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ORATIO SOLBEMNIS
FESTA DIES VENIT, 1UAM ITERUM VO"VENTIBUS ANNIS
LAETITIAE PLENI C^LEBRAMUS C R 1 I B U S IMIS.
MAXIMA GAUDIA NOSTRA TAMEN NOH SUNT SINE CURIS:
HORRIBILES TENEBRAS INIMICUS INTULIT MUNDO,
PATRIA, PULCHRA QUIDEM, SINE LI3ERTATIBUS FIDEI EST,
DIABOLI REGNUM NUNC AD BREVE TEMPUS TRIUMPHAT.
SED NOS IN PETRA PETŘI FIRMISSIHE STAMUS.
TU, PATER OPTIME, MAXIME, NOSTRIS CORDIBUS CARE,
SUPREMO DOMINO PRECES SIC ORIBUS OFFER!
"FRENA TUI IMPERII,DEUS OMNIFOTENS, DARE NOLIS,
NE NOBIS TIGRES AVIDISSIME D'VORENT AGNOS,
A GREGE SED LUPOS RAPACES MAGIS AMOVE CHRISTI!
PA3T0RES ITERUM BENE POSSINT FiSCERE OVES,
F3ATRIBUS UNANIMIS 3REVI T-MFORE FIDEI FACEM
SIT LIC-ITUM DARE, SIC INCENDEEE GELIDA CORDA! ,
OFFICIO 3ACERD0TUM DIGNISSIMI SIMUS,
CORPORIBUS NOSTRIS ''TINAM FIUAT MARTYRŮM SANGUIS,
LUX SANCTI NEPOMUCENI VIAM DE1UFER LU3TRET!"
K 30. výročí posvěcení Nepomucena v Říme
složil ječen z nových alumnů kole je.Verše
byly odevzdány sv. Otci Janu XXIII. po mši
sv., kterou sloužil pro kolej o svátku Nanebevstoupení Páně.
CO NÁM ŘEKL SVATÝ OTEC JAN XXIII. PŘI PŘÍLEŽITOSTI JUBILEA
NAŠEHO NEPOMUCENA V ŘÍMĚ.
Tak krásně neoslavovalo Nepomucenum zádně své jubileum, řekl kdosi,
když jsme opouštěli Vatikán po mši sv. sv. Otce Jana XXIII. o svátku
Nanebevstoupení Páně. Byla to opravdu šťastná myšlenka - požádat sv.
Otce, aby při příležitosti 30. výroční posvěcení koleje, svatý Otec
sloužil pro Nepomucenum mši sv. ve Vatikáne. Nebylo to možné ve vlastní den svěcení o svátku sv. Vojtěcha 23. dubna a proto celá oslava
jubilea byla odložena na tento den. Bylo přítomno na 40 bývalých a—
lumnů koleje, kteří se sjeli ze severu, a z jihu Itálie, jeden /dr.Alex. Heidler/ přiletěl dokonce až z Německa.
Matyldina kaple v Apoštolském vatikánském paláci vídává podobný
obraz skoro každou neděli. Sv. Otec u oltáře a lavice plné bohoslovců
z některé z římských kolejí. Bylo to jedno z prvních papežových přání: seznámit se alespoň takto se studenty bohosloví, kteří přicházejí do Říma z celého světa. Ale o svátku Nanebevstoupení Fáně se nesly
kaplí také české a slovenské zpěvy. A k nim se přidržily skotské a
litevské hlasy. Spolu s Hepomucenem byly na papežovu mši sv. pozvány
i kolej skotská a litevská. Litevce doprovázel ndp. biskup Padolskis.
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Při mši sv. přisluhoval také jeden z českých papežských kaplanů,msgre
František Vorlíček, protokolista sv. Cficia, pocházející z brněnské
diecése. Bylo to všechno velmi prosté a proto tím dojemnější. Při přípravných modlitbách a při oblékání zpívali Skotové anglicky. Začala
pak sborová mše sv. Sv.Otec mluví pomalu, jasným hlasem. Celá kaple
sborem odpovídá. Na dvě stě mladých mužných hlasů. Znělo to mohutně.
K obětování zazpívali alumni Nepomucena sloku velehradské mešní písně:
Přijmi,Otče, oběH nekrvavou. Zalétali jsme v duchu na Velehrad,"když
se v naší vlasti slavila první obě^ Bohu přemiláy a kladli jsme na obětní paténu Veleknězovu všechny slzy, utrpení a oběti našich pánů biskupu a kněží, všech našich drahých. Kyrie eleison našeho velebného
svatováclavského chorálu vítalo na oltář Krista Pána, kterého jeho viditelný náměstek na zemi za několik okamžiků svolal na oltář.Cítili
jsme, že v tom nejposvátnějším okamžiku je s námi celé české nebe. K
přijímání se zpívalo sl-vensky:Klaniam sa ti vrúcne,Bože, večitý
a
připojili jsme hned sloku papežské hymny. Také po slovensku. Po mši
sv., když sv. Otec odkládal mešní roucha, zazpívali Litevci.
Sv.Otec usedl na obyčejném křesle před oltářem a řekl nám všem několik srdečných slov. Nebylo to kázání, spíše liturgická meditace přizpůsobena okolnostem a posluchačům. Sv. Otec mluvil volně, bez papíru,
jako opravdový otec mezi svými dětmi.
Podáváme tu hlavní myšlenky z promluvy sv. Otce, jak je ještě téhož
dne vysílal do vlasti Vatikánský rozhlas.
Svátek Nanebevstoupení Páně je velkou slavností pro celý svět.Ascendit Christus in altům...Vystoupil Kristus vzhůru, odvedl s sebou
zajatce.Aleluja. Tato církevní antifona dává ráz a náladu dnešnímu dnu.
Vystoupil Kristus vzhůru. I my s ním vystupujme vzhůru, naší myslí a
naším srdceml Captivam duxit captivitatem. Přemoženo je otroctví...
Je to největší triumf v dějinách našeho světa.
Vidím vás tu všechny shromážděny v duchu Kristově, v duchu Církve.
Uvažujme spolu o tajemství dnešního svátku, který je doplněním narozeni Páně. Kristus přijal lidskou podobu, žil na zemi mezi námi, vznesl
se na nebesa a zanechal nám tu svou závě^až do skonání světa.Ze svátku
narozeni Pane pro nás plyne velká útěcha, stejně velká, ba větší ještě
ze svátku jeho nanebevstoupení. Sv. Otcové ve svých homiliích často
připomínají, že apoštolově byli smutni proto, že se od nich Kristus
Pan odloučil, ale hned vzápětí so jejich zármutek obrátil v radost. A
my všichni dnes žijeme v duchu této radosti.
Když tu dnes před sebou vidím tři koleje:Fepomucenum, kolej skotskou, kolej litevskou, ani dost málo nepochybuji o tom, že jsou radosti pro nas a pro celou Církev, nejenom pro slavnou minulost, nýbrž i
pro přítomné okolnosti. Právě v dnešních okolnostech, které se zdají
smutné, maji svůj význam a nechybí jim důvod k radosti. Proč? S Kristem Panem se nam vždycky daří dobře. Melior est gratia tua quam vita.
Pro nas je lepši a radostnější tvá milost než život sám. Jaká to radost.
Vyjadřuje 31 pekne dnešní orace:Věříme, všemohoucí Bože, že tvůj jednorozený Syn, náš Vykupitel, dnešního dne vstoupil na nebesa, prosíme
te tedy, dej a*t; i my v myšlenkách dlíme v nebi...
^ Je to rozhodně důležitý bod v naší výchově:Jako ty jsi ,Pane, v rá31, tak 1 my toužíme stále žít v ráji, alespoň naší myslí. Svátý Marek,
kterýms velkou prostotou referuje slova svého mistra a učitele sv.Petra, nam pekne vylíčil v dnešním evangeliu situaci apoštolů před nanebevstoupením Páně. Kristus P^n se jim zjevil a vytýká jim, že málo věri, ale nned nato jim udílí největší dar, dar Ducha sv. a posílá je
do celeho světa. "K^o uvěří, bude spasen. Ty pak, kteří uvěří, budou
provazem znameni...A když Ježíš k nim domluvil, byl vzat na nebesa a
zasedl po Bozi pravici..." Kristus pán se tedy vznesl, ale zatím ještě
sta^e povzousuje ty, kteří tu musejí zůstat na zemi, pracovat a připravovat jeho poslední triumf, aby i oni už od nynějška svou myslí přebýyali y nebi, aby myšlenka na ráj jim byla důvěrnou, vlastní, častou,
každodenní Zni to velmi proste - myšlenka na ráj, a přece je v tom
yeika hloubka. V životopise sv. Filipa Neri čteme příhodu o tom, lak
ho papež proti jeho vuli chtěl jmenovat kardinálem. Světec vzal do ruky červeny kardinalsky biret a opakoval přede všemi nahlas:Ráj, ráj,
raj! Myslime-li na raj, celý náš poměr k vnějšímu světu dostává nov^

ráz, má jiné zabarvení, lysleme na ráj ve styku se světem. Přebývat
myslí v nebesích, to znamená cenit si vnitřního života, vážit si rozjímání, být důvěrný s Bohem a učit téže důvěrnosti i jiné. Mysleme na
ráj i v těch půlhodinkách, kdy jsme s Ježíšem sami, v kostele, i když
slovy nic zvláštního neříkáme. Sv. faráře arského se ptali, co dělá
v kostele, když se nemodlí. Nic, dívám se ná Ježíše a on se dívá na
mne. Ráj, to nám budiž myšlenkou pro zítřek,
se stane cokoliv. Touto myšlenkou se náš život zjednoduší, posvětí, nabudeme trpělivosti v
křížích a stálosti v ctnosti.
A nyní, drazí synové, když tak na Vás myslím, na to, odkud pocházíte, nemohu zapomenout ani na ten druhý verš dnešní antifony:Captivam
duxit captivitatem. Otroctví je odvedeno do zajetí. Všude, v každé zemi je pro věřící v Krista nějaký stupeň otroctví, jednou se projeví více zde, jindy zase jinde. Ale už je přemoženo rájem! Ujišťuji vás,že
na všechny vzpomínám a modlím se:Eesistite fortes in fide. Bučíte silni
ve vytrvalosti a ve víře. Slyším o těch krásných a povzbuzujících příkladech, kterými oplývají vaše země, a jsou-li někteří slabí, pomáhejme jim modlitbou. Myšlenka na ráj nám bude všem posilou, nabudeme pevného přesvědčení, že všechna utrpení tohoto světa nejsou nic ve srovnání s budoucí slávou.
Nakonec se ještě chci zmínit o vašich světcích, kteří nás předešli
do ráje a září nám svým příkladem a pomáhají nám. Byl jsem u hrobu sv.
Jana Nepomuckého v krásné pražské katedrále, vzpomínám si na něj i na
celé jeho okolí. Na kolika mostech nad vodou je jeho socha jako krásný symbol křesťanské víry, gesto ruky a prst na rtech zdůrazňuje posvátný charakter zpovědi a zároveň nám připomíná jeho ochranu, abychom
snáze mohli přemoci nebezpečí bouří doby a života. - A kdo by neznal
sv. Ondřeje /patrona skotské koleje/! Navštívil jsem jednou na svých
cestách jeho starobylý chrám v Patrasu, který udržují naši odloučení
bratří. V jednotě s našimi svatými, budeme všichni jednotní. - A sv.
Kazimír, patron litevské koleje, květ nevinnosti! Je nám všem příkladem. Budme spojeni s našimi světci a tak i s celou Církví, katolickou,
apoštolskou a římskou.
Jsme tu u hrobu sv. Petra. Sv. Petr a proto i jeho nástupce vždy
znamená tuto jednotu. Cum Petro pugnare et cum Petro regnare, volával
často jeden ctihodný biskup ze Chartres. Heslo to nám naznačuje stálost,
která vítězně překonává každou obtíž a každý boj. Ukazuje nám už nyní
budoucí slávu v Bohu a dává nám ji předem okoušet. Pomáhá nám, že náš
kněžský život takto chápaný a takto žitý v důvěrném styku s Kristem
Pánem bude pro nás, i na této zemi, opravdový začátek božské slávy "inchoatio divinae gloriae'.'.
Po promluvě udělil sv. Otec všem apoštolské požehnání, promluvil
s představenými všech tří kolejí a nechal pro všechny alumny na památku
růžence.
V koleji se konala pak akademie k poctě sv. Otce Jana XXIII. Zazpíval zesílený sbor koleje bývalými alumny, o významu jubilea řekl
několik srdečných slov msgre rektor Alfréd Bontempi a o pak měl hlavní
přednášku známý římský dominikán P.SPIAZZI^ výstižně charakterizoval
tři papeže - Pia XI.,Pia XII. a Ja^a XXIII. , za jejichž pontifikátů
se rozvíjelo Nepomucenum v krátké době 30 let, a siřeji pak promluvil
o nynějším svatém Otci a o směru jeho pontifikátu, jak se zač-1 projevovat hned v prvních měsících jeho vlády. - Akademie a po ní i slavnostní tabule se zúčastnili kardinálové Em. Josef PIZZARDO a Em. Petr CIRIACI. Pan kardinál protektor koleje OTTAVIANI se pro jiné neodkladné záležitosti slavnosti nemohl zcastnit. Kolej poctil svou návštěvou také
rektor magnificus lateránské university, kterou navštěvují alumni Nepomucena msgre PIOLANTI a řada jiných prelátů, mezi nimi i velký přítel
nás všech msgre Konrád B^FFILE. _ _
Z _Ě_í_S_s_k_^_c_h

t_a_á_n_o_s_t_í

^edakce Vincula požádala jednoho mladého velebného pána, který se pohybuje v "kuriálních římskách kruzích,aby nám napsal něco o svatém Otci.

V posledních měsících se všeobecný zájem-pochopitelně soustředil na
nového papeže Jana XXIII. Myslím, zé jeho zvolení mnohé překvapilo,především samé Římany. Jejich favoritem byl spíše arménský natriarcha kardinál Agagianian. Ale obliba nového sv. Otce rychle stoupla. Ptáte se,
proč? - Nejlépe snad to vysvětlí slova, která prý o Janu XXIII. pronesl
jakýsi bodrý Říman:"Není to žádný krasavec, ale má takovou dobráckou
tváři"
Jan XXIII. je skutečně takový dobrácký otec; je to 1 dový papež, ovšem lidový v nejlepším slova smyslu. I jeho předchůdce Pius XII. byl
velice oblíben; jeho osobnost vyzařovala jakési zvláštní kouzlo, takže
si všechny takřka podmaňoval. A přece je mezi těmito oběma papeži velký rozdíl. Měl jsem v r. 1956 příležitost mluvit krátce se sv. Otcem
Piem XII. Byl skutečně velmi milý a člověk se cítil v jeho přítomnosti
tak nějak pozdvižen. Ale celá audience byla přísně formální. Nikdo by
si při ní nedovolil ani zbytečné slůvko, tím méně nějaký nevinný žert
nebo podobnou důvěrnost. Před čtyřmi měsíci měl jsem zase možnost zúčastnit se audience u papeže Jana XXIII. Ale jaký to byl rozdíl! Bylo
nás při audienci něco málo přes 20 a celá audience měla spíše ráz jakési důvěrné besedy. Samozřejmě nikdo se neodvážil prohřešit se proti
určitým základním předpisům ceremoniálu. Ale přitom člověk vlastně ani
neměl dojem, že je na papežské audienci. Svatý Otec napřed mluvil ke
všem společně. Nebyla to formálně dokonalá a obsahově hluboká promluva,
na jaké jsme byli zvyklí u Pia XII. Vypadalo to spíše, jako by nám sv.
Otec jen tak volně vykládal svoje vzpomínky. A několikrát se i od srdce
zasmál,když si zrovna vzpomněl na něco veselého. Potom šel od jednoho
ke druhému a s každým se c vilku bavil, při čemž si někteří dovolili i
nějakou žertovnou poznámku, což sv. Otci nijak nevadilo, naopak!Elavně
chtěl od každého vědět, odkud pochází. Když jsem mu řekl, že jsem z Prahy, hned zavzpomínal na svou návštěvu v Praze v r. 1929. D^vil jsem se,
že si pamatoval z Prahy Ještě tolik podrobností.*To je ovšem všeobecně
známo, že Jan XXIII. má užasnou pamě^ na různé zážitky a události. Praha se mu velmi líbila, a když mi říkal:"Víte, město to je opravdu krásné," bylo znát, že tato slova míní opravdu upřímně.
Když byl nový svatý Otec zvolen, bylo mu skoro 77 let. Pyoto mnozíalespon^tu v Římě - mluvili o tak zvaném přechodném pontifikátu. Myslilo se, že se papež omezí na vyřizování běžných z ležitostí a že sotva
započne nějaké větší dílo, protože v jeho věku za normálních okolností
nelze počítat s dlouhou vládou. Ale Jan XXIII. nás brzy přesvědčil o
opaku. Byl papežem sotva tři měsíce, a už vyhlásil v hrubých obrysech
program, na který by se možná leckterý mladší papež ani neodvážil pomyslit. Tento program,jak známo, má tři body: l/ Diecésní sněm římské diecése; 2/ všeobecný církevní sněm; 3/ reforma církevního zákoníku.
Že by se v římské diecési měla konat diecésní synoda, o tom nikdo
nepochybuje. Ale pravda je, že se už po celá desítiletí žádná synoda v
Římě nekonala. Nevím, čím to bylo zrviněno; někteří lidé tvrdí,že k
tomu žádný z posledních papežů nemel odvahu. Nu. to snad je trochu přehnaně^řečeno. A^e jisté je, že Janu XXIII. velmi záleží na tom, aby se
římská synoda konala brzy a aby byla co nejlépe připravena. Už před časem jmenoval přípravnou komisi, v jejímž čele je arcibiskup Traglia,
jeden z římských generálních vikářů /vicegerente/. Bylo vytvořeno také
několik užších výborů. Každý z nich mí na starosti určitý úsek z bohaté látky, jíž se má diecésní sněm. zabývat. Tyto výbory prý se scházejí
každý týden. Zdá se, že se v tomto ohledu opravdu pilně pracuje. Podle
toho mnozí soudí, že se římská diecésní synoda bude konat ještě koncem
tohoto roku. Oficiálně však dosud nebylo stanoveno žádné datum.
Dalším bodem papežova programu je svolání všeobecného církevního
sněmu. Čím se bude tento sněm zabývat? Svatý Otec sám naznačil, že se
na tomto sněmu bude jednat také o sjedocení křesťanských církvi* Neví
se však dosud, jakým způsobem, resp. do jaké míry. Je možné, že se církevní sněm bude snažit vypracovat teoretický podklad pro případné jednání o sjednocení. Je však také možné, že se na sněmu samém bude konrkrétně projednávat otázka sjednocení. Je snad více než pravděpodobné,
že na tento sněm budou pozváni zástupci alespoň východních odloučených
církví; ostatně bylo zvykem zvát je i na dřívější"sněmy, jichž se však
nikdy nzučastnili. Tentokráte však není vyloučeno. že se biskupové odloučených církví nového sněmu zúčastní, lze tak aspoň soudit podle pří-

znivých reakcí, jaké u nich vyvolalo* rozhodnutí Jana XXIII. o svolání
ekumenického koncilu. Ba slyšel jsem i domněnku, že snad svatý Otec má
nějaké konkrétní příznivé zprávy v tomto ohledu, když se tak najednou,
více méně nečekaně, rozhodl svolat ekumenický koncil, na kterém by se
projednávala také otázka sjednocení církví.
Budou-li na církevním sněmu projednávány i jiné otázky, nebylo vlastně oficiálně ohlášeno. Ale je to jistě pravděpodobné. Jaké to budou otázky? - To nelze přesně říci. Snad na koncilu bude rokováno o některých moderních bludech. Mnozí soudí, že koncil bude jednat také o církevní disciplině. Tím by se vlastně takřka spojil druhý a třetí bod programu svatého Otce; nebo^ projednávat otázky církevní discipliny znamenalo by rokovat také o církevním zákoníku. Není pravděpodobné, že by ekumenický koncil provedl reformu církevního zákoníku. Ale je velmi dobře možné, že by aspoň vytýčil zásady pro tuto reformu, jíž by potom byla pověřena kardinálská komise, kterou by svatý Otec pro ten účel zvláší
jmenoval.
Někteří lidé soudili, že svatý Otec už při poslední veřejné konsistoři v březnu t.r. aspoň se blíže zmíní o svých záměrech, ale nestalo se
tak. Když se pořád nic nedělo, nskteří-lidé už skoro začali věřit, že
snad papež koncil zatím odkládá atd. Ale svatý Otec nám tuto záležitost
vždy znovu připomíná. Udělal to např. krátkým rozhlasovým poselstvím,
v kterém žádal věřící na celém světě o modlitby za zdar všeobecného církevního sněmu/viz NŽ, květen 1959, č.5.,str.l07/. Na Boží hod svatodušní přinesl L Osservatore Romano na prvním místě jmenování předpřípravné komise budoucího koncilu /Commissione Antipreparatoria/.Jejím předsedou je kardinál státní sekretář Dominik TARDINI a členy asesoři nebo
sekretáři římských posv. kongregací, sekretářem msgre Pericles Felici,
z tribunálu Římské Roty. Zároveň je připojeno oficiální ohlášení a vymezení úkolů této komise:navázat styky s biskupy všech národností a vyžádat si od nich rady a náměty; sbírat návrhy římských kongregací; vypracovat v hlavních liniích otázky, které se mají na koncilu projednávat, a za tím účelem si vyžádat i názory theologických a právnických
fakult katolických universit; a konečně navrhnout složení'různých komisi, sekretariátů atd., kterým bude pak svěřena blžší příprava koncilu.
Sv. Otec Jan XXIII. po nešporách ve vatikánské basilice na Hod Boží svatodušní v promluvě k přítomným prelátům a věřícím oznámil ,že tento
všeobecný sněm má být jako nové letnice Církve. Mají se na něm sejít
především všichni biskupové, kteří jsou spojeni s Apoštolským stolcem.
Sněm vyžaduje velkou a důkladnou přípravu. S pomocí Boží má především
přispět k posvěcení kněžstva a ke vzdělání věřících a k povzbuzení
všech, kdo hledají víru a mír. Jmenování komise je prvním oficiálním
přípravným činem, prvním úvodem k dlouhé řadě dalších přípravných prací a studií, na kterých se budou moci podílet všechny jazyky celé země.
Tyto práce si vyžádají dlouhé měsíce. A budeme mít ještě čas a příležitost mluvit o této záležitosti, která uvede do pohybu nebe i zemi. Podle slov sv. Otce samého bude příprava sněmu vyžadovat hodně práce
a možná,^že potrvá i několik let. Svatý Otec ve svém rozhlasovém poselství řekl,že " k dosažení tak významné věci málo jsou platné všechny lidská prostředky, ale velmi mnoho zmohou pokorné a vytrvalé modlitby věřících". Očekává-li svatý Otec tuto pomoc od obyčejných věřících,
bude ji čekat tím spíše od nás - kněží./l/
'
' J.P.
/I/ Pozn. red. Svatý Otec Jan XXIII. počítá se skutečným životem a bývá proto ve svých pastoračních radách velmi praktický. Při jedné audienci doporoučel věřícím, aby na jeho úmysly připojili po modlitbě
Anděl Páně tři sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jak bývá v některých
krajích zvykem je připojovats první za zdar římské synody, druhé za koncil, třetí za reformu církevního zákoníku.
N A Š E

S P O L U P R Á C E

A u s t r á 1 i e
píše vdp. Fr. MAŇÁK
"Jsemi ochoten dát se brzy do
p ř e k 1 a d u a v y d á n í
H a r i n g :DAS GESETZ CHRISTI. Obstarejte
mi knihu."
Obstare
Rádi jsme udělali. VIVANT SEQUENTES!

2/ Podmínkou pro pravidelnější a rychlejší vydávání našich rozmnožovaných tiskovin je NOVÝ MODERNÍ CYKLOSTYL. - Naši američtí spolubratři to pochopili a odpověděli hned velmi prakticky. Sbírka vynesla
70 dolarů.přispěli vdpp.:Lekavý 10.-dol.,Doležel 10.-dol., Tománek 10.dol., Drapela 10.-dol.,Urbánek 10.-dol.Po 5.-dol.dali vdpp.:Světínský,
Kučera,Prachař, Sladký. - Veliká Pán Bůh zpala^! - Sebraná suma ovšem
nestačí na koupi nového stroje. Doufáme však,že se k štědrým dárcům připojí ještě další.
3/ Jako projev vděčnosti sestřičkám KARMELITKÁM v Římě, k t e r é
s e
m o d 1 í
z a
n a š e
k n-ě z e , poslal 5.-dol. vdp.Jaroslav T o m á n e k . rdečné díky. Sestry slíbily zvláštní modlitbu
na dárcovy úmysly.
S c h_ů z k _a
č e s k ý c h k n ě ž í
v K a n a d ě . -Konala
se u P. KŘIVÁNKA v Saskatchewan. Zúčastnili se: Tománek, Lekavý, Křivánek, Addée, Lukáš, Pavlů, Popelka, Drapela. - Všem se ďaří dobře a působí s úspěchem na svých místech. Pavlů právě staví kostel, P.Popelka
je v jesuitské koleji v Regina,Sask. Bohužel řádí nám tu chřipka. Křivánek i Lekavý onemocněli. Na zpáteční cestě jsme musili nechat Petra
Lekavého v nemocnici v Bottineau, kde si asi týden poleží...Drapela.
Schťzka byla velmi milá. Všichni jsme se tolik potěšili.P.Adée a Mirko Pavlů vypravovali své bohaté zkušenosti z Alžíru a doprovázeli své
vyprávění četnými fotografiemi. P.Popelka nás uvedl do všech tajů londýnského prostředí a předváděl obrázky ze Spanish a z jesuitské koleje
v Regina, my pak jsme sdělili zkušenosti z USA. No, prostě semleli jsme
kdeco a kdekoho. Když jsme vyčerpali exilová témata,P.Popelka rozezvučel svou chromatickou a v překrásných melodiích našich písní jsme zapomněli na všechny psoty a sloty exilu....Mluvilo se také o možnostech
různých akcí, jak pomoci NŽ v Kanadě a v USA.
T o m á n e k
PROSÍME, OZNAMUJTE NÁM IHNED KAŽDOU ZMĚNU ADRESY ! Došla nám stížnost,
že někteří kněží nedostávají VINCULUM a že to těžce nesou, jako bychom
je ani za kněze nechtěli považovat. - Ale není to naše vina. Pokud máme adresy, posíláme Vinculum všem knšžím. PROTO NEZAPOMEŇTE!
0 t c o v é t ě š i t e 1 é
ve VÍDNI i v KANADĚ se cítili dotčeni naší poznámkou v 5*č. Vincula /Několik poznámek k činnosti českých
misionářů mezi uprchlíky od mgsre Plannera, str.l./:"V Rakousku žije
velmi málo krajanů...a proto dnes tam není vlastní krajanská duchovní
správa..." — Jde o nedorozumění. Referát se zabýval výhradně duchovní
správou mezi u p r c h 1 í k y
, nikoliv krajanskou správou mezi starousedlíky a vystěhovalci. 0 mnohostranné a horlivé pastoraci mezi českými krajany ve Vídni přineseme podrobnou zprávu v příštím Vinculu.
5. června -ořipadá SVÁTEK BOŽSKÉHO SRDCE PÁNĚ. NEZAPOMEŇME NA TRADIČNÍ MEZINÁRODNÍ DEN POSVĚCENÍ KNĚŽSTVA^ jak jej organisuje UNIO APOSTOLICA CLERI v Itálii. Obětujme na ten úmysl mši svatou a jiné modlitby
NBÍ Onemocnění vdp. Petra L e k a v é h o bylo vážnější, než se
zdálo. Vypadalo to jako obyčejná chřipka, ale lékař zjistil těžký zápal
plic i pohrudnice. Po šesti dnech jsem s ním mluvil včera telefonem. Je
už sice doma, ale znovu ulehl a vypadá to, že si musí nějaký měsíc odpočinout. M o d 1 e m e
s e z a n ě j !
Tománek
P. J o s e f
R á č e k
na novém působišti: Píše 15.4.59. ...Mé nové působiště je rybářské městečko na břehu moře, většina anglická a snad asi čtvrtina Francouzů, ovšem kanadských, na které jsem jinak
zvyklý ze sedmiletého pobytu v bývalé farnosti Sacré Coeur. Je tu také
asi 700 protestantů /anglikánská církev/ se svým pastorem a 3 kostelíky. Kdybyste byli blíž, mohli byste přijít často na dobré humry,lososy,
tresky a všelijaké měkkýše, které se. teprv učím znát a jíst jen s velkou dávkou kuráže, která mi někdy chybí hned po první ústřici...
V ž a 1 á ř i na MÍROVĚ zemřel 23.3.59 vdp. Dominik TRČKA,redemtorista z Michalovců. Příbuzní dostali zprávu o smrti až 13.dubna.R.i.p.

