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dý týden v pondělním matutinu.
Kéž slyší tě Jahve ve chvíli bídy,
kéž dá ti ochranu Jaakobův Bůh.
Kéž ze své svatyně pomoc ti pošle,
skytne ti záchranu ze Sijjonu.
Kéž si vzpomene na všechny tvé dary,
kéž se mu líbí tvá zápalná obět.
Kéž ti rád splní srdce tvého přání,
kéž všem tvým plánům udělí zdar.
Dáme se do zpěvu nad vítězstvím tvým,
v Jahvovi, Bohu svém, zajásáme.
Jahve rád splní všecka tvá přání vím, Jahve pomáhá pomazanému.
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2. ČERVENCE 1961 BYL V ŘÍME VYSVECEN NA KNBZE
J I R 1

V.

B 0 N H A R D

Z DIECÉZE LITOMĚŘICKÉ. PRVNl MSI SVATOU OBĚTOVAL 3. CERVENCE V KAPLI KOLEJE NEPOMUCENA ZA
UMLČENOU CÍRKEV V ČESKOSLOVENSKU.
S radostí vítáme nového spolubratra do svých řad a vyprošujeme
mu v modlitbách hodně Božího požehnání pro jeho kněžské působení a brzkou možnost návratu do osvobozené vlasti.
Folia circularía cleri ČSR dispersi. I n lingua Bohémica. Manuscripti instar. Cum approbatione ecclesiastica.
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PAN_BISKHP_TROCHTA
V posledních měsících se mluvilo o opětném zatčení ndp.
biskupa litoměřického mons. Štěpána Trochty. Zprávy nejsou zaručené. Zdá se, že pan biskup Trochta byl odvezen z Prahy, poněvadž
vzbuzoval velkou pozornost věřících. Je prý někde na Moravě, pracuje asi v nějaké továrně.
BOZÍ_TBLO
bylo prý letos slaveno velmi skromně. Průvody nebyly povoleny, v některých kostelích se konaly obřady u 4
bočních oltářů. Účast věřících prý byla uspokojivá.
PRVNÍ_SVATB_PRIJÍMANÍ
se stává stále vzácnějším. Přes^tovšak v některých farnostech bylo slaveno dost okázale, děvčátka byla oblečena za drůžičky.
YYUC0yÁNl_NAB02ENSTVl
se staví v cestu stále větší obtíže. Dítě, které chodí na náboženství si prakticky zavírá bránu
k vyšším studiím. Proto i v krajích, které byly považovány za nábožensky zachovalé, se počet dětí zúčastňujících se náboženského
vyučování stále zmenšuje.
RESERVACE_STREDOVEKU
V r. 1960 vyšla v CSSR kniha Aloise Svobody a Anny Tučkové: "Československo - země neznámá".Autoři putují z jednoho kraje do druhého a "objevují" - samozřejmě očima komunisty - j e h o
ráz. Kniha je psána zábavným slohem a někdy se jí i podaří být opravdu vtipnou. Autorům ovšem často chybí vkus, zvláště tehdy,
mluví-li o věcech, které marxismus zavrhuje.
Nás zajímá především kapitola nazvaná "Reservace středověku". Autoři v ní vypravují o návštěvě v broumovském klášteře,
který je tč. předělán na koncentrační tábor pro katolické řeholní
sestry. Aby měli dojmy co nejpřirozenější, naši "objevovatelé"
tam vnikli p&strojeni za instalatéry, kteří přišli spravovat vodovod.
, ^
^ ^ ,
Podle jejich údajů žijí v broumovském koncentračním
klášteře sestry jedenácti rozličných řádů a kongregací. 0 sestrách
sv. Norberta např. píší: "Svatý Norbert měl velmi dobrý vkus. Bílá barva dá tváři vzhled nevinnosti, úzký límeček a čelenka zakryjí vrásky a vypnou pokožku, takže tvář omládne."
^
Ve stylu života této komunity objevují autoři jakési
přizpůsobení dnešnímu životu. Jako prý v továrnách bývají vývěsní tabule, kde jsou uváděna jména a výkony nejlepsich pracovníků,
tak i sestry používají podobných tabulí, každá kongregace sve
vlastní. Ovšem místo jmen stachanovců tam vyvěšují hesla a normy
svých zakladatelů a svatých podle liturgického kalendáře.Samozřejmě i na tyto vývěsky se dívají autoři komunistickými brýlemi.
Tak podle hesel na tabuli dominikánek se prý dá ihned poznat, ze
tyto sestry patří k řádu ikvizitorů.
^ ^
,
0 zaměstnání sester se mluví v knize poměrně malo. Pry
pečou a rozesílají hostie - asi 1,200.000 ročně /prý i pro protestanty/. Některé se věnují domácímu hospodářství.
^
Autoři - objevovatelé se ovšem diví, ze jeste dnes je
v CSR na 9.000 řeholních sester. Ci spíše, že jich bylo^tolik v
době jejich návštěvy, neboť než se kniha dostane ctenarum do rukou, ujišťují, tento počet se jistě zmenší a časem pry uplne zmizí jako sníh na slunci. I tlusté zdi broumovského klastera se pry
zřítí jako hradby Jericha, sestry samy odejdou. Zajímavé ovsem je,
že se autoři při svém výzkumu dozvěděli jen o jedne mladé jeptis-
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ce, která z Broumova odešla. Příliš často se tedy takové případy
nevyskytují. Z knihy při,tom vysvítá, že byly zřízeny zvláštní výbory žen, které mají za úkol přemluvit sestry, aby z kláštera odešly. Nabízejí jim své služby při přechodu do života ve světě, obstarají jim civilní šaty, zajdou s nimi poprvé ke kadeřníkovi, doprovodí je na taneční zábavu, pomohou jim překonávat všechny "komplexy", kterými se v duchovním povolání "zatížily". Nejhlouběji
prý tkví v sestrách "komplex" hříchu a pekla, ale i z toho je moderní společnost bude umět vysvobodit.
Autoři také naznačují, co bylo pro některé sestry prvním začátkem krise povolání; byl to prý okamžik, kdy poprvé držely v ruce svůj plat, své vlastní peníze. Povzbudivé slovo vedoucího a pomoc výše zmíněného výboru žen prý už dokončí ostatní.
Z knihy je vidět, jakému ustavičnému nebezpečí a záludným nástrahám jsou sestry vystaveny. Pomáhejme jim svými modlitbami! Vždyí i ony se jistě obětují a modlí za Církev v našich zemích
a za nás všechny.
CMYKD_a_KSC
23. května tr. se konalo v Praze zasedání rozšířeného
předsednictva CMV KD. Přítomné pozdravil kapitulní vikář pražský
dr. h.c. Antonín Stehlík. Slavnostní projev měl předseda Ústředního výboru Celostátního mírového hnutí katolického duchovenstva
ministr dr. h.c. Josef Plojhar. Svůj proslov na thema:"Cesta boje,
práce a vítězství" věnoval oslavám 40. výročí založení Komunistické strany Československa. Ústřednímu výboru KSC bylo pak posláno
toto blahopřání:
"Celá naše vlast si připomíná v těchto dnech významné
čtyřicáté výročí založení Komunistické strany Československa, vedoucí politické síly našeho socialistického státu. Žádáme vás, abyste i od nás, katolických knězi sdružených v Celostátním mírovém
výboru katolického duchovenstva,přijali upřímné blahopřání k tomuto jubileu a současně i dík nás i našich věřících za všechnu
práci a starostlivost o zvyšování životní úrovně lidu, za co vděčíme KSC.
Většina našich předních pracovníků zakusila na sobě
hrůzy fašismu a nacismu, poznala však i hrdinský postoj komunistů
v koncentračních táborech. Poznali jsme, že KSC uplatňuje pravé
vlastenectví činem, když slavným únorovým povstáním nastolila u
nás nový politický řád, který odstranil sobecký kapitalismus, vykořisťování člověka a vytýčil vznešený program starostlivosti o
člověka a život, v kterém může být člověk člověku bratrem.
Tyto skutečnosti jsou svatým pojítkem s naším programem, jako i boj za světový mír, který je tak blízký každému ušlechtilému srdci.
S obdivem sledujeme soustavnou práci o zlepšení sociálních podmínek našeho lidu a děkujeme vám i jménem svých věřících
za tuto starostlivost, právě tak, jako z celého srdce dekujeme za
uskutečňování
náboženské svobody v naší vlasti, jak nám ji zaručuje 32. článek naší socialistické ústavy.
Slibujeme, že chceme i nadále plnit své občanské povinnosti, že rádi budeme spolubojovat za světový mír, za zmírnění mezinárodního napětí, za mírovou koexistenci mezi národy a za odstranění válek ze života národů.
Za
Celostátní mírový výbor katolického duchovenstva CSSR
Dr. Josef Beneš,
Dr. Josef Plojhar,
generální tajemník
předseda
CELOSTÁTNl_KONFERENTE_UCITELU
Nový život již uveřejnil první část článku o novém
školském zákonu, přijatém Národním shromážděním 15. prosince minulého roku.
Zákon sám vlastně není ničím jiným, než právní formou
usnesení ÚV KSC z dubna 1959 "0 těsném spojení školy se životem^
a o dalším rozvoji výchovy a vzdělávání v Československu". Jedná
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se o přestavbu celého školství a výchovy mládeže, jak po stránce
organisační, tak i po stránce ideologické. A právě tato druhá
stránka vystupuje dnes, po reorganizaci /alespoň částečné/ školské soustavy, výrazně do popředí.
Ve snaze proniknout co nejhlouběji do samotné struktury výchovného procesu a od základů jej přetvořit, svolalo Minister
stvo školství a kultury spolu s ÚV odborového svazu zaměstnanců
školství a kultury celostátní konferenci učitelů na dny 21. až 23.
'srpna 1961.
V těchto zaředáních, jichž se má zúsčastnit 1400 delegátů a hostů, učitelé, ředitelé škol, školští pracovníci a odboroví
funkcionáři mají především "posoudit dosavadní výsledky obsahové
přestavby našich škol a zobecnit všechno pozitivní, čeho již bylo
u nás dosaženo v socialistické výchově mládeže." /F. Kahuda: Svolá
ní celostátní konference učitelů, v UN, č. 13/ Kromě toho bude
dalším úkolem konference "odhalit nedostatky dosavadní praxe a orientovat školy a učitele k správnému pojetí nového obsahu výchovy a vzdělání".
Novým obsahem výchovy a vzdělání se rozumí výchova nového, komunistického člověka uskutečněná:
1/ uplatněním těsného spojení školy se životem prostřed
nictvím polytechnické a pracovní výchovy žáků a spojováním vyučování s výrobou;
2/ soustavnou morálně politickou výchovou;
3/ bojem za lepší prospěch žáků.
Ideová přestavba školy ovšem vyžaduje "nový typ učitele a vychovatele, spjatého s dělnickou třídou a vychovávajícího
mládež v souladu s budovatelským úsilím lidu', učitele, který usilovně hledá "nové metody a formy odpovídající novému obsahu^ aby
škola pěstovala u žáků vlastnosti komunistických lidí, zvláště činorodost i aktivitu, a aby se výchovní a vyučovací výsledky staly
rozhodujícím kritériem při posuzování kvality práce školy".
Předehrou k srpnovým zasedáním byly místní květnové kon
ference, pořádané výbory závodních organizací ROH spolu s řediteli
škol a výchovných zařízení. Učitelé, výchovní pracovníci, zástupci
patronátních závodů, funkcionáři sdružení rodičů a přátel školy, ^
atd., na nich hodnotili dosavadní výsledky a prodiskutovali překaz
ky, jež se staví školské přestavbě v cestu.
Druhou etapou jsou okresní konference, pořadane v červnu komisemi pro školství a kulturu rady ONV spolu s okresními vybory Odborového svazu zaměstnanců školství a kultury. Na těchto ^
konferencích delegáti jednotlivých škol a výchovných zařízeni, zástupci pracujících ze závodů a JZD mají posoudit, jak se plni piany školské pástavby na okrese, ukázat na problémy, o kterých by
se mělo jednat na celostátní konferenci a zvolit delegáty okresu
na tuto konferenci.
,
,
^
V 15. čísle UN byla otevřena přípravna diskuse. Přispěv
ky poukazující na bolavá místa československé školy jsou velmi
různorodé. Tak např. již v čísle 16. najdeme relaci o chemicke olvmpiádě organizované na devítiletce v Praze-Libm, návrh na revizi funkce ředitele školy, stížnost na přeorganizovanost života
na školách, zmínku o výchově učňů, o nadužívani školy pri zemědělských pracích atd.
Uvidíme tedy, co srpnová konference přinese nového, kolik nadšení a hlavně nových rad a povzbuzení přidá ke každodenní
Dráči učitelů, již dnes naříkajících na neunosnost tolika různých
akcí, které s sebou přináší škola, Pionýři, CSM, STM, STT,,Svazarm, a jak se všechny ty zdroř učitelské blaženosti jmenuji. ^
DOPIS_Z_VLASTI
"Tvůj milý lístek, kterým mi avisuješ zásilku misálku,
jsem obdržel ... /tehdy a tehdy/. Když uplynuly dva měsíce,ptal
jsem se na poště. Tam mi bylo řečeno, abych reklamoval zásilku v
Praze. Avšak k tomu bych potřeboval vědět cislo onoho rekomanda
a jméno toho, kdo knížku posílá. Píšeš přece, že mi ji davas po-
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slat - myslím - některým knihkupectvím. A teprve až bych měl tyto podrobnosti zjištěny i s datem, kdy knížka byla poště odevzdána, mohl bych posílat dotaz censurnímu úřadu v Praze. Ovšem nebylo-li dovoleno knížku odeslat, anebo není-li dovoleno u nás ji doručit, je všechno poptávání zbytečné. A dnes je možně všechno.
Soudím tak poučen jsa tím prvním případem. A pak i tím, co jsem
nedávno četl v knize sovětského spisovatele Borise Polevoje, jenž
se ve svém cestopise; "30.000 Li po Cíně" zmiňuje i o tomto případu čínského profesora Cchien Sue-Sena. Ten se chtěl přestěhovat
po letech zase domů do Cíny a chtěl si s sebou vzít i celou svou
knihovnu. Americké úřady mu v tom bránily, že prý knihy mohou obsahovat tajné informace, a proto musí být nejdříve důkladně prohlédnuty. A tak prý celá záležitost se táhla 2 a půl roku, než^konečně bylo žadateli vyhověno a on si mohl všechny své knihy vzíti
s sebou. B. Polevoj se posmívá té americké svobodě v literatuře.
To v SSSR jsou jiní kabrňáci. Ten profesor vypravuje též, jak mu
byl stěžován odjezd, jak mu byla omezována svoboda pobytu^ jak se
musil každý měsíc hlásit jako nějaký zločinec na oficiálních místech a jak je ted šťasten, že se z té Ameriky dostal domů. Ovsem
proč se tam stěhoval, to skromně zamlčel /když v Cíně řádili bolševici/.
,
,
,
V knize Polevojově je ještě mnoho jiných zajímavosti a
ze všeho toho vyplývá, že Cína je dnes poměrně nejšťastnější země
na světě, ovšem po SSSR. Kdybych byl mladší, tak bych se tam odstěhoval. Ale ted už na nějaký ten měsíc nebo snad den to nesto^
A nyní ještě něco zajímavého. Rád bych věděl, jaké in-^
formace jste u Vás dostali o recitaci breviáře. My jen velmi stručné, hektografované a na nový direktář jsme musili čekat 3,měsíce.
A ledacos v něm není dobře vysvětleno, takže tápeme a nevíme si
rady v některých dnech. Na př. Absolutio je obyčejně poznamenana,
ale nic o benedictiones, nebo jak je to v Prime s Lectio brevis.
Také nám scházejí lectiones contractae. - A nyní se zase dovídáme,
že Georgius byl sice historickou osobností, ale ne svetcem. A sv.
Filomena prý vůbec nežila. Dostali jste Vy nějaké oficiální íniormace o těchto změnách kalendáře? A co je to za zprávy o tom omezení vlivu jesuitů ve Vatikáně? My jsme jako odříznutí od světa v
těchto záležitostech a jen tak jako "sub rosa" tu a tam se neco
dovídáme. Víš-li něco spolehlivého, laskavě mi napiš. Mam-li se
nakonec zmínit o počasí, tedy sděluji, že letos jaro začalo o 3
týdny dříve. Duben byl v druhé polovici velmi teplý, zato ted je
už přes 14 dní stále zataženo, každou chvíli poprchává a je velmi
chladno. Tradiční ledoví muži."
POTLAťOVáNl_VLIVU_JEZUITU_VE_VATIKÁNU
Pod tímto nadpisem přinesla Lidová demokracie z 5/5. 61
článek, na který se vztahuje jeden dotaz ve výše uvedeném dopisu.
Podtitulky: "Msgre Romeo napadá jezuity"-"Casopis Divinitas o
Ústavu pro bibli". Přepisujeme článek v původním zněni:
_
"Za pontifikátu Pia XII. - píše zvláštní zpravodaj listu "Frankfurter Rundschau" z Říma - měl ve Vatikánu velký vliv jezuitský řád. Někteří jeho členové byli papežovými poradci a zpovědníky, papež podporoval některé jejich akce. 2e se to za pontifikátu papeže Jana XXIII. změnilo, se zpočátku nepovazovalo za
škodlivé. Teprve v poslední době byl zahajen prudký utok proti
jezuitům. Jezuité jsou obviňováni, že se jako"skupina termitů neustále snaží podkopat nadpřirozenou budovu církevního ^ucem, ze
jsou pokrytci víry a tradice, spiklenci proti svate vire a kazitelé mladého kléru"^
,
To všechno jsou výrazy, ktere nepocházejí od nepřátel
církve, či od nekatolických teologů, ale od vysokého činitele římské kurie, představitele studijní kongregace Msgra Antonia^Romea,
' člena několika papežských akademií a teologa, který se tesi určitému uznání. V článku se dále píše, že vatikanske spory se projevují zejména kolem výkladu bible a Ústavu pro bibli, který vedou
jezuité. Msgre Romeo již v roce 1958 v projevu na vysoké škole
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"Propaganda Fide" řekl, že veškeré kacířství pochází z řádů, což
přítomné řádové duchovní přimělo k tomu, že s protesty opustili
sál. Nejútočněji však vystoupil Msgre Romeo proti jezuitům z Ústavu pro bibli v časopise "Divinitas".
V Ústavu pro bibli vyvolal článek Msgre Romea velké rozhořčení. To se ještě vystupňovalo, když se jezuité doslechli,, že
rektor Lateránské university Msgre Piolanti triumfálně mával výtiskem časopisu "Divinitas" a přitom volal: "Zvítězili jsme nad jezuity!" Jezuité hrozili, že podají u církevního soudu žalobu pro pomlouvání. Velmi směrodatné místo jim pak naznačilo, že "Divinitas"
nemůže být považován za směrodatný orgán a že se jezuité mohou bránit všemi prostředky, které jsou jim k dispozici. Západoněmecký
list "Frankfurter Rundschau" závěrem ve svém článku o sporu dodává, že jezuitskému řádu má být odebrána jeho budova a nabídnuta
jiná, kde nejsou posluchárny."
zk
Tento článek pražských novin ukazuje, jak komunisté dovedou těžit ze slabostí v našem katolickém táboře. "Casus Romeo", na
nějž se vztahuje, není opravdu příliš povzbuzující, a jen velmi neradi se o něm rozpisujeme.
Jde o útok mons. Antonína Romea, úředníka Posv. kongregace
seminářů, proti novým proudům v katolické exegesi, uveřejněný na
stránkách časopisu Římské akademie theologické "Divinitas", který
je vydáván na Lateránské universitě. Mons. Romeo tam nevystupuje
jako "vysoký činitel římské kurie, představitel studijní kongregace", jak píše Lidová demokracie, nýbrž jen jako soukromý theolog,
který "se těší určitému uznání" - máme-li opět citovat L. d. jen ve velmi omezeném kruhu lidí stejné mentality. Kardinál Pizzardo, prefekt Kongregace seminářů, poslal kardinálu Beovi, bývalému
rektoru Biblického ústavu dopis, v němž výslovně zdůrazňuje, že
mons. Romeo neměl žádné pověření mluvit jménem kongregace, na níž
je zaměstnán, a že ani prefekt ani sekretář této kongregace o sepsání článku nevěděli.
Mons. Romeo je opravdu plný osobního zaujetí proti jezuitům a Biblickému ústavu jimi vedenému,je však pozoruhodné, že se
neobrací nikdy proti jezuitům italským, nýbrž výhradně proti cizincům a zvláště proti profesorům německé národnosti /Schoekelovi a
Zerwickovi, jakož i proti lovaňskému exegetovi Leviemu/, jejichž
učením, říká, "vniká nordická mlha do našeho pohostinného a slunného Říma". Citáty Lidové demokracie /vytržené ovšem z kontextu/
odpovídají bohužel, aspoň co do obsahu, Romeovu originálu. Právě
z nich je však patrno, v jakém duchu mons. Romeo psal.
Povolaní odborníci už dokázali, jakými nevědeckými pro-^
středky mons. Romeo operuje, a sestavili celou řadu citátů, které
na konkrétních případech názorně ukazují, jak jsou svévolně překrouceny texty theologů, které mons. Romeo napadá. Nejde tu tedy
jen o útok na jezuity anebo na německé exegety - kritika a výměna
názorů by byla vždy užitečná - nýbrž je tu v sázce sama serióznost
theologického bádání.
Kontroverse rozvířená tímto článkem měla ohlas tak siroký, že si jí musila povšimnout i církevní autorita. Nejvyšší kongregace posv. Officia vydala k věci zvláštní "Monitum" s datem
20. VI. 1961. Tento zákrok authentického Magisteria však vyzněl
docela jinak, než by se bylo dalo z obžalob mons. Romea předvídat:
žádný z napadených theologů nebyl odsouzen, neitalové, kteří "šíří v slunném Římě severskou mlhu", v Římě zůstali, a zasloužili^
profesoři Papežského biblického ústavu, obvinění "z kažení mladého kléru" budou nadále vyučovat z pověření Sv. stolce. Sv. Officium vyzvalo jen všechny biblisty k větší opatrnosti.
"Casus Romeo" je tedy vyřízen, a to jinak, než jak si to
představovala Lidová demokracie. Zůstává však smutná skutečnost,
že se takovýto theologický šovinismus mohl projevit právě v předvečer všeobecného koncilu, který z vůle Sv. Otce sleduje obzory ^
tak široké, a že se obrátil proti osobnostem a institucím, jejichž
předním představitelem je kardinál Bea, který právě dnes ma v Církvi kompetenci zcela mimořádnou. /K celé kontroversi srv. Divini-
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tas IV/1960/ 387-456; Verbum Domini XXXIX/196I/ 3-17; Herder-Korrespondenz XV/1961/ 344-346/
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NASE_MSB_SVAŤÁ
na kněžskou sobotu bude sloužena v Červenci v Itálii, v srpnu v Nazaretu^ v září opět v Itálii.
Möns. Beran, když ještě jako rektor semináře po svém návratu z Dachau dával v r. 1945 bohoslovcúm v Dolních Břežanech body na rozjímání v předvečer kněžské soboty, vybízel nás - kteří
jsme ho tenkrát poslouchali - abychom si byli vědomi, že toho dne
se za nás modlí tisíce křesťanů. S touto pomocí modliteb všech věrných křesťanů počítá pan arcibiskup Beran jistě i dnes, a jistě i
sám se na kněžskou sobotu modlí za naše kněze, a tedy i za nás.
Nezapomínejme na toto duchovní pouto a zapojujme se každý měsíc
do tohoto sboru modliteb!
SVATEK_SV^_CYRILA_A_METODEJE
nám připomíná blížící se
jubileum jedenáctistého výročí příchodu sv. věrozvěstů do naší
vlasti /863-1963/.
Ndp. opat Ondrák se už minulý rok při této příležitosti
obrátil na náš exil s výzvou o důstojnou oslavu tohoto důležitého výročí. Skupiny našich kněží v Římě a zvláště v Německu se už
daly do práce na připravení a uskutečnění konkrétního programu a
přijímají vděčně návrhy všech spolubratři /bud na adresu Vincula
anebo na: Katholische Mission CSR, München 23? Germania-Str. 3,
Postfach/. Na podzim přineseme podrobnější zprávy.
POUT_DO_SVATĚ_ZEME
o níž se už zmínilo jak Vinculum tak
i Nový život, se uskuteční od 14. července do 15. srpna tr. Zúčastní se jí 4 kněží a jeden chlapec-seminarista, a krajané z Francie,
USA, Anglie a Rakouska. Organisátor pouti připravil podrobnou "Poutní knížku", která obsahuje jednak topografické údaje s uvedením
všech biblických událostí které se na tom či onom místě staly,
jednak texty k společným pobožnostem. Účastníci pouti budou slavit
- podle předpisů platných ve Svaté zemi - na authentických místech
vánoce a liturgické obřady Svatého týdne, a budou zvláště vzpomínat na pronásledované bratry ve vlasti. Poutníci-kněží zahrnou do
svých modliteb i celou rodinu "Vincula" a budou vděčni za bratrské
memento všech spolubratři, aby pouť přinesla co nejvíce duchovního užitku.
0_PR0BLĚMU_KNE2SKÝCH_P0V0LANl
Omlouváme se svým čtenářům, že jsme s minulým číslem neposlali první část pojednání vys. dp. preláta mons. Josefa Bezdíčka o duchovních povoláních, jak jsme to oznámili na první stránce
onoho čísla. Bylo to opět vinou technických potíží, nestačili jsme
na to.
Nyní je však už toto pojednání, které má 38 stran, připraveno, a rozešleme je všem čtenářům v nejbližší době jako samostatný svazeček.
D0PISY_KNEX1_Z_CSR
které jsme uveřejnili v minulých čís-'
lech, vzbudily u čtenářů Četné reakce. Jednu jsme už uveřejnili
minule, další najdeme v rubrice "Z naší diaspory". Redaktorovi
přišel i jeden dopis soukromý, který není určen k plnému uveřejnění, i když prý některých myšlenek lze použít. Přepisujeme zde
tedy tyto myšlenky:
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"Nejen že chybí ta 'svislá souřadnice'? ale i základní
theologické a filosofické principy jsou zde druhořadé - 'a tak
se u.nás nestalo nic strašného s Církví'- vše je posuzováno s
hlediska sociálního, jako by to bylo to hlavní."
"Základní chybou je iluse, že se s těmi /'zejména staršími'/ komunisty dá spolupracovat i na poli náboženském, církevním. Vždyí již i v Polsku musí přiznávat barvu - a jak neradi!
Copak ďábel bude někdy ochotný dát Církvi definitivně svobodu?
A jestliže se komunismus odřekne dábla /co dnes zatím nemíní/,
tak to nebude zásluha jeho sociálních vymožeností, nýbrž svědectví až k smrti těch tisíců našich a jiných svatých biskupu a Knězi a veřicicE, mučedníků a vyznavačů. A je to ve skutečnosti, i
když, doufám pevně, bona fide, nevědomky - surová potupa těchto
hrdinů, kterým se doporučuje vzor exkomunikovaných kněží! Krátkozraký Pius XII. - dalekozraký Plojhar!"
"Smutná mentalita doma, jež omlouvá neposlušnost vůči ".,
biskupům tvrdošíjným namlouváním si, že se s dáblem dá mluvit..!
'In hoc manifesti sunt filii diaboli et filii Dei'/1. Joh/ - tak
vidí Písmo dějiny: jsou dobří a zlí! - To, že u nás komunisti nedosáhli schismatu - jak v Cíne - je čirý zázrak, způsobený právě
zázrakem Hrdinství tisíců kněží, o němž se 'neví'... - A 'nezajímat se, jaký je režim a místo toho vychovávat lidi'- jak to ten
papír mohl snést! - copak komunisti dovolují vychovávat - ani v
Polsku již ne - a což teprv kdyby naprosto vyhráli!"
"Jistě je v tom článku i řada pravdivých postřehů - ale
ta celková impostace a konexe je úplně vedle!"
CTIH^_JAN_NEPOMHCKÍ_NEUMANN
K naší zprávě o ctih. Janu Nep. Neumannovi uveřejněné v
posledním čísle nám došla tato připomínka:
Konigstein/Taunus dne sv. Jana
Nepomuckého 1961.
Vážení a milí bratři!
Se zájmem čtu po každé "Vinculum". Včera jsem četl "Vinculum" VIII,5,duben 1961, strana 10. Tam píšete o cth. Janu Nep.
Neumannovi. Dovolte laskavě, že Vám to trochu opravuji.
1/ Jan N. Neumann pochází z Cech /z Prachatic/ a emigroval sám, ne
se svými rodiči.
2/ Jan N. Neumann pochází sice z Cech, ale nebyl původem Cech, nýbrž Němec. Jeho otec pochází z Bavor, jeho matka byla Němka z Prachatic. To je jasno z matrik. Jan N. Neumann se naučil česky teprve v svém mládí, aby i Cechům mohl sloužiti jako kněz.
Kdyby tedy byl býval dnes ještě ve své rodinné zemi živ,
byl by odsunut jako my ostatní sudetoněmečtí kněží.
Dovolím si poslati Vám životopis J. N. Neumanna od důst.
P. Provinziala Reimanna a sešit "Bischof Neumann - Jahr 1960".
Na to chtěl jsem Vás upozorniti.
S bratrským pozdravem
Váš in Christo
Prof. A. Kindermann
Upřímně děkujeme panu prelátu Kindermannovi za toto upozornění a laskavou opravu, jakož i za zaslání zmíněných publikací.
Naše noticka v minulém čísle byla jen velmi krátká a nedělala si
nárok na úplnost. Tím méně se pak chtěla obírat otázkou národnosti ctih. Jana N. Neumanna. I když jeho mateřštinou byla němčina,
Jan N. Neumann se narodil v Cechách a vyrostl v křesťanském společenství jedné z našich diecésí. To je dostatečný důvod, abychom
se k němu i my hlásili jako k svému krajanovi.
Co by se bylo stalo, kdyby byl Jan N. Neumann živ v našich dobách, je těžko říci. Pravděpodobně by i on dostával naše
"Vinculum", a snad by nám i on napsal, že je čte "po každé se
zájmem". Proto doufáme, že rozumí našim modlitbám, a že před trůnem Božím prosí i za zem, která byla jeho vlastí.
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A_JESTB_JEDNA_OPRAVA
Dp. dr. Augustin Stefko, o jehož smrti jsme přinesli
zprávu v minulém čísle, se narodil v Dolnej Súči u Trenčína
13. června 1922. Nebylo mu tedy 40 let, jak jsme mylně uvedli,
nýbrž zemřel ve věku 38 let, 9 měsíců a 18 dní.
RADAR_-_TABOROV?_ZAPISNlK
Pořadatelé letošních letních táborů pro chlapce nám poslali na ukázku velmi pěkně vybavený "Radar - Táborový zápisník".
Z obsahu: Moje osobnost, Zúčastnil jsem se těchto táborů,
Ranní modlitba, Večerní modlitba, U oltáře, Chorál "Svatý Václave",
Národní hymny, Pokřik, Vševěd, Sport, Soutěžení, Odměny a pochvaly, Odborky, Lovci autografů, Adresy účastníků tábora, Poznámky
na každý den, Četl jsem tyto knihy, Prospěch v táborové škole,
Mohu být spokojen?
Zápisník je sice napsán pro letošní tábory vedené salesiány, jeho vydavatelé jsou však ochotni jej poslat i všem těm,
kdo si jej objednají na adrese: P. Ladislav Dittrich, Salesiani,
FOGLIZZO - Torino, Italia.

Z

DPjL L^_URBANEK, USA, 26/1. 1961 /pokračování z minulého čísla/:
"Druhá vec: V US. je na 40 milionů katolíků: myslím, že nepřeháním,
když řeknu, že z těchto 40 milionů 94 proc. jsou praktičtí katolíci: to je chodí pravidelně na bohoslužby a ke svatým svátostem aspoR 2 - 3 krát do roka. Spíš však je pravidlem, že jdou ke svátostem každý měsíc. Tedy jen asi 6 % jsou vlažní katolíci, a jelikož státy jsou tak veliké, je těžko je podchytit. Obyčejně žijí
tam, kde nemají možnost navštěvovat pravidelně bohoslužby - hlavně na jihu, jako Alabama, G-eorgie, Missouri atd., kde počet katolíků k celkovému poměru obyvatel je velmi nepatrný, někdy jen 5
až 6 % celkového počtu. Hodně z těch "nepravidelných" žije ve smíšených manželstvích: ale ti, co jsou členy určité farnosti, ti své
náboženství berou velmi vážně a je o ně také dobře postaráno co se
duchovní stránky týče. Každý rok každá farnost musí mít čtyřicetihodinovou pobožnost, kdy je v ní cizí kněz, každý druhý - třetí
rok jsou týdenní misie: mimoto mnoho mužů je v organisacích: Nejsvětějšího jména, Rytířů Kolmbových, Lesníků a Katolického Dělníka. Zeny zase v Oltářním a Růžencovém spolku: Všechny ty spolky se
dnes čítají k laickému apoštolátu. Mládež je zase v Katolické mládeži. Proto kdyby se přišlo s nějakou Cyrilometodějskou ligou anebo s jiným, nejen by to netáhlo, ale bylo by toho již i trochu
mnoho.
Podotýkám, že podávám svůj osobní názor, a že to není
studie. Jednoduše jsem zasedl za stroj a píši, jak ml to přichází na mysl. Myslím, že i odpovědi jiných kněží působících v US,
jestli se vůbec uráčí k odpovědi, budou asi stejného rázu. Vy o-všem píšete o střediscích Cechů: jestli máte na mysli takové Cedar Rapids, pak jsou tam poměry stejné jako zde. Snad jedině Chigago: ale není to zajímavý zjev, že právě v Chigagu není ani jeden uprchlický kněz? A to nejen Cech, ale ani Polák!"
P^-ONDRÁSEK^ Indie, 21/111.1961: "Číslo Vincula, které jste mi poslali v lednu, mně přišlo jenom včera /20. března/. Ale dali jste
nám jasnou představu o tom, co se děje ve vlasti. Uveřejnění toho
článku o Sasinovi a těch dopisů od třech kněží a od toho chlapce
a ten proces proti Augustiniánům bylo něco geniálního. Mně ten článek o Sasinovi pověděl víc než dlouhé vysvětlování. Havlíček, i
když byl nejjízlivější, by nikdy nemohl být tak jedovatý jako Dušan Tomášek. Jak to asi působí na mladé lidi, když jsou ve věku,
který snadno podléhá vlivům. Jak ta odloučenost působí i na lidi
dobré vůle se může vyčíst z těch dopisů od kněží. Já jsem přesvědčen, že jsou to dobří kněží a že my jim musíme rozumět. Jsou osamoceni a proud je odnáší neodolatelně kamsi, kam je nebudeme moci
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sledovat. Podle představy? kterou jsem si udělal z posledního čísla Vincula, jenom zázrak? morální zázrak a také fysický, je nutný,
jestli si člověk má zachovat duši doma. Ten chlapec, jehož dopis
jste nám poslali, musí být jeden takový hrdina? v němž ten zázrak
existuje. Já se za něho budu denně modlit.
Když hledím na svůj život zde v Indii, musím jenom děkovat
Pánu Bohu. My salesiáni máme zde v jižní Indii bohatou
činnost. Madraský arcibiskup Louis Mathias je salesián, druhý salesián je biskupem ve Velloru. Tři další salesiáni sedí na biskupských stolcích na severu. Máme v Indii tři provincie. Nejvíce kvetoucí je právě naše provincie na Jihu. Představeným je Moravák z
Jihlavy P. Jan Med. Jenom v Madrase máme sedm velkých institucí.
Jeden seminář, ve kterém studují bohoslovci a filosofové z 20 diecésí, je v našich rukou. Máme také v Madrase velikou technickou
školu pro mechaniky, tiskaře, stolaře a artisty ve dřevě a kovu.
Nedaleko Madrasu je 300 hektarů půdy, na nichž máme velikou rolnickou školu. Mezi nimi je Don Bosco High School, o níž vice-chancellor madrasské university řekl, že je to vzorná škola, že když
se chce někomu pochlubit, přivede jej tam, aby se podíval. Kromě
toho v Katpadi máme technickou školu pro stolaře a střední školu.
V Tirupatturu máme střední školu pro naše aspiranty a College, Sacred Heart College. Kromě toho máme asi na dvaceti místech obecné
školy. V Bombaji máme velikánskou školu s 3.000 žáků, Don Bosco
High School. Tam jsem působil po 7 roků. Nyní jsem zde na Sacred
Heart College a vyučuji anglické literatuře. Můj obor je Shakespeare. 0 nedělích chodím do misií a káži a zpovídám v Tamilu. Ale to není můj hlavní obor. Možná, že se to bude někomu zdát divně, že jsem v misiích a místo náboženství vyučuji Shakespeara. Já
to nebudu omlouvat. Mnozí to pochopí. Naše školy a Colleges jsou
velmi vyhledávané. Bezesporu nejvíce zásluhy na tom mají^Jesuité.
Ti mají v Madrase obrovský Loyola College. Mnozí významní lidé
prošli jejich školami a naučili se respektovat všechny misionáře.
University nám dávají všechny možnosti. Vyhledávají nás pro sestavování otázek pro zkoušky a chtějí, abychom klasifikovali zkušební papíry, abychom byli členy různých komisí. Díky Bohu^máme vliv
a budeme souzeni, jestli ho nevyužijeme ve službách Božích. Na
druhé straně, je to jisté, že dobrotivý Pán mne poslal sem, aby
mě ochránil proti bouřím, které by lidská slabost nesnesla."
Fr. CHRYSOSTOM, Peru: " Na Květnou neděli jsme se octli při čteni
pášiji"v"mřáKotách. Lékař mi cestu nedoporučoval, ale v pondělí
večer jsem se přece vydal na cestu, která trvala přes obrovský
Texas, Louisianu, Albamu a Floridu tři noci a dva dny. Cesta letadlem zdála se být ve srovnání s tím malou osvěžující procházkou
asi desítihodinovou. Vyzpovídal jsem zde ještě ke konci svatého
týdne a na Boží hod více než 300 lidí. Málem bych byl zješitněl,
kolik lidí mi přišlo říci, že na mne čekali, ačkoliv nevěděli,
kde jsem a kdy se vrátím. První - italský plukovník a jiní diplomaté. Mluví na př. italsky a já odpovídám španělsky, protože italština se nejvíce plete se španělštinou. Angličané, Američani, Francouzi, Němci, Peruánci a dokonce tu a tam Polák nebo Cech, Je to
zvláštní, zde mluvím víc anglicky než ve S. Státech, protože všichni zdejší Marianisté jsou Američané a mnoho obyvatel farnosti
také; a v Texasu zas víc španělsky. Pan biskup mě už předem ústa.-,
novil kaplanem noviciátu španělských řeholnic a sanatoria, kde
většinou jsou Mexikáni a španělsky mluvící Američané z New Mexico
a Texasu. Jmenuje se to Carsbad. Ovšem oficielně se mluví anglicky. Je mi hrozně líto, že nemohu zůstat mezi lidmi v Limě, kteri
mají ke mně tak velkou důvěru a pomáhat těm chudákům na okrajích
města, kteří ve strašné bídě propadají stále víc komunismu ve
všech zdejších státech, i v katolickém Peru a Kolumbii. Obzory
jsou velmi zachmuřeny, ale máme být proto pesimisty?....
...Faru zde v Limě máme zcela novou a lepši by nemohla
být ani v Bervynu v Illinois a k tomu slunce a skoro rovníkovou
rovnodennost, ve znamení kozorožce. Loni /letos, myslím, také/ ., .
isme měli v našem kostele, pdobném vzdušnému hangáru, 10.000 zpovědí a sv. přijímání. Mladí lidé se tu učí v týd, kursech číst a
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psát, protože v provinciích se tomuto umění nenaučili; katechismu,
šít, vařit, kromě spolků s čistě duchovním zaměřením."
Mons. Josef KUNC, USA, 24/IV.1961: "... Jak byli zde v Texasu miňuly"^y3ěň Vaši kolegové, důstojní pánové Dostál a Feřt, tak se
stavili i zde u mne, a já měl to potěšení si s nimi porozprávět,
s dp. Feřtem zvlášt.
Myslím, že se jim zde u nás /dávali tridua a misie - na
několika místech, kde se ještě čeština udržela/ líbilo, a že přijedou za rok zas. Budují klášter v Torontu v Kanadě a škoda, že je
to od nás tak daleko - tady u nás by takového střediska bylo více
zapotřebí.., ale ani se moc nedivím - nebot pro klášter je přiměřenější podnebí na severu než v polotropickém Texasu - třeba je tu
Cechů a Moravanů daleko více než v Kanadě. Proud přistěhovalců z
Moravy a Cech se sem hrnul koncem minulého století a tak mnozí jejich potomci jsou více méně poamerikánění - a neznají mateřskou
nebo stařenčinu řeč. Amerika nám v tom nebrání - ba ráda vidí, když
občané znají více než jednu řeč - ale naši lidé zpohodlněli - učili by se, kdyby jim za to někdo platil - tedy v tom jsme pozadu a
jednou se nám to vymstí.
Právě jsem přečetl Nový život a tu povídku Petra Dena /Buh
ve Veselí nad Cidlinou/ jsem vystřihl a leteckou poštou poslal kolegovi Ledečovi do Jílové u Prahy."
^
Dp. TOMÁNEK, USA: "V příloze také posílám dotazník, mažeme delat^
jěR"to7"čo"se dá dělat za daných okolností. Jsme odříznuti již přes
deset let od veškerého kulturního dění, jen tak vegetujeme. P. Fert
to ihned poznal, když byl jen několik měsíců v Montrealu, ^ t o ma
štěstí, že žije v samé metropoli Quebecku, kde kulturní deni dosahuje svého vrcholu v Kanadě. Co by říkal těm zapadlým dakotskym prériím. To by se asi zbláznil. Vzpomínková akce na pana arcibiskupa
Berana a trpící náš domov měla poměrně v USA velmi pěknou odezvu.
Tak to alespoň zhodnotil P. Lang, jemuž došla hlášení přímo z několika míst. Memorandum pana Opata, rozeslané hierarchii a nekterym
význačným osobnostem, rovněž mělo pěknou odezvu. V kazdem případe
musíme být vděčni londýnským za jejich iniciativu. Dnes večer se _
sejdeme u Lekavého na zakončení čtyřicetihodinové pobožnosti. Dela
se to tam ještě tak slavně, jak tomu bylo kdysi u nás. Nakonec^bude slavný průvod s Nejsvětější, při němž se budou zpívat polské písně. Bude tam Drapela, Svoboda a asi tak dvacet amerických velebníčků.... Lekavý oslaví letos někdy na podzim své stříbrné kněžské jubileum, bude velká sláva. Jinak netrpělivě sledujeme vývoj události
na Kubě, včera začali invasi. Jsem přesvědčen, že se podaří vyoperovat ten nebezpečný vřed na této hemisféře. Modlíme se za ně! Včera jsem byl u Drápely a měl jsem přednášku se světelnými obrazy o pronásledování náboženství komunisty v Rusku a jiných zemích,
na neštěstí zapomněl jsem vzít s sebou ony mapy koncentráků. No
ještě bude více příležitostí. Dočetl jsem se také o umrti prof.
Kadlece. Tak ta stará garda odchází jeden za druhým. Bolestná byla také zpráva o úmrtí mladého slovenského kněze dr. Stefko."
P. Václav FERT, Kanada:"... Vrátil jsem se teprve před týdnem z
Těxášu7"Býl"3sem dva měsíce pryč a tu si dovedete představit,^co
tu vše na mne čekalo. Ještě se s tím potýkám. Ale s pomoci Bozi
snad i to dám do pořádku. V Texasu jsem udělal krásné zkusenosti.
Je tam mnoho dobrého moravského lidu. Je to radost, když Vam^cely
kostel chodí k sv. přijímání, nejen ženy, ale i muži a mladez. Ovšem není to všude stejné. Cím chudší kraj, tím zachovalejší. Cim
bohatší kraj, tím méně zachovalý po náboženské i národní strance.
Poznal jsem tam řadu vzácných kněží, seznámil jsem se i s ndp. biskupem Mořkovským, který se velmi stará o kněžská povolaní nejen
pro svou diecézi, nýbrž i pro Nepomucenum. Myslím, ze by^z Texasu^
mohla být kněžská povolání - zvláště, kdyby tam přišlo několik kneží z Nepomucena. Pan biskup Mořkovský by je rád přijal, kdyby se
hlásili a z Říma je pustili. Má vlastně misijní diecezi.^Rozlehlou lako celé CSR, ale je tam jen 7 % katolíků ze všeho ridkeho obyva^elstva Krajánů taň žije velmi málo. Pan biskup je velmi dynamický a přitom velmi milý pán. Mluví velmi pěkné česky.Byl jsem
překvapen v Granger, když jsem mu ministroval pri jeho mši sv., ze
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se po mši sv. modlil všechny předepsané modlitby zpaměti česky!
Přítomnost více knšží z Nepomucena by velice prospěla
akci pro získávání seminaristů pro kolej z amerických diecésí. V
Texasu by bylo možno v mnohých rodinách najít ještě dobrá kněžská
a řeholní povolání. Ale nebude to trvat dlouho. Situace moderními
prostředky telekomunikačními a komunikačními a rovněž i vlivem hlubokých hospodářských změn, které ničí malé farmáře, se bude rychle
měnit v neprospěch náboženství i české řeči. - Uvažte, že jedna
malá texasská osada, která má jméno Praha, dala Církvi 40 sester
a 25 kněží /narodil se tam také ndp. biskup Mořkovský/; udržela si
dosud primát mezi všemi ostatními.
Blahopřeji k Novému životu a k ostatním vydavatelským podnikům. Našel jsem také Nový život na farách v Texasu. Ale ne na mnohých.
Doufám, že se nám podaří dokončit souterain a přízemí do
polovice června, tak bychom tam mohli bydlet alespoň tři Páteři.
Práce se zdržely. Ovšem ono je těžké stavět bez peněz, ale ted to
s pomocí Boží a s nějakou půjčkou půjde. Ostatní po částech, až budou peníze. Budeme tam mít nevelikou přednáškovou síň /pro 90 100 osob/, malou čítárnu a krajanskou knihovnu. Chtěli bychom tam
zařídit kulturní středisko arcibiskupa Berana. Nevím, zda nám to
přijde J.E. p. kard. Leger vysvětit. Jé ted na biřmování. Dostanu
se k němu až^příští týden. P. Janíček má už starosti s prázdninovým
dětským táborem. Od letoška tábor ponese jméno Hostýn a v kapli bude trůnit soška P. Marie Svatohostýnské. Budeme tam mít letos dšti
i ze Spoj. Států, z Clevelandu, z Toleda a snad i z Chigaga. P. Janíčkovi bude pomáhat letos P. Popelka. Ale to jsou naše místní staDp. Josef* INGER, Argentina: "... Mám na starosti Domov pro starce,
mužě"i"ž5ňý"jě jich 210; sestřičky jsou francouzské fundace "Sestřičky chudých". Mám krásnou kaplanku jen pro sebe, proto jsem si
vzal universitäre na pensi, abych nebydlel o samotě. Nevím, jestli
znáte manželské hnutí "Movimiento Familiar Christiano", které je tu
dost rozšířené; mám tohle také na starosti /je 50 skupinek manželu
v diecési/ jako duchovní asistent /asesor diocesano/. Mimo to přednáším církevní dějiny a dogmatiku pro laiky. Práce neschází, doufejme, že snesu to zdejší tak vlhké podnebí.
Obdržel jsem Vinculum z ledna tr.; velmi zajímavé, hlavně
dopisy našich bratří z vlasti. Chudáci jsou tam zastrašeni, isolováni, nemají celkový pojem světových událostí, proto ty jejich jednostranné úvahy. Jak píšete, nechci je kritizovat. V Již. Americe
také vidíme, že komunismus se zmocní našich zemí, chtěj nechtěj;
všichni tím budeme vinni; také si myslím, že Pán Bůh to na nás dopustí jako obět /opus redemptionis/ naší generace pro dobro příští
generace, Církve a národů.
Promiňte moji češtinu /která je velmi dobrá! pozn. red./,
hlavní je, že mi rozumíte, i když to není správně psáno. Omluvte
mě, už proto, že si ji držím jen čtením Vaší literatury a vychodil jsem ve vlasti jenom 5 roků obecné školy."
Dp. Jindřich_STRÁNSKÝ, Chile:"....Mám na starosti dvě nemocnice,
jsem profesorem Písma sv. u františkánů a minulý rok jsem učil dokonce na universitě seminaristický kurs Nového Zákona. Ted to převzal známý profesor z Říma P. Metzinger... Nemám tu žádný pořádek:
Chodívám spát někdy až po dvanácté, v noci mne také volají na zaopatřování, ráno obyčejně vstávám o půl páté. Odpoledne/obyčejně držívám siestu, ale i ta bývá přerušována telefonem a voláním k nemocným. ^
^
._
Až bych měl trochu více peněz, tak bych rad koupil maličké nákladní auto a zahájil na severu Chile v různých osadách v ^
pouštích rozhlasové vysílání, aby se tam trochu více udržoval na-^
boženský život. Cestoval jsem tam s bratrem a bylo ml těch lidi lito: Kostely bez kněží, někde kněze neviděli možná ani několik roků. Přitom se mi ti lidé zdáli lepší než zde v Santiagu.]]
REDAKČNÍ: Tímto šestým číslem konci osmá řada Vincula. Dekujeme
všem svým spolupracovníkům za jejich přispění, a ostatním spolubratřím, kteří nám napsali, za jejich zájem a bratrské povzbuzení. Další číslo, kterým zahájíme devátou řadu, vyjde v říjnu 1961.
Uzávěrka 30. září.

