témže "rituálním" prostředí sádrové postavy světců i ááblů, líbezných světic i oplzlých báječných děvek. A umí-li už a rozumí obstojně portugalsky^ může si vyladit
na rozhlasovém přijímači /a ten neschází ani v těch nejbídnějších chýších
z hlíny a plechu!/ dojemný proslov pana kardinála Cámary o sociální funkci soukromého majetku a rodinné mzdě, anebo, přes výslovný zákaz církevních autorit, který tu téměř nikdo nerespektuje, nevědomky otočit trochu
doleva ladicím knoflíkem a - se zatajeným dechem — vyslechnout chytrácké
žvanění o účinné lásce k bližnímu "strejce Zarura", samozvaného proroka
"Legie Dobré Vůle"/Legiao de Boa Vontade/, který od rána do noci oblbuje
lid a hlasem luteránského paštikáře debussyovsky cituje a po svém vykládá žasnoucí Zemi posvátné texty obou Zákonů, učí převtělování duší, blouzní o lepší Brazílii a o šťastnějších rodinných krbech a škemrá o ničemný
mamon "na polévku chudým" a "na vybřednutí z dluhů" /koupil za babku moderní vysílačku "Mundial" v Rio - a má prý na dvacet milionů Crs dluhu asi 20 tisíc amer. dolarů/. A je-li náš Honza či Frita nebo Beníto ještě
zbožný, může se mu přihodit nemilá věc , že se totiž za posledním rohem
jeho procesí s Fatimskou madonou setká s hejnem uhandských "svatých",
A jeho přítel Brazilec či Portugalec mu snad jednou tajemně sdělí,že se
pilně zčastňuje sedánek u "tančícího stolku duchů"* A ani se proto neznepokojuje a nepřestává se šourat ke stolu Páně.
Panenská žírná země plodí kávu, cukrovou třtinu, bavlnu^kakao^ koření,
kukuřici a banány,.všelijaké nádherné ovoce nevídaných tvarů; moře a řeky
jsou plny ryb, měkkýšů a jemných krabů, lesy, džungle^pralesy s močály
oplývají tisíci druhů vzácného dřeva,bylin, zvěře? strakatých ptáků^a
květů opojné vůně. Hýřivá, kypící plodnost života všude zápolí s neúprosným zákonem záludné smrti...
Hrdý a ve jménu "civilisace a pokroku" dosud nepokořený rudoch s toulcem otrávených šípů slídí po zvěři a po nepříteli v zeleném pološeru "máto fechado"/neprostupného pralesa, jehož stromy svými hustými korunami
zaclání slunce a nedají proniknout světlu,/ po stezkách ještě neposkvrněných nohou chtivého bílého muže a k jeho jemnému sluchu sotva doletí hukot čtyřmotorového moderního letadla, které se denně vrací nad neprozkoumaným zázemím z Manaus k Rio. Hluk jeho motorů zmírá v korunách mohutných kaučovníků, cedrů, mahagonových stromů a pérob, v koncertu neúnavných cikád a v skřehotu žab...
Od nebetyčných , vždy zasněžených peruánských And, nízkou, stále zapařenou nezdravou zemí plnou indiánských legend a tajů, spěchá k oceánu
královna jihoamerických vod - žlutavá širokotoká Amazonka, dravá Reka?
které nic neodolá. Strhuje staleté stromy a miliony tun nažloutlé hlíny,
ničí a jinde zas tvoří ostrůvky, a tak desítky i sta kilometrů dlouhé
ostrovy unikají možnosti zamapování. Rozlévá se do dálky a šíře jako nějaké středozemní moře jihoamerického kontinentu. Majestát vod,protkaný
zelenými stuhami hájů a lučin, objímá jednotvárný prostor , viditelný jen
z letadla. Roste přítoky z pravého břehu /každý z nich ^e delší a rno-^ ^
hutnější než Dunaj!/ a s ohlušujícím do dálky slyšitelnym hukotem tristi
vlny Atlantiku a za souhlasného přikyvování plody obtížených Kokosovniku
zatlačuje od břehů Ameriky slané moře a oslazuje jeho nekliane vody jeste
asi sto km na východ od města Bělém do Para. Tam je nejproslulejší mariánská svatyně a nejskvělejší chrám obou Amerik - basílica de 1-iossa Senhora de Nazaré. A necelých tisíc kilometrů odtud , na jihovýchod od teto přeplodné oblasti hlubokých nánosů a nevysýchajících vod vyhrazene ^
příštím generacím neohrožených průkopníků a dobrodruhů všech národnosti,
se rozkládá kaktusová poušť severovýchodních států Brazilské federace:
Ceará,Rio Grande de Nořte,Paraiba, Pernambuce,Alagoas a sev. část státu
Bahia. Území, kde místy celá léta nekápne - a přece jsem tam videi mimo
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zkoušený lid i stáda žízní a hladem souženého bravu; farmáři/země je tam
nesmírně úrodná/ tam pěstují jeden druh kaktusu^ z něho lisují vodu dobytku a připravují píci.
A zatímco v hornatých jižních státech - Sao Paolo, Minas Gerais,Rio
Grande do Sul, Sta* Catarina a v části státu Paramá rozkvétá průmyslová výroba a jako houby po dešti povstávají nové fabriky a přelidněná
města se hemží zástupy nespokojených proletářů, - v e n k o v , žírný venkov,
kde je to pravé bohatství země, se překotně vylidnuje, poklesá živočišná a obilná produkce, stoupají ceny denních potřeb a roste velkoměstská
bída - hmotná i mravní, se všemi průvodními zjevy socialisticky ovládaných států. V Brazílii není dosud dosti duchovní elity a oněch občanských
ctností? které jsou výsadou středního stavu. Ano, Brazílie,země zaslíbená budoucím generacím, je "par excellence" zemí vyhraněných protiv.
Pe.José Fr. BUŇÁT, C.F.Ss.S.
P.__JOSEF_ŠMÍDL UŽ ZASE STAVÍ NOVÝ_KOSTEL. - "...právě ^sem dostal poslední VTncaTum"'s"těmI"mnoným" zprávami o"'žIvotě našich důstojných pánů a nenašel jsem tam nic o naší d r u h é stavbě kostela v jedné naší přespolní stanici - 0BSCHE1BR0NN* A já se domnívám, že to je velké
dílo, které si zaslouží pozornosti^ A to tím více, že potřebuji tolik pomoci a modliteb našich přátel i našich kněží, abych stavbu nejen začal?
ale také dokončil. Ale asi jsem Vám o tom nepsal, poněvadž je to tu v poslední době "einfach toll".
Přikládám cyklostylovaný dopis, který běhá v tisících po Německu a
po různých státech Evropy a také jeden cyklostylovaný dopis pro farníky,
který jsem jim napsal ke čni prvního výkopu, dne 10< máje* /Oba dopisy
jsou ozdobeny náčrtem nového projektovaného kostele i nejbližšího okolí, kde bude stát. Přineseme později reportáž s několika fotografickými záběry v Novem životě a tak budete moci ještě lépe ocenit apoštolskou
podnikavost otce Šmidlá.Pozn. red./ - Dnes ovšem jsme už dva metry nad
zemí /28,5*/. V, sobotu, kdy naši lidé nepracují, doufáme^ že to zvedneme
alespoň na čtyři metry. Chtěl bych mít v sobotu /51.5*/ položení základního kamene , ale nevím, jestli budu hotov. Chtěl bych mít titul kostela sv. Štěpána-prvomučedníka. Ten kámen jsem dostal - krásný červený pískovec - : zatím jej postavíme jen tak do zdi, abychom mohli dále stavět,
bude to celý kvádr, který zůstane v celé velikosti neomítnut - 1.20 m x
1.20 m. Dnes píšeme slavnostní základní listinu na skutečný pergament.
Naše učitelka náboženství pro něj jela do Stuttgartu. Ono to šlo s tou
stavbou moc rychle kupředu. Naši lidé pomáhají firmě ze všech sil.Piáno—
val jsem základní kámen na 15. srpna, zatím však k tomu dni musíme připravovat už "Richtfest".
, Ten kostel je asi tak veliký jako v Unterjettingen /můžete si najít
vanocni dvojčíslo NŽ,l956,r. VIII,,str.246/247, zajímá-li Vás to!P^.n.
20m x 10m, ale obestavěného prostoru je více. Je tam totiž přistaven také farní sal a kryty vchod. Architektonicky ie jiný než zdejší
kostel. Zatím je tu předběžný rozpočet na 70,000 marek, Všechno se zdraz i l o o d te doby, co jsme stavěli v Unterjesingens P R O S Í M VŠECHNY, MODLETE SE ZA NÁS, ZA DOBRODINCE, ZA SPOLUPRACOVNÍKY A POMOCNÍKY V NAŠICH ŘADÁCH A VENKU V KATOLICKÉM SVĚTĚ! - V červenci mají přijít Baugesellen
P.ňíerenfrieda. Tak to tu bude jako v ule, Budou bydlet na faře....
Všem předem děkuje a všechny srdečně pozdravuje
P. Š M í D L
Hmotnou pomoc posílejte na adresu: Katholische Seelsorgestelle
UNTERJETTINGEN über HERRENBERG
Krs.Böblingen /14a/, Wurtt. -Germany,
Duchovni pomoc dopraví andělská pošta na správnou adresr zdarma.
V e l i c e
d ů l e ž i t é !
* ***—'—
-----N e p ř e h 1 é d n ě t*e !
K tomuto číslu VINCULA je přiložen P R 0 G R A M prázdninové schůze
Pracovní ceskveh knězi v exilu v Königsteine /spolu s programem kongresu
KIRCHh IN Roy - spolu s přihláškou a dotazníkem. Přečtete si všechno pozorně, i když se nemůžete zúčastnit, a nezapomeňte poslat obratem vyoi-neny dotazník na uvedenou adresu do Mnichova. Pán Buh zaplač:
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^JAK_.ŽIJÍ_VMÍCÍ_V_ČESK0SL0VENS^_? /Několik poznámek a čísel/
Posoudit objektivně náboženskou situaci v ČSR podle účasti na boho- službách /jak ji často posuzují návštěvníci z ciziny/ je prakticky nemožné. Není oficiální orgán, který by nám dal spolehlivá čísla. Náhodná
návštěva v jenom či druhém místě, v jednom nebo druhém kostele nemůže
být bezpečným vodítkem. Vcelku však možno říci, že v městech je účast na
bohoslužbách i u sv. svátostí velmi pěkná. Brzdou je záměrné obsazování
míst ve městech staršími kněžími. Ti pochopitelně nestačí vyhovět všem
požadavkům věřících, kteří tak mají být odcizeni pravidelné návštěvě bohoslužeb.
Vesnice naproti tomu prožívá přerod a zápasí s komunisty v nerovném
boji. Tam se také často projevuje už únava. líčast na bohoslužbách a při
svatostech klesá. Jádro lidu /zvláště na Moravě/ je však dobré a zbožném
Ale co bude za několik let, potrvá-li nynější stav a soustavná atheistická propaganda?
Několik čísel z praxe jednoho mladého kněze olomoucké diecése:V pohraničí /na Šumpersku/ byla účast na službách Božích asi 35 % , u svátostí
asi 30 %. Zatímco ve vyloženě komunistické farnosti blízko Olomouce z
počtu 3500 duší /převážně katolíků/ bylo na první mši sv* 60, nanejvýš
80 lidí/to byl velký úspěch!/. Na druhou mši sv* přišlo 20-30 lidí.Ve
velké svátky bylo více lidí, ale to nemůžeme počítat pro statistiku
pravidelné návštěvy bohoslužeb^ Ovšem jde o zvláštní farnost. Od r.1^12
do r. 1956 se tam vystřídalo 18 kněží. Nikdo tam dlouho nevydržel. Plyne z toho alespoň jeden závěr:Duchovní správa v dělnickém prostředí je
nesmírně těžká a věřící velmi těžce pastoračně přístupní.
Náboženský život v rodinách často minimální. Zavinují hlavně existenční poměry. Lidé musí celý den pracovat. Není náboženských knih a časopisů. Náboženský život se udržuje především tradicí. Člověk vytržený z
náboženského prostředí se snadno vzdá zděděné víry. Ale přitom třeba říci, že věřící milují své kněze a brání je proti útokům, jak jen mohou.
Atheistická propaganda pracuje na plné obrátky. Jsou to předavším
státní zaměstnanci, učitelé, příslušníci bezpečnosti, kteří jsou nuceni
vystupovat z Církve nebo neposílat děti na náboženství. Je stále větší
snaha isolovat kněze od věřících, omezit jej jen na kostel. Komunisté
neradi vidí, když se kněz sblíží s farníky, když jim pomáhá při práci
atd.
Celá výchova je v rukou komunistického státu a v komunistickém S-yazu
mládeže a pionýru. Děti, které chodí do kostela a k svátostem jsou pronásledovány,vylučovány z.vyšších studií, atd.
V nemocnicích je ještě možné posloužit nemocným svátostmi. Ten, kdo si
přeje zaopatření, odevzdá ošetřovatelce lístek. Ošetřovatelka pak zařídí,
když to je možné, aby pacient byl dáh do zvláštní místnosti a tam ho kněz
smí zaopatřit. Dály se sice pokusy zamezit i to, ale zatím, zdá se, se to
komunistům nepodařilo. Křtít však v nemocnici není dovoleno.
^ ^
MIMOŘÁDNÝ ÚSPĚCH ČESKÉHO MISÁLU DP. ZDEŇKA ŠVĚDY nejlépe ukazuje skutečnost, že celý náklad je už rozebrán. A překladatel má největší radost
z toho, že způsobil mnoho dobrého i doma, kam se dostal. Alespoň dvě svědectví. Jeden velebný pán z Hané píše:"Za misálky zvlášť děkuji upřímným
"Gratias maximas". Užíváme jich jako perikop a velmi nám pomohly při vysvětlování obřadů svatého týdne..." — Jedna katechetka od Prahy píše:
"...to jsme si letos se zpěvníčky zazpívali. Dětem nebyla dlouhá chvíle.
Jedna holčička se bála, že to bude na Zelený čtvrtek příliš dlouhé, ale
když jsem jí půjčila knížku, d vila se, že už je to u konce...Je to moc
praktické. Tuze Vám děkujeme. Oplatit Vám to nemůžeme, jen se za Vás pomodlíme..."
UDRŽÍME S NIMI KROK V EXITU? Jeden velebný pán píše:" ro mne je teá
všechno také nové /nejen úprava velikonočních obřadů/. Musím se do všeho
znovu zabíhat. Šest let jsem totiž^ztrávil in carcere a dvě léta jako
cihlářský dělník. Ordinatus 4 6 . Je s velkými potížemi jsem sehnal části
breviáře a vše potřebné ad officium sacerdotale. Bylo to hlavně po zemřelých. Dovedete asi pochopit RADOST,KDYŽ JSEM ZASE PO DLOUHÉ DOBĚ IN
STÁTU CLERICALI! I když nevím, jak dlouho. Mám ještě mnoho potíží a starostí, o kterých Vy snad ve Vaší zemi nemáte potuchy. Je třeba hledat
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nové cesty podání učiva, umět vybrat to nejdůležitější a nejaktuálnější,
zvlášt když nemám žádných vhodných pomůcek. Však apoštolově je také neměli, a jak mnoho vykonali! Ale chybí nám ještě mnoho toho apoštolského..."
A dopis z vězení od jedné sestřičky:"Moje milá drahá Oldřiško,blížící
se svátky lásky dávají podnět ke vzpomínkám na všechny, které máme zvlášť
rádi a od kterých jsme odloučeni. A jistě nepochybuješ o tom,že mezi těmi drahoušky zaujímáš jedno z čelných míst, Ty a celá Tvoje rodina, i se
zlatým naším starouškem, kterému tolik leží na srdci osud nás všech /sv.
Otec/. Ujišťuji Vás denními vzpomínkami, a velkou útěchou je mně,že ani
Vy nezapomínáte. I když nás dělí prostorová vzdálenost, duchovní naše společenství je tím těsnější, A ty materiální pozdravy, které mně posíláte
ve formě ovoce a pod., beru jako projevy a důkazy Vaší lásky , jak je líčena v Pavlově listě. A tož Vám všem přeji, aby ten, který tak miloval
svět, že Syna svého jednorozeného vydal, štědře Vás obdařil svou láskou,
abyste byli naplněni ve veškeru plnost Boží. Pozdravuji Vás všechny vroucně a často dlím duchem^mezi Vámi. Vaše Ž." - "Na dotaz na mé zdraví sděluji, že je to celkem úměrné mému věku. Nemohu říci, že mi nic neschází;
trochu zlobí srdce a hlavně dech, v poslední době se mně zvýšil tlak na
230. Doma jsem mívala 110/90, tedy trochu snížený. Bera zase sérii synthophylinových injekcí a mám doporučený klid po práci. NEMUSÍTE MÍT 0 MNE
STAROSTI."
PÁN BUH ZAPLAŤ nejmenovanému, který poslal římským karmelitkám, které
se modlí za nás i za domov, 3.000.-lir.
NĚKOLIK OSOBNÍCH ZPRÁV.- 70 let se dožívají DR FRANTIŠEK ČINEK a také
známy major duch. sl. v.v. P.Petr N á 1 e v k a . Dru Cinkovi věnuje
delší vzpomínku i Duchovní pastýř /č.6.,58,str. 120/. Těžiště Cinkova apoštolského zápalu byl dlouhá léta olomoucký seminář a CM fakulta olomoucká, kde byl mnoho let oblíbeným profesorem dogmatiky a spirituálem. Z
té doby pochází jeho liturgické dílo "Výklad mše sv. v bohoslužebném řádu
církevního roku". Ale jeho životní láskou zůstal cyrilometodějský Velehrad, jak se to plně zračí v jeho obšírném životopise Antonína Cyrila Stojana. Když byl vyzván, aby přijal katedru ve státním generálním semináři
na CM bohoslovecké fakultě v Litoměřicích, odmítl. Žije v ústraní /u svého bratra/ v Mostkonicích u Prostějova, vypomáhá v tamní duchovní správě
a leni, když komunisté povolili několik kursů exercicií pro kněze, dával
také 2 kursy kněžských exercicií /třídenní/ na Velehradě. Je sice členem
celostátního mírového výboru kněží, ale zdá se, že o to mnoho nestará:je
prý na to už moc starý... - 60TIN KNĚŽSTVÍ se v červenci dožijí msgre
Otakar VOŠAHLÍK, sídelní kanovník vyšehradský a staroboleslavskv kanovník
P.Karel NĚMEC a děkan ve Svojšicích Josef SAEULA. - Kněžskou PADESÁTKU
vedle^řady jiných oslaví děkan staroboleslavské kapituly Dr.Ignác VESELÝ.
Z u ř e d n í c h
z p r á v z pražské arcidiecése:SEQUENS Hroznata
Karel O.Praem.,kaplan na Smíchově, administrátorem v Praze-Střešovicích,
na Andělce. - LOBKOWICZ Karel, administrátor v Kmetiněvsi, ustanoven administrátorem v Líbeznících a excurr. admin. v Kojeticích,okr.Praha-sever.
Byli zproštěni funkcí:ŘEZNÍČEK Václav, kaplan na Sv. Hoře a VOVES Arnošt,
O.Praem., reál. admin. v Praze Střešovicích.
P ř e d e š 1 i n á s k P á n u :NERAD Vincenc, far. Líbezníce z.
12.4.58 /56 let/; KRAMATA František,far. Lužec n./Vlt. z.20.4.58/74 r./.
2. června měl v Plzni pohřeb metropl. kanovník prelát dr. Otokar ŠVEC.
"Bola to šlachetná duša a jeden z mojích najstarších priateíov z českého kléru. Tak odchádzame..." píše 5*6. prof. Vojtěch^Klein od Nitry, od
kterého máme tuto zprávu.Nemýlím-li se , pan prelát Švec po propuštění
z vězení, skoro slepý, ztrávil poslední léta života v charitním domě sester u Mělníka. - 28.května zemřel strýc P.Ladislava Pavelky Jaroslav PAVELKA, farář ve Slavoňově u Nov* Města n./Met./diec. Hradec Králové/
vp_yěku 75_let*_Requiescant
PÍŠÍ NÁM 0 NÁS:"...Poslední čísla NŽ byla překrásná a hodnotná po všech
stránkách. Myslím^ že časopis jest opravdu životný a bylo by "koda,kdyby
pro finanční potíže se neudržel. Bohužel, naši lidé a hlavně inteligence
je pakáž, zasloužili by si mnozí nařezat na
Daří se jim většinou
dobře a neuznají, že mají také mravní povinnosti k našemu exilu, i katolickému tisku.I někteří lidoví křesťanští pracovníci.Hotový marasmus!Než
hlavu_vzhůru a jde se dál!....
-ek
K tomuto číslu je přiložena DUCHOVNÍ OBNOVA. Příští číslo vyjde v srpnu.

Po desíti letech exilu
POD ZÁŠTITOU J.M. NEJDP. OPATA-ARCHIMANDRITY
A m b r o ž e
L v a
O n d r á k a
z opatství sv. Prokopa v Lisle,
protektora Cyrilometodějské ligy a Křesťanské akademie,
se bude konat v rámci kongresu KIRCHE IN NOT v Konigsteinu / Taunus /
P R A C O V N Í

P O R A D A
a

K N Ě Ž í

pozvaných laiků z Katolické akce v exilu
28^_července_-_3^_srgna_1958
R Á M C O V Ý
V pondělí 28.7.
V úterý

29.7.

Ve středu 30.7.

P R O G R A M :

P ř í j e z d .
ZAHÁJENÍ VE 20 HOD.
Hlavní thema dne:
Cg_qD_NlS_OČEKÁVÁ_CÍRKEV_VE_yLASTI_?
Úvodní situační referát:0 n á b o ž e n s k ý c h
c í r k e v n í c h
p o m ě r e c h
v ČSR.
I^-C_o t_ř_e_b a v y_k o n a t h n e d /pomoc zahraničního rozhlasu, náboženský tisk, liturgické knihy,otázka kněžského dorostu doma i v exilu a ještě něk.jin./
§._t P_r_o z í_t_ř_e_k_?
/Příprava pastoračních,katechetických, liturgických
příruček; studium nových metod; příprava odborníků v
těchto oborech; organisování vědecké práce v jednotlivých odvětvích církevních věd; hledání misijních povolání pro ČSR u jiných národů a snad ještě další nám./
Hlavní thema dne:
ĚAŠE_P0VINNOSTI_K_NAŠEMH EXILU
Úvodní situační referát:0 n á b o ž e n s k é s i t u a c i v e x i 1 u /se stručným přehledem
o dosud vykonané grgc^/^
III^-_K_a_t_o_l_i_c_k_á v e_x_i_l_u /Reorganisace a
doplnění organisační struktury CML podle požadavků přítomného stavu extlu;poměr k ostatním exilovým organi-/

ZDE ODSTŘIHNĚTE, ČITELNĚ VYPLŇTE A OBRATEM ZAŠLETE NA ADRESU:
KATHOLISCHE MISSION EUER ČSR-FLUECHTLINGE
M_ü_n_c_h_e n 23^
Ohmstrasse 14a.
GERMANIA.
Přípravnému výboru
P R AC

0 V N í P 0 R A D Y K N Ě Ž í
v Konigsteině /28.7v - 3.8. 58/.

Drazí.spolubratři, ZÚČASTNÍM SE OSOBNĚ pracovní porady. Zároveň posílám PŘIPOMÍNKY K PROGRAMU pro diskusi. V Kristu. Pánu Váš.
/Nemohu se osobně zúčastnit pracovní ttorady, ale posílám alesDoň PŘIPOMÍNKY K PROGRAMU pro diskusi^ S přáním zdaru a požehnání jsem^
NB! C o

se

n e h o d í

š k r t n ě t e

!

VERTE! ./.

sacím a institucím-spolupráce s ostatními národy a
a s katolickými mezinárodními organisacemi;problémy
našeho tisku /NŽ a místní časopisy, ediční program
studijního ústavu CML -Křes^.akademie a jiných kat.
institucí/.

V sobotu

iy^-_D_u_c_h_o_y_n_í__s_p_r_á_v_a_ v e__x i 1 u /Zkušenosti z různých zemí;možnosti spolupráce a vzájemné
pomoci, společné a místní pastorační tiskové akce;problémy charitativní a sociální; informační a pomocná
kněžská služba /Vinculum/; pastorační odbor při KA/.
2.8. odpoledne: ZÁVĚREČNĚ PORADY
Schválení p ř a c o v n í h o p r o g r a m u pro
příští pracovní období,- r o z d š 1 e n í k o n —
k r é t n í c h
ú k o 1 ů .
ROK 1963 JE 1.100 ROK OD POKŘESŤANĚNÍ NAŠEHO NÁRODA!

NB! 1.-SPOLEČNÉ POBOŽNOSTI:!.-Ráno/nebo večer/ body pro meditaci pro kněz
2.-V 8 hod. sborová mše sv. s promluvou /bude-li dostatečný počet laiků/.
3.-Společná večerní modlitba v kostele.- 4*-Jeden den společná adorační
hodina.- 5.- Závěrem obnova zasvěcení domova i exilu neposkvrň. Srdci P.M
II.-PODROBNÝ PROGRAM se jmény všech referentů a koreferentů a s hlavními body všech referátů dostanou účastníci ještě před začátkem porad v
cyklostylovaném pracovním sešitě, aby si mohli připravit včas poznámky
pro diskusi a neztrácel se čas planým povídáním. Mimo přehledného úvodního referátu budou každý den jen 2 p ů 1 ^ o d i n o v é referáty a nakolik koreferátů nebo relací, které^nesmějí trvat déle než 10 min, aby zůstalo dosti času na debatu.
III.-UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ bude z d a r m a /nanejvýš budou žádat
odsloužení několika mešních intencí/. U Ostpriesterhilfe bylo zažádáno o
příspěvek na cestovné pro ty, kdo toho opravdu potřebují.
IV.- PROGRAM 8. KONGRESU "KIRCHE IN NOT" bude zaslán všem přihlášeným z Mnichova.
Z načrtnutého programu vidíte,že jde o věc důležitou. Po zkušenostech
10 let v exilu je třeba dosavadní činnost opravit, doplnit, přizpůsobit
změněným poměrům doma i v exilu. Proto prosíme všechny předně 0 MODLITBU
A 0 MEMENTO PŘI MŠI SV. za zdar našich porad. Všichni kdo můžete, PŘIJĎTE OSOBNĚ na naši schůzku. Ale ode všech, i od těch KDO NEMOHOU OSOBNĚ
PŘIJÍT, očekáváme p í s e m n é
p o z n á m k y k našemu programu pro
společnou diskusi. Těšíme se na shledanou v Konigsteinu!SLÁVA KRISTU!
Msgre dr.Frant. PLANNER, člen Supremi Consilii pro Emigratione^a generální sekretář Křestanské akademie v Římě.
P. Jan Kř. LANG, S.J., gener. duchovní rádce Cyrilometodějské ligy,Londýn
Th.dr. Alexander HriDLER, ředitel duchovní služby pro uprchlíky v Německu
/Prosím, jména TISKACÍM PÍSMEM nebo PSACÍM STROJEM!/
Příjmení:
Země/odkud přijíždí/:..
Jméno křestní:
Diecése/ČSR/ nebo řeh.:
Přijedu do Konigsteinu dne
asi v hod
/vlakem, autobusem, autem/ směrem od .....
Počítám s ubytováním a stravováním.Na peněžní příspěvek na cestovné
nereflektuji, /erosím alespoň o čnstečnou uhradu cestovného.
MA ADRESA:

Po /datum/
.mi nic neposílejte. Vyzvednu si*ósóbně!***
Posiete mi spolu s programem kongresu "Kirche in Not" informaci
o spojení z Frankfurtu a/M. do Konigstcinu. Přikládám mezinárodní pošto^
ní odpovědku /
/, abych nezatížil zbytečně Vaš rozpočet,
/co
se
n e h o d í .
Štr-r-hn^ + ^ t /

