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RADA VIII., číslo 1.

'

V Římě, v květnu 1960.

Toto je první Číslo"Vincula", které nebylo naklepáno na psacím stroji P. Feřta. - Znám dobře ten starý psací stroj
přivezený ještě z Prahy v r. 1945, na němž bylo napsáno tolik
a tolik proslovů, článků a dopisů v posledních patnácti létech.
P. Feřt na něj nedá dopustit - tvrdí, že slouží stále věrně.
Já však myslím, že se té věrnosti naučil od svého majitele. Sám
se pamatuji, jak ha něm psával někdy dlouho do pozdních hodin,
když ostatní šli už dávno spat, a jen komáři svým nervosním bzučením oživovali dusný klid horkých italských nocí.
V době, kdy čtete tyto řádky, cestuje asi zasloužilý <
redaktor prvních sedmi řad "Vincula" se svým nezničitelným strojem přes oceán do Kanady. Provázíme ho vděčnou modlitbou a pře"_ jeme mu hodně zdaru a Božího požehnání v jeho nové práci. A těšíme se také, že časem znovu uvidíme stránky "Vincula" naklepané na jeho psacím stroji v americké odbočce naší redakce.
Jaroslav Skarvada

Z ČSR. se stále ozývají hlasy, které se ptají, co
pro ně děláme, zda na ně nezapomínáme, zda se neodcizujeme svému poslání pracovat také pro diecése, s nimiž nás stále pojí
svazek duchovní - a pro mnohé z nás i kanonické - příslušnosti.
Tato práce ovšem není v našich nynějších poměrech vždy snadná;
vždyť mimo jiné nás od života ve vlasti dělí někdy tisíce kilometrů a často i dlouhá léta exilu.
Proto jeden z našich prvních úkolů je sdělovat si
navzájem informace o životě ve vlasti, o poměrech kulturních a
náboženských, abychom si tak zachovali styk se smýšlením, které tam panuje a citlivost k problémům, které se tam vyskytují.
Velmi užitečnou službu v tomto směru koná už "Novy život" svým
¡zpravodajstvím z domova. My bychom v této rubrice chtěli tyto
-zprávy doplňovat a hlavně sledovat hlavní myšlenkové proudy,
které se vyskytují v různých čsl. anebo i sovětských časopisech.
Získali jsme pro tuto práci už řadu spolupracovníků - i když
různé technické potíže /získání časopisů/ zatím brzdí první kroky - proáíme však,také každého z čtenářů, aby nám při tom pomohl, aby nás informoval o všem, co se dozví z domova anebo co
se dočte ro náboženských, poměrech ,v CSR. v různých československých, exilových anebo i zahraničních časopisech. Jen svornou
spoluprací všech nás kněží v exilu můžeme zažehnat nebezpečí,
které nám všem hrozí: abychom se neodcizili svému národu, abychom neztratili styk š jeho mentalitou, abychom se nevrátili
jednou dómů jako Cizinci, kteří by už nerozuměli svému lidu a
nedovedli mu zvěstovat Kristovo poselství řečí, které by rozuměl. '
%

MSGRE. LADISLAV HLAD, BISKUP A VYZNAVAČ

%

0 známém odsouzení p. biskupa Ladislava Hlada přinášíme tři hlasy:
jeden pochází z CSR., druhý z Rakouska, třetí je vzpomínka napsa- 'r
F o l i a circularía cleri CSR dispersi. I n lingua B o h é m i c a . Manuscripti instar. Cum approbatione ecclesiastica.
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z těch, kdo ho osobně poznali.
SVOBODNĚ SLOVO z 15. března 1960 v rubrice"Ze soudní síně"na str. A píše:
TAJNY_BISKUP_PRED_SOUDEM
"Použití vodíkové bomby není z křesťanského hlediska ani tak
strašnou věcí, protože my všichni usilujeme o věčný život. A jestliže
jediná vodíková bomba zabije milión lidí, pak o to rychleji dosáhnou
postižení věčného života."
Tak to pravil západoněmecký biskup Dibelius na konferenci církví
v Evastonu a člověk už se pak vůbec nediví, když drží v ruce leták rozšiřovaný římsko-katolickým administrátorem Ladislavem Hladem: "Plačíc;
zahalená v černém plášti, zjevila se matka boží řádové sestře v Itálií
a řekla: Přikrývám svět svým velkým pláštěm, neboť hněv boží se blíží."
Pak viděla sestra veliký oheň a zvolala Atomová bomba.
Měla přijít v roce 1958 a téměř všichni lidé měli zahynout.
No, dnes máme rok 1960 a většina lidí ještě žije. Fatamorgana
světa, zahaleného pláštěm a zničeného atomovou bombou se stále více rozplývá, i když by bylo lidstvo mohlo podle Dibeliusovy rady rychleji dosáhnout věčného života! Ale člověk je tvor nevděčný a dává přednost životu sice kratšímu, ale za to s pevnou půdou pod nohama.
A tak byla snaha autora letáku stejně marná jako snaha administrátora Hlada, když ujišťoval své věřící, že čihošťský zázrak byl skutečným zázrakem. Zase lidé uvěřili spíš fotografiím, na níž vedly k
sošce svatého zdálky ovládané provázky a Hlad byl odsouzen ke třem letům vězení.
- r
""
Když viděl Hlad,marnost svých snah, požádal po roce o milost a
byl skutečně propuštěn. Jenže...
Jenže tehdy soud nevěděl, že nepropustil administrátora nýbrž
biskupa. Už v roce 1949 byla totiž vytvořena tajná katolická církevní
správa pro případ, "že by biskupové a kněží pro svůj záporný postoj
ke státu nemohli vykonávat své funkce."
rj
V roce 1950 odevzdal pražský nuncius De Liva Hladoví list, v
němž ho papež Pius XII. jmenuje titulárním biskupem s pokynem, že navenek nesmí jako biskup vystupovat. Po tajném vysvěcení v Litoměřické kapli začal Hlad sám tajně vysvěcovat bohoslovce, na které předtím působil,
aby nedokončili studia v semináři, řízeném státem, nýbrž soukromě. Stal
se také duchovním rádcem Sdružení katolické mládeže, jejíž jeden člen
byl později pro vraždu příslušníka SNB odsouzen k trestu smrti.
"Moje zásada je více poslouchat Boha nežli lidi", prohlásil Hlad
před soudem.
Jenže tentokráte musel výjimečně přece jeň poslechnout více lidí,
kteří ho odsoudili k odnětí svobody na 9 let. Za to, že svůj tajně vykonávaný úřad zneužíval k protistátní činnosti.
Pozn. red.: Uveřejnili jsme tuto soudničku jako příklad slohu, kterým
píší pražské noviny. Její úroveň si nezasluhuje, abychom s ní polemisovali. Jsme však vděčni jejímu autorovi - značce "on" - že proti své vůli vydal msgre. Hladovi skvělé svědectví: "Moje zásada je více poslouchat Boha nežli lidí" - to jsou slova opravdu hodná nástupce apoštolů.
Kascpis DER VOLKSBOTE č. 13, ze dne 26. března 1960 přinesl tuto zprávu:
DEVET_ROKU_VE^ENl_CESKĚMU_KNBZI. Měl tajně vykonávat biskupský úřad.
Praha. Protože prý tajně vykonával biskupský úřad místo před delším časem k 25 letům žaláře odsouzeného biskupa Trochty z Litoměřic, byl
odsouzen katolický kněz Ladislav
H 1 a d
jedním českým soudem k devíti letům vězení.
.1
Podle zpráv časopisu "Svobodné slovo" předal prý poslední úřadující zástupce apoštolské nunciatury v Praze v roce 1950 Ladislavu Hladovi dopis Pia XII. s příslušnými pokyny pro řízení litoměřické diecése
pro případ, že by řádnému biskupovi bylo bráněno anebo znemožněno vykonávat biskupský úřad. Později měl být Hlad vysvěcen tajné na biskupa.
List dále hovoří o systému takových tajných náhradních biskupů. Již v r.
1956 byl zatčen jiný katolický kněz, msgre Očenášek, proti němuž vznesli
komunisté podobné obvinění.
List obviňuje faráře Hlada dále z toho, že prý přemlouval bohoslovce, aby nedokončovali svá studia na státem kontrolované theologické
fakultě, nýbrž ^by si dokončili studia privátně.
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Podobně je neznámo místo pobytu pražského arcibiskupa Josefa Berana, jakož i biskupa brněnského a budějovického. Nic bližšího není známo o osudu litoměřického biskupa Trochty, který byl za nacistů internován v Mauthausen a Dachau, a kterého opět komunisté již v roce 1954,kdy
mu bylo 49 let, odsoudili k 25 rokům vězení...
České diecése jsou dnes z velké části spravovány tzv. kapitulními
vikáři? kteří byli dosazeni vládou. Nemají však biskupské svěcení a tudíž nemohou vykonávat funkce biskupské.
Odsouzení faráře Hlada jasně ukazuje, že vláda komunistů chce nechat hierarchii pozvolna vymřít, aby byl takto katolický život od kořene znemožněn.
ThC. Karel Pospíšil, který tento článek laskavě přeložil a nám zaslal,
k ternu poznamenává: Tato zpráva se objevila před několika dny i v našem rakouském tisku a bohužel se mi nepodařilo ověřit plně její spolehlivost. Jedno však můžeme vyčíst, že komunisté vidí v životě Církve pro
sebe veliká nebezpečí a snaží se všemi prostředky i nadále, přes mnohé
řeči o spolupráci - viz všelijaké sjezdy a resoluce typu Plojharova apod.
- potírat náboženské smýšlení. Na druhé straně vidíme, že Církve žije
i za těchto moderních katakomb plným životem; je nám to i napomenutím,
abychom nevydávali jiné kněze do nebezpečí zbytečným psaním o nich i
jinými publikacemi. Náš úkol je, tak si myslím, pomoci modlitbami i hmotné, kde můžeme našim statečným bratřím ve vlasti.
—
ThC. Karel Pospíšil
A nyní DY3 OSOBNI VZPOMÍNKY:
P. Ladislava Hlada jsem poznal asi tak v pětatřicátém roce. Přišel
tehdy na faráře do Obděnic. To byla sousední farnost. Měli jsme tam o málo dál než do farního kostela, ale když tam nebyla zrovna nějaká slavnost,
těžko tam kdo šel. Obděnice jsou malá vesnice, nemají ani poštu ani četníky, stěží se tam uživí jeden obchodník se smíšeným zbožím. A přece,když
tam"přišel farář Hlad, znali ho brzy v celém okolí a rozneslo se o^něm,
že je to horlivý kněz. Lidé mají na takové věói velmi jemný cit. Náboženský život v Obděnicích měl všechny vady a klady jižních Cech. K farnosti
patří sedm malých vesniček v hrbolaté krajině bez silnic. Katolíci byli
všichni, do kostela chodili a přikázání zachovávali po stáru. Popřevratovv duch se k nim nedostal. Ale že by mohli dělat něco víc anebo aspoň jinak než jejich dědové, jim na mysl nepřišlo. Vzdálenost kostela a špatné
ceštv způsobily, že se ve farním kostele objevili jen v neděli na mši svaté. & často ještě šli raději do některého ze sousedních větších středisek,
kde bylo možno pořídit nějaký ten nákup. A tak farář Hlad, chtěl-li se dostat ďo styku se svými farníky, musil chodit za nimi. Jinde posílali pro
^ana faráře kočár, na Obděhicku musel i a Pánem Bohem chodit pěšky. Jednou v zimní noci, kdy vítr zavál pěšiny; museli mu vyjít na pomoc chlapi
ze sousední samoty s žebříkem, aby se mohl vyšplhat do strmé meze. Spatné cesty ho však neodradily. Chodil do škol, dával po vsích křestanská
cvičení? neodmítl ani, když byl pozván na nějaké to divadlo anebo zábavu.
Zai]édl-li Dři tom něco křivého, řekl to přímo, do očí, a celá ves si pak
vyčítala? že se příště nic takového už nesmí stát. Vzpomínám si, jak kdysi o pouti /na Nebevzetí Panny Marie, to se do Obděnic sešlo celé okolí/
p-i kázání ohlašoval:''Odpoledne aí si chasa skočí, ale at moc nevyvádí,
přijdu se na ně podívat." Zábavu nepokazil, ještě jí dal nějakou písničkou^veselejší ráz, byl dobrý zpěvák. Tak se mu dařilo nejen zachovat starku rábcžn-^t, nýbrž i zasít nové semeno mezi mládeží. Skupina SKM v Oboěrrc^ch byla velmi činná. Jistě ne náhodou mladíci odsouzení při procese c^ed pX-L-i léty v Milevsku /dva z nich byli odsouzeni k smrti/ pocházeli z Cb^ěnickaa ze sousedství. Vyčítali jim sice špionáž a atentát
na komunistický sekretariát, ale zdůrazňovali také příslušnost ke Katolická a^ci,.ocž byl asi hlavní důvod. Hladův vliv se neomezoval jen na
Otdeu^oR. U nás v'Hrazanech jsme měli malý kostelík, pan farář v Petrovi cích bv^ už starý a bez kaplana a farnost byla veliká. A tak pan farár
F'ad občas p-išel i k nám sloužit mši svatou, kázat, mít nějaký proslov
ke skupině SKM. Myslím, že mel dobré styky i se sousedními knězimi.0^
routi SQ -ich u něho seš^a vždy kupa. Pan vikář Karpíšek si ho vyvolil
za svého se^-etáře. Tak se jeho činnost rozšiřovala. Poslední zprávu z
f-^mova'jsem o něm obdržel, když utrpěl úraz, který ho připravil o nohu.
0 ir^ad-'ku, který ho na motorce vezl a který při tom ztratil život, lide
Se se u Hlada učil na kněze. Ale to už bylo v čase, kdy pan fa-
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rář Hlad musel Obděnice opustit^
^
Josef Krejčí
Druhý spolubratr píše:
Poznal jsem Hlada až později, až na rudém Kladně, na faře v Rozdělově. Pověst o něm šla po celém okolí, jak otcovsky vede farnost. Každý den měl pro farníky promluvu, večer se společně modlili a zpytovali
svědomí. Jeho horlivost nepřestala ani tehdy, když tragicky zakončil
prázdninový výlet a probudil se v nemocnici pod Petřínem - bez nohy.
Snášel trpělivě dlouhé měsíce na lůžku, ale přece nedočkavě, až se zase
vrátí k své práci a do kostela. Jakmile se trochu naučil chodit s protézou, už jej nikdo neudržel. Převzal opět duchovní správu v Rozdělově.
Ale nejen v kostele, hned šel^ i do Škol, a ani to mu nestačilo, brzy začal jezdit i do sousedního Libušina.
K zprávám o procesech, které se objevily už v posledním čísle N2 lze připojit i zmínku o odsouzení Vladimíra Koláře a Miroslava Brtvy na 5 a
4 1/2 roku. Bylo jim vytýkáno, že jako funkcioháři Svazarmu působili na
mládež v duchu skautského hnutí "Junák" a podlé výchovných směrhic "zakázaného" řádu jesuitů.
V posledních dnech došla zpráva, že prý zemřel známý benediktin, farář
na Sázavě a bývalý organisátor Legionis angelicae, P. Klement. R.i.p.
PRAŽSKÁ KAPITULA. Smutný osud svatovítských metropolitních kanovníků vysvítá z této zprávy: Dva členové jsou jeste venku:* prelát Dr. Opatrný a
pak pan biskup Eltschkner. Je to zajímavé, že z celé předválečné kapituly pouze ti dva zůstali ušetřeni. Křížová cesta začala pro kapitulu již
v roce 1940: kanovník Gebert zemřel v koncentráku, kanovník Stanovský
byl v Oranienburku, pak po návratu zemřel na mrtvici, Bořek-Dohalský byl
utlučen pažbou také v koncentráku, prelát Svec byl v Dachau, v Mauthausenu, po válce znovu v Leopoldově a zemřel před rokem na Mělníce zcela
ochrnulý, před měsícem zemřel prelát Cihák v Leopoldově /nemýlím-li se/,
probošt Franc vyhnán z Československa zemřel v Bavorsku, v loni zemřel
pan biskup Remiger a nyní z uvězněných zůstává na živu jen kanovník Kulač, který má před sebou ještě 16 měsíců pracovní brigády, ač je téměř
slepý a vyhublý jako kostra. V minulosti zůstávala kapitula vždy věrnou,
že se v zlých časeshnekam odstěhovala, jako za husitských válek, tentokrát še však věci mají jinak.
Celkově se zdá, že se v CSR. protináboženský boj znovu přiostřuje.
Okolnosti jsou stále velmi svízelné a vyžadují někdy mnoho síly a
mnoho světla při rozhodování. Máme na mysli zvláště jeden případ,
na němž záleží velmi, velmi mnoho. Není zatím možno uveřejnit, oč
jde, mohlo by toho být zneužito. Prosíme však všechny spolubratry,
aby v těchto dvou měsících vzpomínali každý den při nejsv. oběti
na tento zcela konkrétní úmysl. Jde o věc opravdu důležitou! Zaplaí
Pán Bůh předem!
Při této příležitosti chceme uveřejnit ještě jeden návrh: V naší
vlasti bylo - a jistě je stále - zvykem, že sobota po prvním pátku
je zasvěcena modlitbám za kněze a za kněžská a řeholní povolání/
Nebylo by dobré, kdybychom tyto prosby našich věřících vzali na
svou paténu a obětovali je Pánu Bohu v mešní oběti? Kdyby vždy jeden z nás na tuto kněžskou sobotu obětoval mži svatou za naše kněze doma i v exilu, živé i zemřelé, a za všechny, které Pán volá
na svou vinici? - Je nás v exilu přes dvěstě, a tak se každý rok
jistě najde aspoň 12 kněží, kteří by byli ochotni k této službě
lásky. Napište nám, sdělíme Vám volný měsíc. A ve Vinculu oznámíme vždy stát /bez udání jména celebrujícího kněze/, kde tato mše
sv. bude sloužena. V květnu a červnu t.r. bude obětována v Itálii.
VELIKONOCE 1960. Zpráva z vlasti: "Na Hod Boží byl kostel tak natřískaný, že by skutečně ani jablko nepropadlo, nebot bylo všude jak na kůru,
tak i dole v kostele a dokonce i za mříží, tedy u samých stupňů oltářních a i za oltářem, kam dříve lidé nikdy nechodili, zcela zaplněno.
Mám dojem, že ani za bývalých děkanů X. a Y. nebyl kostel nikdy tak zaplněn jako tentokrát, a totéž prý bylo i v okolních obcích...'J Tato
zpráva pochází z jednoho malého města v Cechách. Souhlasí s tím, co
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se dozvěděli z domova ostatní čtenáři? Napište nám, prosím!
Z
P_E_p_A^G_g_G_I_C_K_E
Dnes uveřejňujeme první z příspěvků, jimiž chceme sledovat - jak jsme
už poznamenali výše - myšlenkové proudy nové doby v CSR.
"YYCHOVATELĚ_NOyĚ_SMBNY^
/Učitelské noviny 31.111.1960/
"Naše strana a vláda, řídíce se neomylným kompasem světového pokroku, učením marxismu-leninismu, vedou naši školu k sladění činnosti hlavy
a rukou, k vytvoření souladu rozumové a citové výchovy při výchově školské mládeže; zároveň doširoka otvírají vrata školy všemu, čím kypí dnešek, a vytvářejí tak předpoklady k tomu, aby současný život vešel plně
do škol a pomáhal učitelům vychovávat mládež v souladu s potřebami naší
společnosti a s požadavky socialistické a komunistické budoucnosti."
Jedním z těchto 'předpokladů" je i Den učitelů, slavený každoročně na r ů z n ý c h místech republiky. Tradice vyžaduje, aby se při této příležitosti poctila řada zasloužilých školských pracovníků vyznamenáním
různého stupně. Letos byl slaven Den učitelů 28. března. Oficiální slavnosti v aule Karolina se zúčastnila delegace ÚV KSC a vlády, zástupci
kanceláře presidenta republiky, ministerstev, ROH, CSM atd. Hlavní projev přednesl ministr školství a kultury František Kahuda, jehož slov
jsme použili v úvodu této zprávy. Po projevu připjal pan ministr na hrud
110 vyvolených komunistické štěstěny ona vysoká vyznamenání: l"Rád práce"
/V.Pavláskovi, odbornému řediteli Pedagogického musea J.A.Komenského v
Praze/, 3 "Za zásluhy o výchovu", 2 "Za vynikající práci', 59 titulů
"Zasloužilý učitel", 45 titulů "Zasloužilý školský pracovník". Kromě
toho asi 200 učitelů bylo obdarováno titulem "Vzorný učitel".
Zajímavý je projev, ve kterém.se chtěl pan ministr pozastavit nad
posláním učitele v CSR.
"Změny ve školství od reformy z r. 1948 přes školský zákon z r.
1953 až po směrnice XI. sjezdu KSC a po své vyvrcholení v dubnovém usnesení ústředního výboru se vyznačují jedinou hlavní linií: tendencí k stale důslednějšímu zlidovění školy - zlidovění v obsahu, organisaci i řízení školy. Druhá tendence, zřetelně se projevující ve vývojové l m n
naší školy v období kulturní revoluce a nerozlučně se prolínající s tendencí již zmíněnou, je stále opravdověji zdůrazňovaná snaha po výchově
harmonické osobnosti v socialistické společnosti."
"K čemu je třeba převychovat naši mladou směnu? K životu v socialismu a k budování komunismu." Budoucí generace musí být tedy připraveny k životu a plodnému tvoření v různých odborech hospodářství, vědy, ^
kuHtu^y a techniky. Budou se stále více podílet na řízení výroby a správě státu, budou mít stále aktivnější účast v kulturním živote. "Jde o to,
že v etapě, kdy n a ^ společnost dosáhne socialismu, v etapě, která je pred
námi takřka již na dosah ruky, rozvoj všech nejlepsich schopnosti každého
se stává nezbytným předpokladem k tomu, abychom na náá prapor mohli vepsat komunistické heslo;"Každý podle svých schopností, každému podle jeho potřeb."
„_
^
___
"Kdo vytvoří socialistického a komunistického člověka?" Hlavni^
tvůrkyří jsou podle dogmatu marx-leninismu pochopitelně výrobní podmínky a dělnická třída. Nepůsobí ale samy; "Socialistický člověk totiž nevyrůstá ze socialistických výrobních vztahů samočinně, ani přímočaré^
četná rezidua překonaných společenských jevů trvají a pri^různych příležitostech se obnovují v jeho vědomí, brzdí jeho rozvoj smerem k socialistické osobnosti, a tím také nepřímo negativně reagujýha rozvoj výrobních
sil Výchova lidu, výchova mládeže, a tedy zvláště práce ucitelu, muže
významně přispět k překonání mešíáctví v člověku, k socialistické uvedomělosti občanů."
.^ ^
, ^
..
Již z těchto několika citátů si můžeme učinit obraz o závaznosti
Dostavení učitele v československé škole a pochopit lépe onen neustály
tlak n- ty, kteří neprojevují dosud žád oucí horlivost v propagaci
marx-lenjnismu, Učitel se stává nrvním agitátorem komunismu, nutným
článkem vývoje oné socialistické společnosti, ke které chce komunismus
dospat. Na jeho iniciativě a oddanosti režimu záleží tedy budoucnost celého národa. Jakými formami a s jakými výsledky dnes učitele v CSR. mezi
mládeží pracují,"o tom si pohovoříme jindy.
gg
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H0V0RY_0_N0VÝCH_KNIHACH
Pod tímto titulem přináší každé číslo Učitelských novin několik recensí knih z různých oborů týkajících se přímo či nepřímo povolání učitele. Pro informaci důst. pánů jsem vybral několik posudků o
novinkách vyšlých v posledních měsících, jak je přináší UN.
P°LITICKÁ_LITERATURA:
"Kniha CESKĚ LIDOVĚ POVĚRY obsáhle líčí a vědecky hodnotí prastaré pověrečné názory našeho lidu na přírodu, na život a smrt člověka, na
štěstí a neštěstí apod. Její autoři, Otakar Nahodil a Antonín Roubek,
přinášejí i zajímavý obraz postupného prolínání církevních a pohanských
pověrečných představ a kultů našich předků od úsvitu křesťanství u nás
až do nejnovější doby, a vysvětlují, proč je možno z filosofického hlediska položit rovnítko mezi pojmy náboženství a pověra. /V obou případech
jde o iluzorní ideologii, o víru v nadpřirozené síly, o tutéž negativní
společenskou úlohu./ Z tohoto hlediska je kniha cenným příspěvkem k vědecko-ateistické výchove mládeže i dospělých. /Orbis, str. 228, váz.
13 80 Kčs/" UN,č.l.
"Malou protiklerikální encyklopedií je možno nazvat publikaci K.
Mollnaua HRICHY POLITICKÉHO KATOLICISMU. Autor totiž ukázal v mnoha
desítkách hesel lapidárně vysvětlovaných a přehledně uspořádaných, proč
je politický katolicismus nástrojem kapitalistického vykořisťování. Najděme zde hesla z historie i ze současnosti, např. Vatikán a NATO, Ideologická integrace, Kontrarevoluce v Madarsku a Politický katolicismus.
Aparát klerikálů v západním Německu aj. Přístupná forma a množství utříděných faktů učiní z publikace vyhledávanou příručku pro vědeckou ateistickou propagandu. /SNPL, str. 184, kart. 2,95 Kčs/. UN, Č. 11.
PB5AG0GICKA_LITERATURA:
"Z příspěvku ředitelů škol a jejich zástupců sestavil dr. Hynek
Klír sborník RlZENl VÝCHOVNÉ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE ŠKOLY. Ve statích nestejné délky /i úrovně/ se autoři zabývají řízením školy a plánováním její
práce, hovoří o problémech mimotřídní a mimoškolní výchovy, o spolupráci školy s rodiči, o práci družin mládeže a dalších otázkách výchovně
vzdělávacího procesu... /str. 218, váz. Kčs 13,20/." UN, č.7.
"Pionýrské oddělení ÚV CSM vydalo kapesní brožuru CO MÁ ZNÁT A UMET PIONÝR. Každému pionýrskému stupni je věnováno průměrně 80 stran
živě zpracovaných pedagogických, metodických a odborných rad na pomoc
vedoucím při práci podle pionýrských stupňů. /MF,str. 334, váz 7,70 Kčs/."
UN, č.ll.
"Díky úzké spolupráci soudruhů z katedry pedagogiky Karlovy university s učitelkami na několika mateřských školách vznikla velmi užitečná
kniha 0 VÝCHOVE DETI PŘEDŠKOLNÍHO VEKU /SPN, str. 261, váz. 17 Kčs/. Ve
čtyřech studiích tu učitelky mateřských škol vypisují své zkušenosti a
používají jich k zevšeobecnění závěrů- o závažných otázkách předškolní
výchovy..." UN, č.12.
DIDAKTICKA_A^VBDECKÁ_LITERATURA:
"V loňském roce jsme vzpomínali 100. výročí vydání Darwinova díla
"0 vzniku druhů přírodním výběrem". V nakladatelství Orbis vychází k této příležitosti trochu opožděně zajímavá kniha, nazvaná stručně DARWIN
A DNEŠEK. Je dílem kolektivu devíti našich odborníků, kteří seznamují
populárním způsobem čtenáře nejen s obsahem a významem Darwinova učení,
ale i s. jeho ohlasem a aplikací v nejrůznějších vědních disciplínách
současné doby, ukazují, jak darwinismus významně přispěl k rozvinutí
vědeckého světového názoru. Sborník obsahuje kapitoly: Vývoj evoluční
myšlenky, Darwinův život a jeho dílo, Ohlas Darwinova díla ve světě,
Ohlas v Čechách. Země a pravěký život, Rostliny a živočichové. Člověk,
Proměnlivost, dědičnost a výběr a Darwin a světový názor. Kniha zajímavě psaná a vhodně vypravená obrazovým materiálem bude dobrou pomůckou
pro práci učitelů, /str. 196, váz. 18,30 Kčs/." UN,č.3"Skutečně málokdy se podaří napsat takovou populárně vědeckou knihu, jako je CESTA KE HVĚZDÁM Milana Codra. Vydalo ji v těchto dnech nakladatelství Naše vojsko. Zabývá se historií i výhledy poznávání vesmíru... Celá kniha jednoznačně přesvědčuje, že proniknutí člověka do vesmíru vyžaduje tvrdou a často umornou vědeckou práci, opravdu kolektivní
rozum lidstva, zbavený náboženských a vůbec idealistických předsudků...
/str. 363, váz. 14,10 Kčs/. UN, č. 9.
S1B
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ZÁLUDNÁ_PROPAGANDA
Koncem dubna t.r. došla všem biskupským kuriím a důležitějším církevním
institucím v Itálii brožúrka PAX VOBIS. Je to celkem vkusně vypravená antologie z předvánočního zasedání "mírového"duchovenstva v Praze, v barevné obálce ozdobené holubicí míru vznášející se nad českou krajinou, o 68
stranách a přílohách s. 28 fotografiemi. Knížka vyšla v Praze r.1959, společným nákladem České katolické charity a Spolku svátého Vojtěcha. Text
je -- kromě latinské předmluvy p. biskupa Eltschknera - psán plynnou italštinou sestavovanou však zřejmě s pomocí slovníku. Brožúrka přináší v plném znění všechny "mírové" projevy včetně výměny telegramů s Kruščevem.
Její účel? Je to část propagandy, která se snaží soustavně zpracovávat italské církvení kruhy bájením o "náboženské svobodě" v CSR. Na všechny výše zmíněné adresy totiž dochází pravidelně už po několik let italsky psaný 'Bollettino delle diocesi e delle amministrature apostoliche
in Cecoslovacchia" vydávaný "z pověření sboru ordinářú biskupem msgre.
Josefem Cárským, apošt. administrátorem košickým". Letos vyšlo zatím jen
první Číslo, které přináší zprávy ze všech diecésí CSR. Z českých přispěvatelů je tam tentokrát zastoupen Dr. Josef Cibulka, kterému tam však otiskli jeho proslov, který měl na onom předvánočním mírovém zasedání
/tedy jistě ne určený pro tento účel!/ o stavu církevních památek v Praze.
Docházejí podobné publikace i do jiných zemí? Budeme vděčni za informace!

JE PAN ARCIBISKUP BERAN MEZI KARDINÁLY IN PECTORE ? - Tato otázka jistě
probleskla hlavou každému z nás, když jsme se dozvěděli o posledním jmenování kardinálů. A je zajímavé, že ji s námi sdíleli i četní novináři.
V Římě katolicky orientovaný tisk zachoval naprosté mlčení, avšak už boloňské "L'Avvenire ďltalia" /jehož šéfredaktor se stal brzy poté hlavním
redaktorem vatikánského "L^pšservatore^Roman^^se přidalo ke sboru ostatních novin, které mluvily i našem panu arcibiskupovi. Tato první vlna
však částečně opadla, londýnský katolický týdenník "The Tablet" dokonce
výslovně opravil svou předcházející zprávu vydanou v onom smyslu. A tak
jediná zaručená informace je ta, že mimo svatého Otce opravdu nikdo neví,
kdo tito 3 kardinálové jsou. Je dovoleno doufat, avšak není dobré si dělat iluse.
KONVERSE MSGRE. ŠALOMOUNA FERRAZE. - V posledních týdnech se často diskutovalo o případu msgre. Šalomouna Ferraze, bývalého biskupa a hlavy Svobodné katolické církve brazilské, který koncem minulého roku vstnupil do
římskokatolické Církve a jemuž sv. Otec potvrdil biskupskou hodnost. Jak
se mají věci s jeho svěcením? - Citujeme hlavní data z jeho života:
Msgre. 3. Ferraz se narodil 18. února 1880 jako syn evangelického
duchovního. V 22 letech se stává sám pastorem presbyteriální církve. Ta
ho neuspokojuje, přestupuje tedy k anglikánské episkopální církvi, kde
je vysvěcen na jáhna a na kněze. R. 1936 přijímá zvolení za biskupa tzv.
Svobodné katolické církve brazilské, vzniklé sloučením prvků anglikánských
a starokatolických. Na biskupa však může být vysvěcen až po válce r. 1945,
a to odpadlým katolickým biskupem Duartem Costou, zakladatelem jiné brazilské církve. Předtím však přijal již druhé, tentokrát platné svěcení
na kněze od starokatolického biskupa Jana Percowskiho. Při tom se také
rozhodl pro celibát se svolením své manželky. Jeho knihy z tohoto období však prozrazují, že stále ještě hledá, a že se stále přibližuje katolicismu. Jeho duchovní odysea, kterou popisuje v knize "Světlo jitřenky"
se pak končí v přístavu římskokatolické Církve, do níž byl přijat 8.XII.
1959. Začátkem března t.r. pak byl na audienci u Jana XXIII. A jeho svěcení? - Jsou platná, protože udělená biskupy s apoštolskou posloupností. Potíže dělá jen dekret posv. kongregace sv. Officia
z 24.VII.1945, podle něhož každý, kdo je vysvěcen biskupem odpadlíkem,
"habendus est tamquam laicus". Sv. Stolec tu však učinil výjimku, protože msgre. Ferraz sám nikdy odpadlíkem nebyl, naopak, v celém svém životě
poctivě hledal a stále víc a víc se přibližoval pravé Církvi, do níž pak
konečně vstoupil. Doufejme, že jeho obrácení bude působit jako "světlo
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jitřenky" i na jeho bývalé souvěrce, a že i mnozí z nich budou následovat svého pastýře.

NASI NEMOCNÍ: Dp. L. PAVELKA v Paříži již opět pilně pracuje, ačkoliv
sě s^ale ještě zotavuje po úrazu. Vzpomínáme v modlitbě a přejeme brzké
dokonalé uzdravení!
P< RICHTER píše: "Díky Vám a všem v Římě /a jinde/ za modlitby, jež jste
konali za zdárný výsledek mé operace. To ví sám Pán Bůh, kde a kdo se za
mne v těchto dnech zvláště modlil, kolik mši sv. v těchto dnech bylo za
mne odslouženo: "Vaše"karmelitky, mateřská školka kdesi v Dolnmh Rakousích, obecná škola v Jižním Tyrolsku, nemluvě o našich komunitách v Innsbrucku, Pullachu a Římě. Myslil jsem na Vás na všechny při mých prvních
mších svatých po operaci. Na Květnou neděli jsem sloužil po prvé. Nezačal jsem předčasně. Lékař byl ochoten dát mi povolení už na Smrtelnou neděli.
Operace byla 9.3. Dělal ji prof. Zenker v Mnichově. Byla to jeho
125tá srdeční operace. V době, kdy jsem pobyl na klinice, bylo tam 16 o^erací na srdce /mnohé z nich daleko těžší než moje/ a všechny dopadly
úspěšně. Já jsem byl pátý den po operaci už na nohou a po 4 týdnech jsem
opustil kliniku. Již v prvých dnech po operaci jsem pociťoval její blahodárný účinek: extrasystole a typické bolení hlavy rázem přestaly. Rekonvalescence pokračuje velmi uspokojivě, cítím pokroky den ze dne a doufám,
že budu do podzimu úplně zdráv... Dovedete si představit, s jakou radostí
jsem mohl letos slavit velikonoce. Ještě jednou díky všem..."
JÍNĚ ZPRÁVY:
P7 BERNARD KADLEC píše z Grenady: "Nyní v postě máme denně křížovou cestu ve vesnicích, pochodujeme nějaké 2 km nebo více a skončíme čtrnáctým
zastavením v kostele nebo kapličce. Je to za tmy /slunce zapadá v 6 a lidé pracují až skoro do šera/. Kluci však nesou 2 benzinové lampy s punčoškou - jednu napřed a jednu vzadu. - Máme právě suché období. Velice
suché. Horké, větrné dny a chladné noci..."
P. ADOLF PELIKÁN sděluje z Kanady: "Máme velkou misii, cvičíme pašije jak tomu bylo u nás: Evangelista, Kašparovy sbory... Dá to práci. Opatří se noty, opíší se, najdou zpěváci, seženou na zkoušky... Sledujeme vývoj světového dění, hlavně co se děje v Itálii. Pátráme, odkud se vynoří
nějaký italský De Gaulle.
Poslední číslo TIME probírá otázky, co bude, až v Bílém domě zasedne katolík a USA bude většinou katolická. Sedm protestantských theologů včetně Jar. Pelikána z Chigaga, zodpovídá otázky, že to nebude totalita; nikdo z nich nepopřel fakt, že by to mohlo nastat... - - Snad Nový
život nebude trpět újmu po odchodu redaktora, naopak - budou 2 redakce
a bude dokumentován světový formát. Zde jej čtou a cení i protestanté.."
Dp. L. URBÁNEK z USA: "Je tomu 14 dní, co jsem měl velmi milou návštěvu:
sice jen na skok, ale popovídali jsme si velmi dobřeZastavil se u mne
Rev. John Krizek SJ ze St. Louis, Missouri. Měl 40tihodinovou pobožnost
u Fr. Hlubka v Chelsea a vážil 110 mil cestu, aby si trochu popovídal česky. Rev. Křížek se narodil na Táborsku. Bylo mu asi 15-16 let, kdy jel
s otcem a celou rodinou podívat se na světovou výstavu do St. Louis, zalíbilo se jim všem v U.S. a už se nikdo z nich zpět nevrátil. On zde potom vystudoval, vstoupil k jezuitům v St. Louis a stal se knězem. Je mu
nyní asi 60-62 let, ještě plný síly a nadšení. Ačloliv v české provincii
nikdy nebyl, dopisoval si po dlouhá léta s bývalým provinciálem Spáčilem,
P. Ovečkou a Šilhaném a ještě několika...'*
ZÁVEREM
Příští Číslo Vincula vyjde začátkem července, uzávěrka 15. června.
Napište nám něco, ozvete se, pošlete zprávy, přihlaste se na akci mší svatých na kněžskou sobotu!
A potom: bude možno se sejít ve větším počtu v Rohru při eucharistickém kongrese a prodebatovat společně naše problémy, tak jak se nám to
podařilo v Konigsteinu r. 1958? Vrátíme se k tomu v příštím čísle.

