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ŘADA VII., číslo 10.

V ňímě, v únoru 1960.

i ^ - -- Redaktor se omlouvá všem čtenářům "Vincula", že toto poslední cislo^VII. řady našich kněžských oběžníků vychází s půlzaviněno především jinými neodkladnými povinnostmi, ktere mu uložili představení, takže mu opravdu nezbyl
cas na vydani^tohoto čísla. Doufám však, že tato dlouhá přestávka
nebyla tak tezce pocitována, poněvadž Nový život , který vycházel
pravidelne, přinášel také pravidelně zprávy o náboženské situaci
v Československu a zčásti referoval i o osobních změnách a o úmrradach našeho kléru. Ovšem, jak jsme si nejednou předsed a l i ' "Vinculum" nema být jen naším stavovským zpravodajem, nýbrž také společnou pracovnou a má zprostředkovat také plodnou výměnu názoru na apoštolát doma i za hranicemi a pomáhat řešit aktualni problémy pastorační v exilu a připravovat pastorační a misijní prací doma, v blízké nebo vzdálené budoucnosti.- Aby se zajistil zvlaste tento druhý učel "Vincula" a pokud možno i z d o k o naiii, aonodli jsme se, že rozšíříme redakční kruh "Vincula".podobné, jak jsme to udělali.v redakci NŽ, a to tím více, poněvadž
opustí v. nejbližších'týdnech Evropu! VinculuĚ
bude^vychazet dale v Říme jako doposud. Výkgnným redaktorem a zá^ ^ ^ / Y ^ ^ o ^ i m Evropského redakčního kruhu^grof.dr. Jaroslav ŠKARVADA/ront.Seminario Regionale, Chieti, Italia/. Dosavadní redaktor i.vaciav FERT,S.J. se pokusí Organisovat druhý redakční kruh
v americkém světadílu, kde je po Itálii nejvíce našich českých
*^3i.Jeho P^^gtimni adresa je:P.V.Feřt„S.J., 7025 Sherbrooke
Street w., MONTREAL 28., Que.,Canada. Zachováme, i nadále společnou
adresu našeho Pracovního kroužku Unionis apostolicae "Vinculum"
na VIA DELLA CONCILIAZIONE,1.-R0MA-ITALIA i společné vedení msgre
PLANNERA,^člena Supremi Consilii pro Emigratione a
generálního sekretáře Křesťanské akademie. Ten bude udržovat spoRedakčními kruhy a řídit jejich spolupráci. Doufáme,
l n ^ ^ n v n ? ^ organisace oživí naši práci, přivede nám nové spoVšeebn^ mřnXi^
přemoci některé technické nesnáze, které po
všechna minula leta velice brzdily naši činnost.
.
K tomuto číslu je přiložena DUCHOVNÍ OBNOVA. Zbývající rekolekce z tohoto pořadí Vám budou zaslány zvlášť. Kdo by si přál.
bude moci dostat celý svazek měsíčních rekolekcí:NAŠE MĚSÍČNÍ 0Bvon řJni?/vTTT ^ ^ o z o v a n ý y podobné ¿pravě jako první sv. S no^rn níí ^ I ^ V ^ l a . budete dostávat nové původní rekolekce,
K-cere pro nas napsal jeden z našich spolubratři.
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Doporučujeme^do modliteb spolubratři a do svaté oběti mešní
^ y ^ + ^ e zemřele spolubratry a všechny naše nemocné a rekonvalescenty, zvláště vdp.P.Ladislava PAVELKU7"v2p7"Vg5ISva SOUKUFA /piícni operace se zdařila, ale pacient potřebuje ještě další
zo-caveni nez se bude moci vrátit do Konga ke svvm milovaným čerRICHTRA,S.J.f který se z^čá^keŽ března musí v Mnichově podrobit velmi vážné srdeční operaci.
Generální sekretariát KA a administrace NŽ velmi naléhavě prosí
dpany y Americe a v Kanadě / a i jinde, pokud mohou/ o zaslání
ggsnich intenci, o jejichž odslEzení ve prospěch našeho tiskového aposlola^u se hlasi řada velebných pánů. Bohužel se nám jich
nedostává. Pomozte. Je to pomoc velmi účinná.
Jistě jste si všimli v posledních číslech NŽ oznámení, že už vyslo II.vydani_ceskeho_římského_misálu. Je to vydání mnohonásobně
zdokonalene.Tísněno na jemnem'papíře, vázáno v plastice, úhledný
Kapesní formát, mesni řad tištěn dvoubarevné, 4 barevné přílohy
na křídě; v přídavku příprava na sv. zpověá a sv. přijímání.Celkem 528 stran. Cena 1.200 it. lir - pouze 2 amer. dolary i s pošt.
Folia circularía cleri ČSR dispersi. In lingua Bohémica. Manuscript! instar. Cum approbatione ecclesiastica.

NÁVRH NA PRACOVNÍ DOHODU ČESKÝCH KNĚŽÍ V ITÁLII A JINDE.
"In dulcedine societatis quaerere
veritatem..."
^
, ^
,
Sv.Albert Veliký
1.-Na pracovní schůzce v Konigsteinu v srpnu 1958 mezi jiným jsme debatovali i o nutnosti studijní činnosti pro apoštolát v exilu a pro život Církve doma. Shodli jsme se na tom, že jak důkladná vědecká průprava knšží i laiků, tak i jejich studijní činnost jsou cennými a nenahraditelnými silami moderního apoštolátu. Kulturní cesty jsou dnes pro nás
cestami misionářskými. Bylo by krátkozraké a povrchní nejít po těchto
cestách, neotvírat je evangeliu, nestavět je tam, kde není vůbec žádných
cest k duši dnešního člověka. V Konigsteině padlo i slovo "organisace vědecké práce" a Křesťanská akademie byla "poveřena" jejím provedením. Samozřejmě nepřipisujeme slovům "organisace" a "pověřena" jejich plný význam. Chceme nechat stranou všechen slovní balast a chceme se spíše snažit o uskutečnění toho mála, na co nám stačí síly, dech a naše exilové
možnosti. Jde tu však přesto o nemalé možnosti a o velké naděje - jde tu
o práci, která je naprosto nutná pro aktivní přítomnost katolíků v exilu
a pro naši vážnou misijní přípravu a pomoc zaměřené k domovu. Tato práce
se nedá komandovat, nařizovat, "organisovat" z nějakého hlavního stanu,
uřadu či kanceláře. Základní silou našeho apoštolátu a jeho zárukou, že
neuhasne za týden, že něco vykonáme a že své šance v exilu proměníme v
trvalé hodnoty, je a zůstane stále naše NADŠENÍ pro křesťanskou věc.Víte
všichni, že jde často o vše - jde o ta nejzákladnější práva křesťanství,
o první podmínky lidského a křesťanského života...Nikdo z nás nechce nikoho k ničemu nutit. Křesťanská akademie však volá všechny kněze i laiky
k velkorysé a obětavé spolupráci na poli kulturního apoštolátu.
2.-Každý z Vás má dnes svou práci, svého představeného, své závazky a
není vždy pánem svého času. Není možno dobře od nikoho z Vás žádat, aby
zanedbával své povinnosti, svou práci ve farnosti nebo na jiném poli,kterou byl představenými pověřen, a věnoval se výhradně jen českým otázkám.
Ale tohle nikdo nechce. Křesťanství a jeho kultura jsou podstatně jednotné a nemůžeme je uzavírat do jazykových hranic. Jde-li nám o něco, pak
je to právě toto: prolamovat jazykovou hranici, do níž je dnešní naše
prače v cizině uzavřena - a prolamovat ji směrem k domovů, kde čekají
na naši práci. Mnozí z Vás organisují farní život v cizím prostředí, mnozí z Vás přednášejí, píší, publikují a studují v cizích jazycích. Naše
přání by bylo, kdybyste čas od. času - jednou, dvakrát...do roka shrnuli
výsledky své práce, kterou konáte na jakémkoliv poli apoštolátu, do delší
stati psané českou řečí a zaslali Křesťanské akademii k uveřejnění.
^ 3.- Máme zprávy z domova od kněží i od katolických laiků, kteří se
nas ptají, co děláme, co připravujeme, co nového na Západě v theologii,
ve filosofii, ve vědeckém světě, ve. farním, mládežnickém, sociálním a kul
turním apoštolátu, v umění atd....Na důkaz uvedu několik citátů z dopisů přátel z domova:
1.-"...je tu čím dále tím více šero. Těžko říci, jak jsme strháváni do proudu technického dění a odváděni od věcí duchovních.A
co Vy? Myslíte na nás? Nezapomněli jste na svůj domov?"
2.-"Někdy by Tě dojal osud Čech až k slzám, pozoruješ-li, jak si
počínají v tom směru Poláci. Ale nezoufám. Je tu u nás mnoho
hrdinství a statečnosti."
3.-"Často si vzpomínáme, zda posloucháš taky naše radiové programy. Ted byla velká polemika o víře. Ráda bych slyšela tvůj názor na to. Prosím napiš, co ještě studuješ; mne to ooravdu*zajímá."
4.-Když přijdou vánoce, nemáme ani co neipotřebnější dělník.Je to
k zoufání...My si však při nejlepší vuli nemůžeme pomoci, jsme
sevřeni jako v krunýři. Te3 nám nastala starost, co s Jendou.
Chodi už sedmý rok do školy. Kdybys byl tady, jistě bys mu Vští
pil nějaký cíl, za kterým by kluk šel. Rád čte, paměť má, ale
co bude, nevím. Ono se nemůže říci, tam by chtěl, tam ho dáme.
Tak ti jsem z toho někdy umordovaná a tak mi to leze na hlavu,
že musím plakat, čas letí neúprosně, léta přibývají a nikde
nic..." .

Každý z Vás by mohl pokračovat ve výpočtu těchto smutných skutečností.
Komunistický atheismus je netrpělivý a chce zničit náboženský život stůj
co stůj. Na jaře vydají v USA pracovníci tzv. Zahraničního ústavu v exilu studii o náboženské situaci u nás. Vyplývá z ní jednoznačně, že jak
administrativní tlak, tak propaganda - hlavně u mládeže - rostou den ze
dne. Vyrůstají nové generace, které o náboženství budou vědět jen to, že
je''vědecky překonané" - a i když nebudou věřit komunistickým thésím,jejich náboženská nevědomost a předsudky budou vážnou překážkou apoštolátu. Nedávno vyšlo v Moskvě první číslo nového časopisu"Věda a náboženství",
vydávaného Společností pro šíření iditických a vědeckých poznatků v Rusku. úkolem Společnosti je překonání náboženské ideologie, boj proti náboženským přežitkům. Na moskevské universitě byla zřízena katedra pro atheismus. U nás se kopíruje Rusko - a naši komunisté jsou známí v celém
světě svou věrností a pílí. Plánují se tak zvané atheistické university
pro mládež, kde se má populární formou mládeži vykládat nesmysl a nebezpečí "bible a Vatikánu". Každý z nás si dovede alespoň v hrubých rysech
představit dusnou atmosféru u nás doma.Veškerý náboženský život je ochromen, režim rozprodává knihovny klášterů na Západě, ničí sc soustavně, co
ještě zbylo, chybí jakákoliv obnova, únava roste.
Je možno ještě pochybovat o naší misijní povinnosti? Nemylme se, nikdo
za nás nehne ani prstem. Cizina nás polituje, ale práci nevykoná...
4.-Jak to vypadá v exilu? - Z mnoha exulantů se stali emigranti a krajani. Asimilační proces hlavně v posledních letech roste a ubývá zájmu o
české věci. Po náboženské stránce nutno uznat, že se hodně změnilo. Dnes
není^moderní mluvit proti náboženství, proti Církvi. I tam, kde jsme byli dříve zvyklí na otevřenou nenávist, se dnes setkáváme s úsměvem. To
ovšem neznamená, že by se ze všech našich exulantů stali členové Třetího
řádu sv. Františka. Ideologický socialismus, volná myšlenka, pokrokářství,
"sokolství" - a jak se ty všechny herese jmenují - v nich zarezavěly, ale
zůstaly. Projevují se jen opatrně, vychovaně, uctivě...Mimo neslaných útoků "Husova lidu" je tu případ 'íadia Svobodné Evropy. Zdánlivě je vše O.K.ale kdo vidí lépe, ví, že jde v podstatě o ochočování katolíků. Katolíci,
kteří pracují pod socialistickým vedením v RFE, se musí velmi pokorně uklánet a hlavně ne moc samostatně myslet. Musí se chovat velmi "slušně a
demokraticky" - jak se říká; jinak dostanou "padáka". - Politické skupiny
zabředly úplně a trouchniví. - Na kulturním poli pracuje několik skupin:
Kulturní rada dr.Roberta Vlacha; skuoina kolem Sklizně p.Antonína Vlacha
/Hamburg/3 skupina kolem Archy -dr. Ant.Kratochvil/Mnichov/; skulina kolem Svědectví -Pavel Tigrid/USA/; Čs.zahraniční ústav v exilu a jeho časopis Tribuna -dr.V.Chalupa - a několik menších akcí:dr.Trnka a jeho revue
Rencontres, v Kanadě noviny Nový domov a Naše hlasy atd....Nesmím zapomenout na Společnost pro vědu a umění v USA.
Po náboženské stránce všechny tyto skupiny jsou spíše neutrální, ale
positivně otevřené katolíkům. Vím konkrétně, že velmi stojí o naši práci,
o naši kritiku. Píší-li někdy nesmysly, pak je to též naše chyba, že nekontrplujeme jejich práci. Není pochyby o tom, že toto pole je polem apoštolátu. Je nám všem dnes přístupné. Záleží tedy na nás, stane-li se
křesťanským - a bude-li na stránkách Tribuny nebo Sklizně evangelium nebo
Freud. Záleží na nás, bude-li se dále otevřeně hlásat kult Husův a Masarykův a jejich podnájemníků - anebo též stati o katolickém pojetí dějin
a katolických postavách našeho národa a naší tradice. Pittrovy knihy /Domovu a exiiu, Ohen na zemi, Na předělu věků/ přímo volají po dobré katolické odpovědi. Brzy vyjde ve Sklizni článek od pana Hájka"o totalitních
s^l^nech Církve. Záleží na nás, aby se mu dostalo náležité odpovědi.
5.-Nevzdáváme se naděje na návrat. Nechceme se vrátit s prázdnýma rukama. Domu chceme přinést pár kulturních hodnot a praktických námětů, jež
jámě si získali svým pobytem a prací na Západě. Tyto hodnotv musíme sdělovat a předávat českému člověku českým jazykem. Jedině tak zaplníme kulturní a náboženskou mezeru vytvořenou komunistickým režimem. Můžeme začít už dnes. Cest domů je málo, ale jsou - je zase na nás, abychom jich
použili.
6.-Křesťanská akademie přemýšlela už dávno o těchto úkolech. Podařilo
se jí dokonce i něco uskutečnit. Všichni znáte nepravidelnou publikaci
STUDIE. Víme, že Studie mají ještě hodně nedostatků. Jejich překonání se
nám podaří jen Vaší spoluprací. Kritisujte věcně, pomáhejte nám finančně?

VINCULUM_VII.^10^

HÉr.

íiI0R_i960

'. ^

pošlete nám své příspěvky, upozorňujte nás na katolické laiky, pomozte
nám doplňovat a udržovat adresář!
7.-Cíle, jež sledujeme vydáváním STUDIÍ v rámci Křesťanské akademie a totéž platí i o ostatních publikacích a práci - jsou podstatně čtyři:
a.-Předně je tu cíl APOLOGETICKÝ. V kulturní a názorové mosaice našeho exilu chceme být přítomni takovým způsobem, abychom si vynutili
úctu ke křesťanskému pojetí kultury, abychom mohli účinně odpovídat
na všechny předsudky proti katolicismu, abychom mohli rychle a veřejně vyvracet všechny herese, kterých není dnes méně než v prvních
stoletích křesťanství.
b.-Dále je tu cíl misijní. Nejde nám jen o hájení křesťanského řádu,
nýbrž i o stavěni^česTTtam, kde jsou zasypány nebo kde nejsou vůbec.
Víme, že mnohý český intelektuál v exilu hledá Krista a jeho Církev.
Svou prací V Křesťanské akademii chceme vytvářet zdravé podmínky hledání a plodného rozhovoru, chceme ukázat všem hledajícím i všem kritikům, že bereme křesťanství vážně a že se vypořádáváme se všemi otázkami dneška.
c.-Cíl KULTURNÍ. Uveřejňováním hodnotných statí v českém jazyce snažíme se udržovat na výši i svou vlastní kulturu. Často celé dlouhé roky jsme museli studovat, číst, přednášet či psát v cizí řeči. Když
jsme se náhodou měli v rozhovoru nebo v dopise vyjádřit česky o nějakém vědeckém problému, narazili jsme na nejednu obtíž. Nepohrdáme
cizími jazyky, které se nám staly křídly a vzácnými nástroji, chceme si však udržet i svůj mateřský jazyk, nikoliv jen na vyjádřeni
běžných denních potřeb nýbrž i na sdělení nejzávažnějsích náboženských, mravních a životních otázek.
d.-Cíl "domov". Často contra omnem spem doufáme v návrat domů. Neděláláme si*"ilusí o náboženském stavu našich zemí. Víme, že se z nich
stává denně suchopár a misijní území. Nikdo za nás nepřevezme ukol
přemýšlet o tom, aby naše budoucí svobodná společnost a kultura byly
stavěny podle míry Kristova evangelia. Vzdávají-li se mnozí tohoto
úkolu, nemůžeme se jej vzdát my. Jsme sice kvantitativně nepatrná
část, ale patříme stále z vůle Boží a z vůle Církve k národu. Nemůžeme vymazat svou spoluodpovědnost za jeho duchovní osud. Budeme se
jednou muset vypořádat s novými formami života, které doma vláda komunismu zanechá. Je třeba už dnes si objasňovat naše stanovisko k nim.
Bude třeba vybudovat skoro z ničeho novou organisaci náboženského života. Sdělujme si poznatky, které nám k tomu prostředí, v němž žijeme, dává. Mali bychom taky jednou vážně a otevřeně přemýšlet o otázce vybudování katolického školství. Bez katolických škol bude u nás
Církev zas jenom živořit. A neměli bychom se bát přemýšlet o naší
katolické universitě. Dnes se nám zdají tyto věci utopií, zítra mohou
být skutečnost. 1963 budeme slavit cyrilometodějské jubileum. Toto
výročí si zaslouží naší pečlivé pozornosti, nejen po stránce historické, nýbrž i theologické, kulturní a literární.
8.-NÁVRH NA KONKRÉTNÍ PRACOVNÍ DOHODU shrnuji do těchto bodů:
a.- Sevřeme se pevněji kolem Křesťanské akademie. Nepokládejme ji
za jakýsi monopol několika jedinců. Nečekejme ani na osobní pozvání. Hlasme se sami.Utvořme, kde to je možné, nová pracovní
centra.Decentralisací pomůžeme nemálo římské skupině, která je
přetížena a přepracována. Decentralisace však nesmí znamenat
tříštění.
b.- Naše dohoda má tyto CÍLE:
1.-zlepšit v Křesťanské akademii to, co už
život, edici Studium, Studie atd.
2.-Vybudovat dobře konkrétní pomoc domovu:
možno posílat naše tiskoviny domů.
3.-pronikat stále více do exilových skupin
křesťanské
zásady.
JEDEN

existuje:Vigilii,Nový
hledat cesty, po nichž
a uplatňovat tam
z KŘESŤANSKÉ AKADEMIE
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Z DOMOVA došla zpráva o p. a r c i b i s k u p o v i BERANOVI, že
se nm zdravotně dobře daří a že ve své samotě vědecky pracuje. Zádá jen
knihy. Připravuje nějakou studii o sv. Vojtěchu. U příležitosti jeho
sedmdesátky /ovšem hodně dlouho po ní/ mu došel jako dar nový mešní kánon, dvě solideo, nějaká cxngula a šňůra k pektorálu. Udělalo mu to velikou radost."Jsou tím vzácnější, že přišly z takové dálky," Stanislav NIKODÝM, farář v Mlečicích na Rokycansku, byl asi před půl
rokem odsouzen na 8 měsíců, protože "jako pastýř sháněl své ovečky" t.j.
děti do náboženství a varoval je před členstvím v pionýrské organisaci.
Koncem min. roku došly tyto řádky z ČSR:"...Situace nás v ý c h o d n í c h
k ř e s % a n ů ' na zapomenuté vartě se stává stále svízelnější a horší. Minulý týden zatkli vdp.KLIMENTA od sv.Ignáce jen proto,
že rozdával a rozmnožoval obrázky sv. Otce Jana XXIII.
Měli byste pro nás něco dělat. Letos nebyl vysvěcen ani jediný katolický kněz! Jak dlouho tohle vydržíme? Jak velice si potrpí na veřejném
mínění, ukazuje sám fakt, že ve vládo sedí exkomunikovaný kat. kněz s 5cm
propagačním kolárkem. Sám nebožtík Zápotocký ho musel nutit, aby alespoň
kvůli lidem chodil do kostela! Ale proč Řím trpí, aby jako katolický kněz
/navenek/ a k tomu s 5cm propagačním kolárkem směl propagovat silně bolševické myšlenky v cizině? Copak to nikdo nevidí?
Prosím modlete se za nás. Zejména já toho nyní velmi potřebuji..."
Z n a š e h o
r o z p t ý 1 e n í alespoň něco:
Náš m i*s i o n á ř
P.Václav SOUKUP /22.12.59/ oznamuje:...Operace
se sice zdařila, ale lékaři žádají pro návrat do Konga delší rekonvalescenci. Natočil tři rozhovory o misiích do Rozhlasu Svobodné Evropy v Mnichově, napsal dlouhý článek o afrických misiích pro Katolíka, konal několik přednášek o misiích. Píše:"Jsem nyní konečně zase trochu v klidném
ústraní, v romanticky položeném Schonwaldě /1000 m nad mořem/ u ctih.sester dominikánek - gratis. Proto jsem mohl trochu psát.-Připravuji si český a německý text přednášky o svých zážitcích z Konga. Mám přes sto svět.
obrázků, které jsem dost úspěšně předvedl - ex abrupto - asi 40 Čechům
v Mnichově'a dvakrát německy u sester. Po Novém roce, ale hlavně až odtud odstartuji /asi koncem února/ budu hledět těmito přednáškami něco vyžébrat na kapli Panny Marie.
Daří se mi znamenitě, tloustnu až už neutěšené. -Snad konečně koncem
března mně dá doktor a ministerstvo povolení k návratu do Konga.PROSÍM
0 MEMENTO ZA TUTO ZÁLEŽITOST...
Náš neúnavný s t a v i t e 1
k o s t e 1 ů kurát Josef ŠMÍDL z Unter jettingen hostil na své pěkné farce loni o prázdninách 8 českých kněží, kteří tam dělali exercicie/ obrázek byl v Novém životě ,září 1959,
str. 199/. Bylo to už po druhé. Všichni byli spokojeni. A zdá se,že byl
spokojen i hostitel, poněvadž psal koncem prázdnin:"...Jsem šťasten,že
jste všichni mohli prožívat ty dny s námi.Jistě všechny ty mše sv.,které
tu byly slouženy, ty zbožné modlitby exilového kléru přispěly k tomu,že
Pán Bůh požehnal tomuto dílu v naší farnosti a vyslyšel prosby, které už
řadu let k němu vysílají spolu s námi všechny naše farnosti a velký okruh dobrých přátel a dobrodinců.
Náš pan biskup se velmi těšil z dopisu, který jsme mu poslali.Píše:
Euer Hochwurden, danke ich für die Grüsse, die Sie zusammen mit 9 tschechischen Priestern mir übersandt haben. Ganz besonders bin ich allen von
Herzen dankbar dafür,, dass sie bei Ihren Exerzitien auch des Bischofs von
Rottenburg im Gebete gedacht haben.
Mit Gruss u. bischöflichen Segen
CARL JOSEPH, Bischof.
Zcela zvláště jsem vděčen Pánu Bohu, že naši důstojní pánové mohli celebrovat na nových oltářích kostelů v Unterjettingen,Ochselbronn a Nebringen, které by jistě nebyly postaveny, kdyby Pán Bůh nás byl svého
času neposlal do světa. V tomto světle můžeme vidět nejlépe, jak celý ten
exil je veden Boží Prozřetelností a jak všude je zem Páně. Často mi v
poslední době napadá jeden výrok, který jsem kdesi četl:"Sorg, aber sorge nicht zuviel, es kommt doch alles wie Gott es will." A náhle se zdá
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všechno daleko lehčím, i když každý den přinese nové a nové starosti.."
NB! Od té doby dp.kurát už asi přestavěl školu v Nebringen a má tam
tři pěkné byty pro uprchlíky, moderní kapli, rozšířenou o sakristii a
o věž., nejkrásnější budovu v obci.
Z A m e r i k y
se přihlásila řada spolubratři.
P.Petr LEKAVÝ píše z M i n t o :...Jak vidíš mám novou adresu a kdybys viděl, jak jsem sedřený, politoval bys mě. Dostal jsem před 3 týdny
polskou osadu; nebyl jsem ještě zotaven z cesty, a je to opravdu těžké.
Asi dvě třetiny zpovědí je polsky, což není tak zlé, učím se pilně, ale
teď je zpovědí nad hlavu a tak přátelé musí čekat. Kostel je jeden z nejvetších v Dakotách, asi 800 míst k sedění. Mám tu také farní obecnou školu, polské sestry, a všelijaké problémy...Pana biskupa jsme ztratili povýšením do kardinálskéhp sboru /kard.Muench/ a světící pan biskup Dworschak je apoštolským administrátorem, asi provisorium...nšl jsem dosti^
úspěšnou přednášku ve Fargu o pronásledování Církve u nás. Jsem ted blíže Tománka...V Lurdečh jsem chytil zlé nachlazení, ale pomalu se z toho
dostávám...
P.Bohumil HRUBÝ z T e x a s u :"...zas jednou za rok přicházím s
několika řádky a s malým dárkem k Ježíšku. Vždy si myslím, že to bude
příští rok stovka, co Vám budu moci poslat, ale dosud jsem zde v Texasu
nepřišel na olejovou studnu a ta má osada o přibližně 300 duší ze mě
milionáře ještě neudělala...Já se mám obstojně, celkem zdravý, práce dost
Pozdrav všem známým...
P.Odilo CRKVA z
L i s 1 e :"...Daří se mi velmi dobře. Od září učím na naší koleji latině a řečtině. Sem tam mi ještě angličtina dělá
obtíže. Je to přece něco jiného dorozumět se a mluvit a učit cizí řeči
v angličtině, kdy se jedná o přesné překlady. V semináři dávám 3 kursy
gregoriánského zpěvu. Mám rovněž, velmi pěkný polyfonický sbor seminaristů; právě minulou neděli zpívali jsme v Chicagu v jedné faře při biřmování a sklidili hodně pochvaly a nádhernou večeři.
P.Josef LUKÁŠ z diec. G r a v e 1 b o u r g /Canada/:...Pracoval jsem
6 roků v misiích v hrozných podmínkách..-Teá se ml daří lépe. Jsem již
6 měsíců v mé nové farnosti /13 tisíc km
a asi 1100 duší / z nich asi
750 odpadlíků/. Práce je zde habaděj a někdy to umořuje, zvláště myslili člověk na situaci.Prosím o vzpomínku ve mši sv....
P. Josef BUŇÁT, C.F.Ss.S. léčil v Německu silné revma, byl pozván na
nějakou dobu do Lurd a v polovině února se chtěl vrátit do Brazilie do
Sao Paolo, kde by rád se věnoval apoštolátu mezi krajany a šířil mezi
nimi náš tisk.../18.12.59/.
P.Crisostomo MASTÍK píše z L i m y /Peru/ o salesiánovi Páteru
Šafaříkovi/tam mu všichni říkají Šafáryk/."...Byl sem poslán asi před 30
roky a tu dokončil studium. Dnes však mluví mnohem lépe španělsky než
česky. Poslal ho salesiánům Otec Metod Klement z Emauz. Prokázal tu kongregaci nesmírné služby.Byl 15 let ředitelem nejvctších zdejších ústavů
a zvelebil je. Nyní je prokurátorem provincie v Peru a v Bolivii. Pochází z jedné vsi blízko Hájku. - V Limě působí také P.Jaroslav Soukup, ale
s tím jsem nikdy nemluvil, jejich ústav je příliš daleko. Také pozdní
povolání. Byl vlastně vyučeným obuvníkem, ale jako samouk získal neobyčejné znalosti v botanice a zoologii, takže ho zde universita jmenovala
čestným doktorem. Napsal z těchto oborů několik knih pro zdejší střední
školy. - Také je mezi salesiány jeden český hudebník a tři Slováci...
Nemyslím na návrat do Čech, nikdo mi už odtamtud nepíše, blízcí příbuzní už všichni zemřeli. Vím toho velmi málo o svých známých...ale tu
mám tisíce kajícníků a stále jich přichází vícera více ve chvílích temnot a nejistoty - a někteří mi říkají:Vy jste štastný člověk, takový klid
ný, stále hledíte vesele do světa. Opravdu začínám každý den o páté s
písní - třeba:Tisíckrát pozdravujeme Tebe...nebo Ave,ave...Vzpomeňte ci
na mě ve mši svaté, tu člověk potřebuje vskutku silnou vůli a pevný charakter..."
Tečí teprve vidím, že jsme už citovali ten krásný konec dopisu P.Crisostoma
v posledním čísle. Nevadí, ^e pro nás všechny povzbuzením,abychom si dovedli zachovat nadpřirozený optimismus, abychom tak mohli při
tahovat ke Kristu tím více duší, jak to dělá on.A tím dnes končím s přáním všeho dobra všem,kteří^se^^ají v nové řadě /VIII./ Vincula.

ke každě perné práci máme dostatek potřebných milostí? 13/ Jsem přesvědčen o moci a požehnaném vlivu úsměvu? —
14/ Jsem přesvědčen, že utrpení pochopená a velkodušně
přijatá mohou se stát dokonce původcem radosti?
4* - P Ě_E_D S_E_V_Z_E_T_Í
l/ Často budu prosit Pána, aby v mé' duši rostla jeho
radost přeze všechny překážky a potíže. — 2/ Vyvaruji se
všeho znervosnění a všeho přetížení a budu pokládat nedostatek úsměvu i pokles vnitřního klidu za výstražné znamení; v obou případech se na chvíli zastavím, abych u
Krista nalezl vnitřní^,klid a jas* - 3/ Budu se chránit
toho, abych navenek projevil své starosti a potíže. —
4/ Vyvaruji se nářku a reptání a kritik i výčitek, to
vše co je dobré jen k tomu, aby zkalilo ovzduší, aniž to
komu poslouží. - 5/ Příjde-li nějaké soužení, řeknu si:
"quid hoc ad aeternitatem?" V té chvíli si vzpomenu, že
v minulosti jsem zažil jistě víc krutých zkoušek a že jsem
je všecky přestál. Bude tomu rovněž tak s nynějším soužením snad za nějaký měsíc či pár let. — 6/ Místo abych se
zatěžoval tím, co mě zarmucuje, budu se obírat tím co mi
mů.že způsobit radost. Duše, jež dovede poděkovat Bohu za
vše, co od něho dostala, zřídka kdy se dá ubít smutkem. —
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vzdalovali Boha a v praxi prožívat slova svatého Pavla:
"Mějte v sobě stejné smýšlení, jaké měl Ježíš Kristus"
/Fil 2,5/. Musíme se radovat s Ježíšem jen z toho, z čeho On se raduje, aH už v nás nebo v bližních nebo v Něm
samém. Ve všem musíme být v Bohu, hlavně však, pokud jde
o radost a lásku.
Tvorové nám působí radost. Některé radosti jsou vzácné, na příklad radosti z přátelství. Není zakázáno je vychutnávat, protože pocházejí od Boha. Ale starejme se,
abychom je obraceli zase na Boha. Nemilujme nic mimo Boha. Nemilujme nic- bez Boha. Milujme-všechny tvory tak,
jak Bůh je miluje. Milujme je v něm. Tato jednota s Bohem učiní naše radosti Čistými a jasnými a naprosto svobodnými.
Ale tyto radosti jsou jen druhořadé. Základní radost
pro křesťana je vědět, že je Bůh. Bůh existuje! Nekonečný, nutná a podstatná Bytost, Příčina všeho, Pravda, K
Krása, Dobro, Dobrota, Moc, Svátost a svrchovaná Čistota,
Spravedlnost, Láska... Bůh existuje a je tím vším. Je
tím věčně a nezměnitelně a nekonečně...Bůh existuje a
zná se a miluje se. Je jeden a je trojí. Je Otec, je Slo—

7/ Vzpomenu si, že Bůh je radost a často se budu spojovat
s Kristovou radostí v sobě. - 8/ Vždycky se vynasnažím se
usmívat aspoň vnitřně. Usmívat se na Boha, usmívat se na
duše, usmívat se na sebe sama: clovek chápe jen ty, na
než se dovede usmívat. - 9/ Bude-li se mi zdát, že mám duši smutnou, samovolně budu hledět učinit štastným někoho
ze svého okolí. Radost je jednou z věcí, kterou člověk
mnohem spíše najde pro sebe než se snaží dát ji druhým.
Nic tak nerozžehne jas v duši jako skutek lásky. Radost
je v podstatě vždy ovocem opravdové lásky. - 10/ Vezmu
za své rozhodnutí Alžběty Lesseurové: "Budu plná radosti
- i přes či dokonce právě pro tuhle šklíČenost, pro tuhle
nechuť, pro tuhle únavu, do nichž často mě vrhá mé tělesné utrpení. Vnitřní jas a vždycky u m í m ě n o s t a navenek úsměv a roztomilost, když se budu cítit mrzutá, vždycky ochotně přijímat, když budu žíznit po samotě, vždycky trpělivá a vlídná, když se budu cítit unavená a podrážděná."
5. - D U C H 0 V N í

Č E_T B
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Co je radost, ne-li rozkvět duše v objetí toho, jejž
miluje? Naše radost je taková, jaká je naše láska. Její
čistota je taková* jaká je čistota našeho srdce. Musíme
tedy velmi pečlivě bdít nad tím, abychom v radosti se ne-
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vo, je Duch. Otec rozvíjí svůj nekonečný život ve svém Synu, který je jeho Myšlenkou a jeho Slávou a oba se ztravují v jednotě své nekonečné lásky, v Duchu svatém, podstatném a věčném zakončení jejich tajemného Polibku a jejich
Radosti i jejich nekonečného jásání. Otec i Syn i Duch svatý se milují bezmeznou láskou: jsou šťastni, jsou nekonečně
šťastni, jsou nezměnitelně štastni. A zvou nás, abychom
s nimi věčně sdíleli jejich život.
Být si toho vědom je pro milující duši zdrojem nekonečných radostí, radostí nejvyšší ze všech radostí* Radovat
se z toho, že Bůh je Bůh, znamená se radovat Boží radostí
a to je úkon nejvznešenější a nejsvětější, to je čistá láska. Tato radost vyřvává duši z běd ubohého lidského života něžné Trojice, do toho, co svatý Pavel nazývá "skrytá hluboká Boží rozhodnutí" /l Kor 2,10/. To vedlo Davida
k tomu, že zpíval: "Pane, kdo na Tebe hledí, je pln radosti". Radost je jeden z nejbožštějších plodů přítomnosti
Ducha svatého a jeho působení ve vykoupených tvorech. Radost činí duši božskou.
A tato radost je základem všech ostatních. Bude to
snadné, vzpomeneme-li si, že všechny naše radosti jsou
pouze a mohou pouze být výtryskem z nekonečné radosti

