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J a k o rukopis v y d á v á Pracovní kroužek Unionis apostolicae «Vinculums, Via della ConciRazione, 1, R o m a Italia. Otisk pouze se svolením redakce.

ŘADA VII., číslo 4.

V Římě, v lednu 1959.

Veledůstojní pánové, milí spolubratři, po hodně dlouhé přestávce
posíláme Vám opět jedno číslo VINCULA. Ani jsme se neodvážili začít
novou řadu, poněvadž jsme loni vydali pouze 3 čísla, proto pokračujeme v číslování.- Chceme v tomto roce pokračovat, abychom alespoň
zčásti splnili program, který jsme si nastínili v Konigsteinu a který byl uveřejněn v září 1958/ Vinculum VII.,3.,str. 3.-5./. Jsem plně
přesvědčen, že pravidelnější a častější vydávání Vincula a výměna názoru na jeho stránkách, bv mohly hodně přispět k uskutečnění našeho programu. Ale náš čas a naše síly vyčerpává pravidelné vydávání Nového života a ostatní vydavatelský program Křestanské akademie, který nepokračuje také tak rychle, jak bychom si přáli. Scházejí nám stále ochotné
pomocné ruce a mozky a technické prostředky, na které zatím nemáme ještě potřebnou úhradu. Zatím zůstalo jen při slibech. Ale stále ještě
doufáme...Přes tyto obtíže chceme však pokračovat a chceme udělat všechno, na co stačí síly. Nemůžeme -.po zkušenostech minulých let, znova
potvrzených v posledních měsících - se zavazovat k nějakým určitým lhůtám. Jak často bude vycházet Vinculum, bude především záležet na ohlasu,
jaký vzbudí ve Vašich řadách, a na Vaší horlivosti v dopisování. Na
poslední číslo, ačkoliv tam bylo naznačeno tolik konkrétních námětů a
návrhů, bylo velmi málo reakcí. Nemůžeme si zapírat skutečnost, že
dlouhé odloučení, zcela rozdílné existenční a pastorační zájmy kněží
žijících v různých světadílech nepřispívají nikterak k těsnější a soustavnější spolupráci. Začínáme se stále více odcizovat, každý si buduje svůj vlastní svět a společné zájmy Církve doma a problémy našich krajanů v exilu se nám stávají stálé vzdálenější, začínají se ztrácet v mlhavých vzpomínkách, které se hodí pro chvilky svátečního zamyšlení u kamen, ale nestačí nás přinutit k rozhodnutí a k práci. Ale nesmíme zapomenout, že nepřátelé nespí ani doma ani v zahraničí. Pracují stále
horečněji. Všechno to jsou nové důvody pro nás, že musíme pokračovat
a napnout všechny síly, abychom se nemuseli obávat výčitek pronásledované Církve doma, věřících i pastýřů, a samého nejvyššího Pastýře,kterému musíme všichni vydat počet, a přísný počet, z toho, jak jsme hospodařili se svěřenými hřivnami. A naše existence v exilu jehřivna, veliká hřivna!
Prosím Vás proto, najděte si poslední číslo /3, září 1958/ a přečtěte si ještě jednou pozorně tam uveřejněný p r a c o v n í
p r o g r a m , zamyslete se nad jednotlivými body a otažte se každý sebe sama, co jsem mohl nebo měl vykonat?a nevykonal. Nesmíme se spokojit jen
s negativním konstatováním.Stanovíme si, co podle našich sil a možností
v nejbližší době pro naši společnou věc vykonáme. Každý si musíme odpovědět především na otázkusCO VYKONÁM JÁ? V. KTERÉM OBORU A JAK ZAČNU PRACOVAT S DRUHÝMI? S p o 1 u p r á c e
je nečeské slovo, ale vyjadřuje
nejlépe to,co nám nejvíce schází. Pracuje se mnoho na všech stranách,
ale málo je těch, kteří chtějí spojit své síly ke společné práci.
Letošní rok nám k tomu může dát několik nových motivů.
Je to především j u b i 1 e j n í r o k
sv.FARÁŘE ARSKĚHO /sto
let od jeho smrti/. Všude se konají velké přípravy k důstojné oslavě
výročí. Jubilejní rok má být především prohloubením duchovního života
a oživením apoštolského ducha v řadách diecésního kléru. Ve F r a n c i i se ustavil zvláštní komitét za tím účelem. 8. února, den kdy
přišel sv. Jan Vianney jako farář do Arsu^ bude rok zahájen. Hlavní
slavnosti budou v srpnu a v září. V I t á 1 i i připravuje UNIO APOSTOLICA pout do Arsu /3. a 4. září/,^v řadě diecésí^se budou konat
zvláštní kursy exercicií pro kněze, v Římě se bude konat zvláštní oslava 11. a 12. března. Promluví o duchovním a pastýřském životě ve světle
sv. Jana Vianney J.Em. kard. Carlo Confalonieri a pro členy a přátele
Folia circularía cleri CSR dispersi. In lingua Bohémica. Manuscripti instar. Cum approbabione ecelesiastica.
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Unionis apostolicae mše sv. J.Em. kard. Aloisi Maselly v arcibasilice
sv. Petra. Sv. Otec JAN XXIII. při návštěvě malého římského semináře
6. ledna t.r. se zmínil o oslavě tohoto jubilea. Řekl tam mimo jiné:
"PŘÍKLAD ADORACE OPRAVDU BOŽÍHO KNĚZE, KTERÝ OBĚTUJE CELY ŽIVOT SLUŽBĚ
PODOBNÉ SLUŽBĚ ANDĚLŮ, DAL SVATÝ FARÁŘ ARSKÝ, OD JEHOŽ BLAŽENĚ SMRTI
UPLYNE 4. SRPNA T.R. STO LET.CHCEME POVZBUDIT VŠECHNY,PODNIKY,KTERE SE
BUDOU KONAT PŘI TÉTO PŘÍLEŽITOSTI, PONĚVADŽ OSOBNOST TOHOTO HRDINNÉHO
KNĚZE JE TEN NEJKRÁSNĚJŠÍ PŘÍKLAD HORLIVOSTI VE SLUŽBĚ BOŽÍ, PŘÍKLAD
BEZMEZNÉ POKORY A NAPROSTÉ NEZIŠTNOSTI." - Příklad i pro nás.
Při loňské národní pouti v Lurdech na konferenci tam přítomných knězi za předsednictví J.M. ndp. opata Ambrože Ondráka,O.S.B. se také mluvilo o možnosti pouti do Lurd a do Arsu a o kněžských exerciciích v Arsu samém. Američané připravují už novou velkou pout na evropská poutní
místa. Ale o kněžské pouti a o exerďciích v Arsu nebylo od té doby^
navrženo nic konkrétního. Je to v našich exilových poměrech dosti těžko
proveditelné. Ví-li snad někdo o nějakých konkrétních přípravách na
společnou pout nebo exercicie českých kněží letos, prosím o zprávu na
redakci Vincula.
Jiný důvod k větší horlivosti a k těsnější spolupráci v apoštolské
lásce je osobnost nového sv. Otce J A.N A
X X I I I .
V den papežské korunovace nakreslil svůj ideální portrét v podobenství dobrého pastýře, které vyložil ve své homilii. Nechce být ničím
jiným než dobrým pastýřem- pastýřem, který je ochoten dat v sazku i
život za své ovce, který je hotov ovce bránit, který trp live hledá
ztracené, který chce všechny přivést podle Kristovy vule do jednoho ovčince. Zákon laskavosti a pokory má řídit jeho život, chce byt podle
vzoru Pána Ježíše tichý a pokorný srdcem. "Modlete se za svého velekněze, aby rostl stále víc v evangelické mírnosti a pokoře."- rekl
ve své korunovační promluvě a dodal:"Jsme přesvědčeni, že z teto ctnosti vzchází mnoho dobrého ovoce a povstane z ní i mnoho užitku pro sociální a pozemský řád, bude-li v nich vynikat společný otec všech věřících."
Každý nový den prvních měsíců jeho pontifikátu potvrzuje, jak^věrně
uskutečňuje sv. Otec Jan XXIII. svůj pastýřský program: jeho návštěvy
ve věznici a v římských nemocnicích, návštěvy římských universit a seminářů, nemocných kněží, jeho generální i soukromé audience /přijal
také i italské cirkusáky/, jeho láska k' pronásledované Církvi za zeleznou a bambusovou oponou, jak se zvláště ukázala pri pobožnosti v
basilice sv. Pavla a jak ji cítíme v modlitbě, kterou složil pro tuto
příležitost; že tu nejde o projev nějaké jen přirozené dobroty a zbozné sentimentality, ukazuje nejlépe jeho velkorysé rozhodnuti, ktere^
vyvolalo v celém světě úctu a obdiv - o pořádání ekumenického koncilu, diecésní synody pro římskou diecési a přizpůsobení kodexu církevního práva novým poměrům. Svatý Otec Jan XXIII. dovršil uz 77 let zivota, ale je mimořádně čilý a ppdnikavý a zachoval si svůj zdravy optimismus, který nezavírá oči před skutečností, ale nebojí se ji.
Proto budeme se nejenom opravdu vroucně modlit, aby nám ho^Pán Bůh
zachoval a žehnal všem jeho snahám, nýbrž budeme se snažit kazdy podle
vlastních sil a možností, abychom s podobnou láskou, pokorou a horlivostí pracovali na svěřené části_Boží vinice.
V posledním čísle Vincula, které vyšlo právě po úmrtí velikého papeže Pia XII., jsem slíbil, že se vrátíme v příštích číslech,ke zhodnocení osobnosti a díla Andělského pastýře. - Redakce "STUDII" , jejichž
první číslo všichni znáte, vydá zvláštní sešit, který bude věnován
Piu XII. Bylo by tedy zbytečné "nosit dříví do lesa". Zatím nejkrasnejší panegyrik proslovil o Piu XII. sám sv. Otec Jan XXIII. ve svém prvním vánočním poselství 23. prosince 1958. Doufáme, že v sešitu "Studií" bude také pamatováno, co Pius XII. vykonal za^svého dlouhého pontifikátu zvláště pro kněze a pro usnadnění a přizpůsobeni pastoračních
metod potřebám dnešní doby i pro zintensivnění kněžského duchovního
života./ Exhrta ke kněžím "Menti nostrae", nový překlad žaltare, reformy liturgické, obnova slavení velikonoční vigilie, úprava eucharistického postu, založení zvláštního pastorálního ustavu aj./
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ŽIYOT_NA_BIBLICKÉM_ÚSTAVĚ_y RÍMĚ^
Kdysi před dvaceti lety mě udivilo, ale zároveň se mne i mile dotklo,
když jsem nasel v^"Jitru", časopise katolických studentů, členek o Východním ustavu v Římě. Sloh toho článku se mi zdál jaksi přísnější a
sušší než sloh ostatních , ale přece budil zájem, poněvadž se za tím
vším cítil život milované, matky Církve. Čtenářům Vincula může být stejně příjemné přečíst si^několik informačních poznámek všeobecného rázu
o Papežském biblickém ustavu v Římě, který je středem mých studentských
zajm^,/Článek byl^psán před rokem, ale teprve dnes jej uveřejňujeme,jen
s několika nepatrnými změnami. Myslíme, že i dnes je ještě časový.Pozn.
redakce/
Biblický ústav založil papež svatý Piua X. ve snaze co nejšíře ote< vri-t prameny božského.z jevení. Brzy po svém založení byl ustav svěřen
jesuitům. Tak měl být zaručen jednotný vědecký směr, usnadněna správa
ustavu^a umožněn i výběr profesorů. Biblický ústav bud^ brzy slavit své
"padesatiny^. Myslím, že se při tom bude moci skromně pochlubit*nejen
svými^b^valymi zaky, dnes většinou profesory Písma sv. na fakultách a v
seminářích po čelem světě, nýbrž i snahou svých profesorů udržet krok
se současnou stále rostoucí biblickou vědou a šířit znalost bible i mi.mo přednáškové síně, slovem i písmem.
^ Obyčejný kurs Biblického ústavu, který předpokládá licenciát theologie, je rozdelen na tři roky pro toho, kdo aspiruje na doktorát biblických ved.K profesuře Písma šv. v seminářích však obravňuje už licenciát, ktereho možno dosáhnout po dvou letech studia. *
První rok má informační ráz. Začíná studiem základních jazyků -řečtinou, hebrejštinou a aramejštinou, přednáší se všeobecný úvod do kritiky textu, starozákonních a novozákonních dějin, biblického zeměpisu a
archeologie. Hlavním předmětem je ovšem exegese, ze které si-každý posluchač v prvním roce musí vzít dva kursy - jeden ze Starého Zákona a jeden
z Nového. V každém exegetickém kurse profesor nejdříve podá všeobecný
uvod do příslušné knihy a pak vybere několik kapitol k exegesi. Jako
ukázku podám zhruba program studia za poslední čtyři roky.
Ze Starého Zákona byly probrány části těchto knih:Dt, Ex, Job.- Dn,
. Jos, Is, Ct.- Dt, Gn 12-25, Ps, Eccle.- Tb, Jdt, Est, Gn 25-36,Jr,Job.
Z Nového Zákona: synoptická otázka, Jo 3ss,l Cor,- Vznik evangelií.
^T^ss, Joh.6-8, Rp^ ^ ^ 2 Cor. - Formgeschichte, kázání na hoře, 2 Cor,
Gal, Philp.- iter Lucaňum, Joh.l3ss,Rom,l Cor.
Klade se více důraz na důkladnost než na množství textů podle zásady:
raději mene , ale dobře. Jak RP rektor Vogt, tak i bývalý rektor P.Bea,
profesor exegese SZ a metodiky biblického studia a metodiky vyučování,
trpělivé opakují každý rok, že škola na biblickém ústavě nechce dávat
material pro příští přednášky v seminářích/ ten si musí každý profesor
- najit a pripravit sám/, nýbrž upozornit na hlediska moderní biblické
vedy, chce uvést do způsobu studia a vědecké práce a zároveň ukázat,
jak je možno výsledky vědeckého moderního bádání uvést ve shodu s tradičním učením Církve.
Počet povinných přednášek není zatěžující. Posluchač si nemusí zapsat
více než 14 hodin týdně v prvním roce, V druhém roce ještě méně. Zato
tím více se klade důraz na soukromé a osobní studium,
V druhém roce si každý může zvolit obor, Starý nebo Nový Zákon.V
tomtč roce, podobně jako v třetím, každý musí napsat seminární práci.
Řečtina'skončila v prvním roce, v hebrejštině se však pokračuje ještě
jeden semestr; k ní třeba přibrat ještě jeden další východní jazyk, kterému musí věnovat alespoň tři semestry /studuje-li na^ústavě 3 roky/.
Volba jazyka je svobodná a je tu i možnost velkého výběru, Pro budovcí
odborníky v Novém Zákoně se doporučuje především syrština, ale nestuje
se bez užitku ani arabština, kopština, habešština, arménstina nebo gruzinstina. Lepšímu poznání starozákonního prostředí pomáhá znalost staré
egyptštiny s jejími hieroglyfy, šumerštiny a achádštiny s klínovým písmem, ugaritštiny nebo hetitštiny. pro zájemce o jazykovědu j^ko takovou
je tu ještě možnost výběru mezi sanskrtem a íránskými jazyky.
Na Biblickém ústavě totiž je mimo fakultu biblickou - exegetickou
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také fakulta antického Východu. Na ní se studují hlavně jazyky a zvyky
starověkých národů. Podle tam získaných znalostí je možno dosáhnout i
na této fakultě licenciátu nebo doktorátu.
Studium jazyku zabírá mnoho času a proto často se psaním doktorské
práce se začíná obyčejně až po skončení tříletého kursu a mnohdy se
práce podává až po několika letech pedagogické praxe. Ta může připravit širokou bási pro nesnadnou vědeckou práci.
Biblický ústav je určen především pro vzdělání budoucích profesorů
Písma sv. na bohosloveckých fakultách a v seminářích celého světa. Loni
navštěvovalo ústav 180 posluchačů z 29 různých národností. Náleží 43
řeholím a 66 diecésím. Z ČSR navštěvovali Biblikum jako řádní posluchači nebo hosté vdpp:A.Janko^D.Faindl SOC, Jan Merell, Jos. Miklík CSSR,
A.Salajka, N.Stanislav, A.Surjanský, P.Valena, J.Adámek C.SSR, V.Bogner,
J.Budař, F.Kotalík, F.Míša DB, F.Novák, J.Tobola, Fr.Úředníček SJ.,
J.Bukovský 3VD, G.Pavlovský S.J.,St. Porúbčan,S.J., Fr. Zeman, J.Heriban DB.Loni tam studovalo 8 Poláků. Nejpočetněji bývají zastoupeni Italové a hned po nich Španělé. Letos na ústavě studuje také jeden Čech Dr Josef Krejčí.
Když už jsme u jmen, můžeme připomenout jména několika známějších
profesorů. Rektor ustavu Arnošt Vogt, odborník ve SZ, zná velmi podrobně nálezy u Mrtvého moře. P. Bea / stejně jako P.Vaccari/ člen biblické
komise, nejraději komentuje básnické knihy starozákonní. Epištoly sv.
Pavla vysvětlují P. Stan. Lyonnet a P.Kar. Prumm. Doktorská práce Slováka P.Vil. Pavlovského, nyní profesora starozákonních dějin, v které
řešil problém chronologie knih Esdráše a Nehemiáše, došla obecného a
nadšeného uznání u světových autorit.

Chceme-li však podat celkový obraz o Pap. bibl. ústavě, musíme se^
zmínit i mimoškolní biblické práci profesorů. Mimo spisování a vydávání odborných knih jsou to veřejné konference i pro světské publikum,
činnost studijního domu v Jerusalemě a biblické karavany po zemích Blízkého východu.
Každý rok před začátkem postu ústav pořádá sérii veřejných předná- ^
šek pro širší obecenstvo./Několik témat:Deset let nového překladu žalmu,
1900 jubileum epištoly k Římanům, žalmy v době sv. Jeronýma, Anglická
kolej v Římě a anglický katolický překlad Písma^ Rukopisy od Mrtvého
moře, Biblický Egypt ve fotografii, Egyptské učení o nesmrtelnosti apod./
Přednášky se konají v nové "Aula magna" v nové části Biblického ústavu^
darovaného a zařízeného sv. Otcem Piem XII. Je spojena se starou částí
ústavu umístěného v paláci Mutti-Papazzurri krytým mostem ve výši druhého poschodí. Nová budova je část rozsáhlých budov původně postavených
na pozemcích knížat Colonna pro generalát minoritů. Mimochodem poznamenávám, že v kapli ústavu je na hlavním oltáři socha božského Srdce Páně
a na postranním oltáři reliéf Madony,s děťátkem, obě díla českeho sochaře Ignáce Weiricha. Objednal je pro ústav sám sv. Pius X.
Starý palác chová největší poklad tohoto vědeckého ústavu:bohatě
vybavenou a soustavně doplňovanou odbornou knihovnu se 100.000 svazku,
knih a 50.000 ročnr j^xůzných odborných časopisů. Hlavní sál, umístěny
v druhém poschodí přístavby na místě, bývalého nádvoří paláce-a pokrytý skleněnou střechou, slouží jako čítárna a studijní sál. Kolem teto
hlavní dvorany je seskupeno několik menších salu s katalogy, sbírkami
různých slovníků a encyklopedií, vydání církevních,Otců /Migne aj./, ^
odborných časopisů. Knihovna je vyhledávána vědeckými pracovníky^ z města i z cizinv. Knihovny možno velmi snadno používat, každý si muze vyhledat a vzít z polic knihu, kterou potřebuje,sám. V prvním poschodí^
starého paláce je umístěno biblické museum, většinou vznikle,z nalezu
při vykopávkách, které
v minulých letech konali profesori ustavu v
Palestině.
Studenti třetího roku mají možnost dokončit a doplnit svá studia v
v jerusalémské odbočce Biblického ústavu. Vede ji podnikavý American ^
R.P.North, odborník v biblické archeologii a v biblickém zeměpise. Loni
měli mimo archeologii a bibl. zeměpis také novohebrejštinu a^exegesi
knihy Josue, plnou zeměpisných údajů o Palestině. 0 velikonocích mohou
studenti navštívit i Jordánii.

VINCULUM VII.,4.
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V domě nechybí zařízení, která pomáhají studentům 'snadněji vniknout
do kulturního života nynějšího izraelského státu. Mají možnost poslouchat izraelskré"řadio. Bo koleje občas přicházejí různé osobnosti akademického, církevního a diplomatického světa na čaj. Možno navštěvovat
musea a při obnovených židovských svátcích podívat se na národopisně
náboženské průvody.
Kdo nemůže na celý půlrok, může použít tzv. "karavan" .k studijním
zájezdům. 0 velikonocích "karavana" trvá 14 dní / Z toho 6 dní v Jeruzalémě 6 dní ; prázdninová "karavana" je rozpočtena na 2 měsíce/14 dní
v Jeruzalémů-v židovské i arabské části, mimo Palestinu se navštíví
i Egypt,Sinaj, Sýrie, Libanon/.
Biblický ústav vydává tři vědecké -časopisy. "Biblica", psaná v hlavních evropských řečech, mají čistě vědecký ráz. "Verbum Domini" je orgán
vědecké vulgarisace a obuas tam možno najít věci, které se výborně hodí
k prohloubení a oživení kázání. "Orientalia" /rozdílná od Qrientalia
Christiana , vydáv. Rap. vých. ústavem/ jsou věnována otázkám antického Východu a jeho jazyků.
Společné práci komise profesorů Bibl. ústavu vděčíme za nový latinský překlad žalmů a chvalozpěvů breviaře. Byl pořízen přímo z původního hebrejského textu. Táž komise připravuje' podobný překlad všech starozákonních čtení breviáře.
.
Jiří Novotný
OTÁZKA KNĚŽSKÉHO"DOROSTU V ČSR.
/Otiskujeme tu část referátu o náboženské situaci doma z prázdninové
pracovní konference v Konigsteinu./
Je to otázka aktuální, která se dotýká takřka^podstaty Církvej českých zemích, protože je jasné-, že nebudeme-li mít distatek knězi; cely
náboženský život bude upadat. Má-li např. v Cechách jeden kněz v pohraničí na starosti několik farností, je nasnadě, ze se nemuze plne věnovat duchovní práci a všechno provádí nahodile. Uvážime-li^pak, ze napr.
v olomoucké arcidiecési zemřelo do listopadu 1957 37 knezi,^z toho víc
než polovina mladších padesáti let, máme smutný obraz skutečnosti.Vyhlídky do budoucna jsou ještě*chmurnější. K tomu musíme, připočíst komunistickou propagandu, která svízelné situace .využívá a pocita s časem,
který za těchto okolností pracuje pro ně. Proto po počáteční bouřlivé
protináboženské propagandě najednou polevili /na čas!/. Začali^sirit
zásadu:Náboženství se samo přežije, není ničím jiným než dožíváním^
staré epochy vykořisťovatelů. Snahou obsadit vlivná nebo vedoucí místa
v církevním životě a tendencí ovládnout Církev mocensky, odloučit ji od^
lidu, nedělat zbytečně mučedníků -.zasadili jí mnohou hlubokou ránu, těžko zhojitelnou. Přestaly i přímé útoky na víru. Začali ''vědecky" zpracovávat lid. Osvětové přednášky, .školení, besedy. Při každé příležitosti: ukápli trochu atheismu a pokušili se v posluchačích vzbudit alespoň pochybnosti ve víře. .
Různé "osvětové" podniky na venkově skončily fiaskem* Komunisté sami
přiznali, že se musí postupovat velmi opatrně,"vědecké*' názory socialismu je třeba "servírovat" nepřímo, protože"náboženské předsudky"jsou
ve venkovském lidu silně zakořeněny; boj proti nim je zdlouhavý a svízelný. To vysvětluje také postoj ke kněžím vůbec. Kněz není veřejně zesměšňován a tupen. Je to všechno strašně rafinované. Kněz nemůže pracovat podle požadavků moderní pastorace, ha kazatelně je hlídán, nemůže
dělat žádnou aktivní pastoraci, jen udržovat při životě ty, kdo přijdou.
Pokouší-li se o to, .dostane se drive do kriminálu, než dosáhne prvních
pastoračních úspěchů.
Táž tendence se odráží i v otázce kněžského dorostu. "To, co je,smí
se-udržovat, ale rozšiřovat a dále horlivě pracovat je zakázáno!"
Na jedné straně ze strany církevních, úřadů je kněz zahrnován oběžníky a přípisy, které vybízejí, aby se horlivě staral o budoucí kněze,aby
posílal ^a studie, smi o tom hovořit i z kazatelny. Všechno je tedy V
nejlepším pořádku, ale právě tu začíná tragedie práce kněze v tomto směru. - V ČSR existuje jen státní škola. Výchova dětí je zaměřena socialisticky J na základě ''nejnóvšjších vědeckých poznatků", rozuměj komunistických. Proto je a priori protináboženská. Náboženství je nadstavba
a přežitek. Náboženský život v rodině není také často na výši. A tu se

mane tážeme, jak chceme mít kněžská povolání, když jsou už v samém zárodku udušována. Doví-li se školní představitelé, že student chce jít
studovat bohosloví, má mnoho potíží, při maturitě i později. Říká se mu,
že si škodí, že by se jinde lépe uplatnil atp.Při vstupu na theologickou fakultu je podroben křížovému výslechu dotazníku a formulářů^^které se všechny shodují v tom, že zdůrazňují: Je oddán lid. dem. zřízení,
jaký je postoj jeho rodičů, politická příslušnost, mají někoho v zahraničí, prostě řečeno - politická zpověcí.
Do roku 1949 , příp. 1950 do června, byly v českých zemích 2 theologické fakulty .a 4 bohovedná učiliště. Po vydání státních církevních zákonů byly všechny zrušeny. A bez souhlasu Církve byla zřízena nová státní theologická fakulta v Praze. Bylo to velmi šikovně stylisováno a odůvodněno, hlavně tím, že nejde o novou fakultu, nýbrž o fakultu a seminář pražský a že pro nedostatek kvalitních profesorů na/ačilištích nebyla zaručena vědecky, theologicky a. výchovně patřičná úroveň bohovědných ústavů. Velmi bolestně se nás tehdy dotkla skutečnost, že starobylá olomoucká theologická fakulta byla nemilosrdně uzavřena. Napřed byly theologické fakulty vyřazeny ze svazku university a poté sloučeny.
Olomoucká theologická fakulta měla po druhé světové válce zásluhu,že
v Olomouci byla obnovena universita. Byl to hlavně první prorektor této
Palackého university Th dr. Frant. Činek, který svým vlivem /též jako
politický vězeň/ dosáhl toho velkého úspěchu.Všichni doufali, že bude
také prvním rektorem, ale komunisti dokázali, že byl jmenován jen prorektorem. A tak se stala zakladatelka university prašivou ovcí a jako
taková prostě odstraněna.
Podobně to bylo v Praze Dejvicích. Krásná výstavná budova theologické
fakulty a semináře se brzy pánům zalíbila a tak se dostala i pražska fakulta Karlovy university na periferii a našla asyl ve starém semináři v
Litoměřicích. Jak komicky a zároveň tragicky zní její dlouhý titul:
Pražská bohoslovecká cyrilometodějská fakulta se sídlem v Litoměřicích!
Je tu dále otázka počtu bohoslovců. Kdyby stát nezasahoval, tak by
podle mého soudu, i za tak tíživých okolností situace nebyla katastrofální. Ale stát stanovil "numerus clausus" bohoslovců. Pro první ročník
nanejvýš 25 bohoslovců. Podle spolehlivých informací bylo pro rok 19571958 přihlášeno v českých zemích 150 bohoslovců, ale přijato jich bylo
pouze 25. To snad dostačí. Nedostatkem kněží nejsou vinni jen kněží.Státu záleží na tom, aby kněží bylo co nejméně.
K tomu všemu přistupuje ještě nejednotnost názorů na pražskou fakultu.
Biskupové nejsou a nemohou dát jasné a závazné prohlášení. ^Fakulta byla
ustavena bez souhlasu Církve. První léta bylo studium na ní zkráceno
na pouhé čtyři roky. To byl důvod, proč mnozí bohoslove! odmítli pokračovat ve studiu na nové státní fakultě. Osnovy byly vcelku katolické,
byly přidány je 4 hodiny povinných společenských nauk / komunismus,materialismus a politika/. Bylo to sice zabaleno do krásných slov, že to
je jen pro informaci a je nutné, aby kněz byl všestranně vzdělán. A dále
podle komunistů, když kněz v kázání mluví o Bohu, dělá vlastně náboženskou propagandu, proto je nutno v zájmu svobody projevu svobodně rozvinout i propagandu bezbožeckou. Ovšem v komunistickém státě schází naprosto předpoklad rovnocenných prostředků propagandy.
Pokud je mi známo, postavili se mnozí biskupové odmítavě k fakultě.
Někteří soudili, že je lepší něco než nic a doporučili svým bohoslovcům
pokračování ve studiu na státní fakultě. /Ták např. i pan arcib.olom.,
ale mnozí bohoslove! odmítli, poněvadž říkali, že pan ařcibiskup není
správně informován a nemůže svobodné rozhodovat./ Postoj některých těchto bohoslovců byl opravdu hrdinský. Kteří odmítli pokračovat ve studiích byli /r.1950/ vzati na vojnu a bez ohledu na zdravotní stav drženi
tam tak dlouho, až si to rozmyslí. Při každé příležitosti, při "apelech"
jim to bylo znovu připomínáno, že kdo se rozhodne jít studovat na theologickou státní fakultu, bude ihned propuštěn z vojenské služby...Tak se
stalo, že někteří pro svou tvrdohlavost /proti všem předpisům o délce
vojenské služby/ byli na vojně 40 měsíců! Necvičili ovšem ve zbrani,byl
to vlastně pracovní tábor, nosili vojenské uniformy a museli pracovat,
/tzv. PTP/.
^
^
^
^ ^
Oficiální odpověg. z Říma nebyla dána, poněvadž nebylo možno bezpecne
zjistit skutečné poměry. Bylo naznačeno, že je možno studovat na ústave,

ale každý je ve svědomí zvázán, aby si soukromě doplnil studia. Svěcení jsou platná.
Nakonec se fakulta vžila. Novokněží jsou svěceni pro diecési, z které pocházejí. Světí je stařičký a churavý světící pražský biskup dr
Eitschkner. pro Olomouc bylo roku 1957 vysvěceno š e s t kněží a
do listopadu téhož roku jich zemřelo 37 !!! To mluví samo.
Dnes je studium opět 5' roku. Roku 1956 /po událostech se Stalinem/
bylo znovu rozšířeno. Mimochodem ještě poznamenávám, že primicní slavnosti a průvody.jsou někde dovoleny, jinde zakázány. Tak např. r-1956
na Olomoucku byl primicní průvod zakázán. Nepomohlo ani odvolání k ministerstvu. To prostě poslalo připiš zpět s poukazem, že příslušný kraj
ský církevní tajemník musí průvod povolit. Ale ten nepovolil. Bývá to
někdy msta na místním faráři, který je označen jako brzda socialistického, -hospodaření ha Vesnici. Naopak v brněnské diecési byly primicní
průvody povolovány v plném rozsahu a mnohdy se jich zúčastnil i KCT
osobně, Praxe byla velmi různá.
/příště přineseme některé jiné části zajímavého referátu,/
NÁŠ AFRICKÝ MISIONÁŘ včp, V á c 1 a v
SOUKUP je na šestiměsíční
dovolené v Belgii. Píše 13.1.59"...Ministerstvo kolonií mě obeslalo
trochu nemilým upozorněním, že nutno dát lékařsky prozkoumat můj "thorax", zdali jsem či budu schopen návratu do Konga. Jsem nyní v Bruges,^
v překrásném, na umění, historické a stavitelské památky bohatém, snivě
romantickém městě. Bývala to ve středověku metropole evropského obchodu. Jsem však tady na pozorování na klinice. Není to se mnou tragicky '
yážné, ale zdá se,že přece není něco v mých plicích v pořádku.- Fiat!..
Těším se už nyní na návštěvu Říma, i.kdybych tam měl jít^pěšky, abych
si snad vymodlil zázračný dar zdraví u sv. Pavla, alespoň k pokulhávajícímu následování, /únorové číslo NŽ přinese zprávu o africkém posvícení na Kikaku s obrázky.nové kaple nep„ Početí P.M. a poznámky-k nedávným bouřlivým událostem v Leopoldville a jinde v Belgickém Kongu.
V příštím Vinculu začneme uveřejňovat úryvky z jeho misionářského deníku, Zatím se modlíme za jeho uzdravení a těšíme se na shledanou!/
Možná, že někteří z dpp. viděli také nádherňý reportážní film o katolických misiích v Belgickém Kongu "TOKENDE". V Římě měl veliký úspěch
právě jako na světové výstavě v Bruselu. Dp^ Soukup o něm píše:"Film
trochu zkresluje skutečnost. Člověk by po jeho shlédnutí byl v pokušení uvěřit našeptávání nepřítele duší, že už není ani třeba posílat zlaŤáčky do Konga, ani třeba ztrácet čas modlitbami za tamní misie a misio
náře. - A to zas ne! Ve skutečnosti tam bude moc a moc co dělat až do
konce světa, i kdyby Východ zbořil "železnou oponu"! Dejž to nebeský
Pán Bůh!...."
*t
. Z NĚMECKA Z UNTERJETTINGEN se ozval náš s t a v i"e 1 c h r á m ů
vdp= JOSEF ŠMÍDL. /17.1.59/. Posílá zprávu o svěcení nového kostela
v Oeschelbronnu a několik fotografií. Přineseme reportáž v příštím
čísle NŽ^, Z dopisu vyjímáme:"....Ten kostel v Oeschelbronnu byl hotov
za jeden rok. Začali jsme z. jara 1958 a já jsem nečekal, že se nám podaří dostat to tak daleko. Ale naši lidé tam byli už 12 let bez kostela, museli se nuzovat v jedné soukromé místnosti. Byli šťastni, že
budou mít-vlastní kostel. Sami vydatně pomáhali. Je v místě hodně zedníků a jiných stavebních povolání á to také hodně pomohlo. I ženy a
děti pracovaly ze všech sil, šetřily, sbíraly příspěvky. Často se zdálo? že to nepůjde dál, ale Pán Bůh poslal vždycky dobré duše, které nám
v nouzi pomohly, Do dnešního dne jsme zaplatili 58.000 DM a máme ještě
18.000 DM dluhu, Mimoto 'jsme pořídili konečně pro Unterjettingen nové
lavice, abychom ty -staré mohly dát do Oeschelbronnu. Bylo to nové zatížení. Ale ted se dá kostel v Unterjettingen s novými lavicemi opravdu
vidět. Až- sem v létě přijedete na duchovní cvičení, budete mít radost
z obou kostelů, Rozdělíme si pak celebrování v těch kostelích. Máme naději^ že koupíme v jedné přespolní stanici Nebringen jedou starou'školu
s několika velkými sály, jestliže to ovšem Rottenburg dovolí. Pak by by
ly dobré podmínky pro práci ve všech osadách. - Dali jsme ten kostel
posvětit na jméno sv<- Štěpána. Vy víte proč. Denně se tam lidé modlí
za našeho dobrého biskupa Štěpána a za náš trpící národ. - Prosím Vás
a všechny spolupracovníky o modlitby za nás, aby naši lidé měli ty kostely rádi a zůstali jim věrni.Zde v diaspoře je ta modlitba stále nutná

Z MEXIKA píše 2.1.59 salesián P.Alois VYORAL"...Zasílám Vám jeden
výtisk modlitby za umlčenou Církev, kterou jsme^tady vytiskli v naší
tiskárně. Zatím jsem jich rozeslal asi 10.000. Škoda že mám málo času,
protože by se dalo rozeslat mnohem více. Tady v Mexiku velmi a účinně
cítí s našimi drahými za železnou oponou, snad proto, že na vlastní kůži pocítili, co je to pronásledování, i když říkají, že to co trpí naši
bratří je mnohem horší, než co trpěli oni.
První neděli měsíce října jsem byl s polskou kolonií v městečku Takambaro, kde mají kapli s obrazem Panny Marie Čenstochovské a konali
jsme tam třídenní pobožnost za pronásledované bezbožeckým komunismem.Přijel také jeden františkánský kněz z Chicaga, bývalý vězeň z Oswenčinu.
Opravdu zajímavé konference měl jeden profesor ze semináře z Morelia.Mluvil s velkou znalostí polských a našich dějin. Slavnou mši sv. musil zpívat našinec a polský velebný pán sloužil slavnou mši sv. zádušní za
všechny oběti komunismu u oltáře na volném prostranství. Pozadí oltáře
tvořila skupina praporů všech národů porobených komunismem a každý prapor měl černou stuhu. - 28. října jsme vzpomínali 40. výročí naší "samostatnosti" zpívanou mší sv. v kapli našich sester. Sešla se skupina
českých a polských rodin a chvíli jsme se cítili před obrazem sv. Václava spokojeni a šťastni...Píši Vám z Puebla, protože jsem sem utekl na
týden, abych mohl odpovědět na stovky dopisů, které se mi nahromadily
v hlavním našem domě v Mexiku za mé delší nepřítomnosti. Zítra se ale
vrátím dc Mexika zpátky, protože příští týden začíná Národní misijní výstava v rámci celostátního misijního kongresu. Protože nenašli jiného,
dali mi na starost vedení kulturního programu po čtrnáct dní trvání výstavy.*.'"
P. C y r i 1 STAVĚL, O.S.B. píše z Foligna/21.1.59/:...jsem nyní spirituálem ve folignském chlapeckém domově. Mimoto mi pan biskup svěřil
duchovní vedení a konference u všech sester v diecési/ 5 klášterů s klausurou a přes 100 ostatních sester v různých řeh. domech/, nemocné ve
městě, pokud neleží v nemocnici, a dále zůstávám farářem na Cancellích
..,.Jak'vidíte"instantia mea quotidiana"..,.Odpustíte tedy mé odmlčení.."
Z D 0 M 0 V A : 0 SMRTI J.M.ndp. velmistra křížovníků JOSEFA VLASÁKA píše gen, vikář vdp, Frant.Bronec:"...17. prosince 58 zemřel nám nas
milovaný a všeobecně vážený velmistr dr. Josef Vlasák v požehnaném věku
91 let."22.XII. jsme ho pohřbili na našem řádovém hřbitově v Hloubětínš. - Do posledka byl duševně svěží a i tělesné jeho zdraví nevzbuzovalo obav. Teprve dva dni před smrtí v pondělí 15. prosince odpoledne ráno ještě sloužil mši svatou!- jej přepadla srdeční slabost, v utery
se ještě tak dalece zotavil, že nás to všechny ohromilo, když ve středu
ráno po 4. hodině skonal..."
Vzpomeneme všichni na tohoto vzácného českého kněze u oltáře. R.i.p.
Připojujeme výtah z úředních zpráv Duchovního pastýře /č.9. a 10.
min, ročníku a č. 1. ročn.1959/:
ZESNULI V PÁNU:PRAHA: INNEMAN Bohumil /10.10.58, ve věku 45 let/;
DUSPIVA Antonín , far. a arciděk. u Nejsv.Troj. v Praze-P^dskali/13.iO.
58, v.v- 73 1°; ŠVÁB Bohumil, býv.kapl. na Zbraslavi /7.10.58,ve v.37 1./
KABILKA Jan, far.v.v, 0haře,24*8,58,ve v. 67 1.; PROCHÁZKA Josef,katech,
v.v, 20.9.58, 80 let. OLOMOUC: Mssre Prant. VLACH^ admin.Cetechovice,z.
1.9.58; ^arel ČERMÁK,kons.r. a katech.v.v. ,Olomouc,z. 16.9.58; kanovník
v.v, Frant.KUBÍČEK, z.22.9.58; Jan JEDLIČKA,far. M.Albrechtovice,z.l5.10.
1958; Leopold RŮŽIČKA,kons.r. a "Far.v.V. Kuželov,z. 20.10.58; Stanislav
BORŠEK, katech, v.v. ,z.10.10,58 v Přerově; premonstrát dr. Leopold ZVOL^NEK, Nezamyslice, z.30.5.58, pochov. v Jihlavě; Valentin NEPUSTIL,far.
v.v. Nákle. z. 30.5.58; Prant. HAKRALA, adm. Vys. Zibřidovice,z.9.6.58;
Karel KUBÍČEK, katech.v.v. ,Holešov, z. 28.6.58; Inž.dr.h.c. Josef KONŠEL, bvv. ústř, ředitel are. statků a řrdný prof. lesnictví na VSZ v Brně v.ví, z. 18.7^58; dr. Alois RICHTER, archiv, v.v. Tovačov,z. 18.7.58;
Adolf BĚHAL, far. v.v. Uh. Hradiště, z.4.8,58; Josef REHANEK,far.v.v.,
Bílovec, 5.8.58; Josef MOTAL, far. Chvalkovice, z. 8.8.58; Metodej PLAČEK, adm. Bílavsko, z.18.8.58; Bedřich HRAZDĚRA far. v.v. Frenštát pod
Radhoštěm 17*8.58.-R.i.p^ -Z ostatních diecési příště.
^ „ ^^
Právě došla zpráva o smrti dominikána P.dr. BERNARDINA SKÁCELA.Zemřel
2. ledna ve věku 75 let. Po válce založil a vedl ústav "Zdislava" v Litoměřicích pro výchovu laických katechetek a pomocnic ve farn. kane.R.i.p.

