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Řada XIII.

číslo 6

V Aimě v unoru i^bd

Drazí spolubratři,
po velmi dlouhé době se Vám dostává zase
do rukou Vinculum. Jsem si dobře vědom,že tak dlouhé mlčení muselo vyvolat různé reakce: podráždění,zklamání,lítost nad tím,že snad zahynulo. Všechny jsou oprávněné,také proto,že je to poprvé,co Vinculum má
člověka,který je touto prací přímo pověřen. Jako odpovědný pachatel této nepravosti mohu říci na svou omluvu jen to, že tento smutný stav věcí závisel jenom velmi málo na nedostatku dobré vůle. Na kolik jsem
vinný;jsem ovšem ochoten přijat jakékoliv láni a sankce. Prosím však
o milosrdenství. A to tím spíše, že mohu zaručit, že příští číslo půjde
"do tiskárny" 1. března. Další čísla pak budou vycházet začátkem každého měsíce až do července. 0 materiál není nouze. Toto číslo vychází jako poslední XIII. řady. Příští bude první číslo řady XIV. Je to odůvodněno tím, že toto číslo začalo vznikat ještě v roce 1967 a pak také
tím, že máme ještě určité množství papíru se starou hlavičkou ( i když
nebude stačit na celý náklad; proto někteří dostanou toto číslo s hlavičkou provisorní - prosíme je o prominutí ), kterého bychom chtěli
ještě použít. Nová řada bude mít novou hlavičku, poněkud jiný formát
a trochu lepší papír. Celkem tedy vyjde v letošním roce, mimo toto,
ještě pět čísel.
Vím dobře, že nemám právo očekávat, že mi budete věřit, dokud
své sliby nepotvrdím skutky. Proto Vám budu vděčný, když přesto mi neodepřete svou důvěru a pošlete ml příspěvky. Jak jsem již řekl, mám sice dost materiálu, či lépe řečeno, mám možnost si ho opatřit, ale jistě
nejmilejší materiál jsou Vaše příspěvky, dopisy, a pod. A hned dodávám,
že naše přesná adresa je:
V I N C U L U M
Via Concordia,! (tedy NE Via Conciliazione,1)
00183 R 0 M A
Pokud se týče obsahu tohoto čísla, prosím o prominutí, že
v něm nejsou uveřejněny příspěvky,které mi přišly. Budou uveřejněny
příště. Vím dobře, že neaktuálnost příspěvků je velkým nedostatkem časopisu, ale tentokrát již je nemohu zařadit, aby se ještě déle nezdržovalo vydání. Prosím o prominutí autory i čtenáře. V příštím čísle
bude však všechno otištěno. I případné nové příspěvky,které přijdou
ještě před uzávěrkou. Dubnové číslo bude tedy již otevřeno novým příspěvkům, které si budou moci zachovat dost dobrou dávku čerstvosti,
když rytmus vydávání bude měsíční.
Hlavní součásti tohoto čísla je zpráva o schůzce Střediska
"Velehrad" v Gazzadě. I v tomto případě jsem byl nucen, aby se vydání
dále nezdržovalo,uveřejnit jenom relaci o zprávě a diskusi, které měly
za předmět činnost Střediska v uplynulém roce (druhá polovina 1966 a
první polovina 1967). K tomu jsou připojeny některé zprávy o změnách
ve Středisku. Relaci o Křestanské akademii,pokud se o ní jednalo v Gazzadě, již všichni čtenáři Vincula dostali (Buletin K . A . ) . Proto v příštím čísle budeme referovat o jednání, které se týkalo Vincula. V dalším čísle pak hodláme uveřejnit zprávu o jednání, které se vztahovalo
k činnosti Oboru pro mládež.
Budou velmi vítány poznámky a návrhy na zlepšení Vincula^co
by mohlo a mělo přinášet. Myslím především na ty věci, v nichž nemůže
F o l i a circularia cleri ČSR dispersi. I n lingua. B o h e m i c a . Manuscripti instar. C u m approbatione ecclesiastica.
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Řada XIII.

číslo 6

V Římě v unoru 1968

Drazí spolubratři,
po velmi dlouhé době se Vám dostává zase
do rukou Vinculum. Jsem si dobře vědom,že tak dlouhé mlčení muselo vyvolat různé reakce: podráždění,zklamání,lítost nad tím,že snad zahynulo. Všechny jsou oprávněné,také proto,že je to poprvé,co Vinculum má
člověka,který je touto prací přímo pověřen. Jako odpovědný pachatel této nepravosti mohu říci na svou omluvu jen to, že tento smutný stav věcí závisel jenom velmi málo na nedostatku dobré vůle. Na kolik jsem
vinným jsem ovšem ochoten přijat jakékoliv láni a sankce. Prosím však
o milosrdenství. A to tím spíše, že mohu zaručit, že příští číslo půjde
"do tiskárny" 1. března. Další čísla pak budou vycházet začátkem každého měsíce až do července. 0 materiál není nouze. Toto Číslo vychází jako poslední XIII. řady. Příští bude první číslo řady XIV. Je to odůvodněno tím, že toto číslo začalo vznikat ještě v roce 1967 a pak také
tím, že máme ještě určité množství papíru se starou hlavičkou ( i když
nebude stačit na celý náklady proto někteří dostanou toto číslo s hlavičkou provisorní - prosíme je o prominutí ), kterého bychom chtěli
ještě použít. Nová řada bude mít novou hlavičku, poněkud jiný formát
a trochu lepší papír. Celkem tedy vyjde v letošním roce, mimo toto,
ještě pět čísel.
Vím dobře, že nemám právo očekávat, že mi budete věřit, dokud
své sliby nepotvrdím skutky. Proto Vám budu vděčný, když přesto ml neodepřete svou důvěru a pošlete ml příspěvky. Jak jsem již řekl, mám sice dost materiálu, či lépe řečeno, mám možnost si ho opatřit, ale jistě
nejmilejší materiál jsou Vaše příspěvky, dopisy a pod. A hned dodávám,
že naše přesná adresa je:
V I N C U L U M
Via Concordia,! (tedy NE Via Conciliazione,!)
00183 R 0 M A
Pokud se týče obsahu tohoto čísla, prosím o prominutí, že
v něm nejsou uveřejněny příspěvky,které ml přišly. Budou uveřejněny
příště. Vím dobře, že neaktuálnost příspěvků je velkým nedostatkem časopisu, ale tentokrát již je nemohu zařadit, aby se ještě déle nezdržovalo vydání. Prosím o prominutí autory i čtenáře. V příštím čísle
bude však všechno otištěno. I případné nové příspěvky,které přijdou
ještě před uzávěrkou. Dubnové číslo bude tedy již otevřeno novým příspěvkům, které si budou moci zachovat dost dobrou dávku čerstvosti,
když rytmus vydávání bude měsíční.
Hlavní součástí tohoto čísla je zpráva o schůzce Střediska
"Velehrad" v Gazzadě. I v tomto případě jsem byl nucen, aby se vydání
dále nezdržovalo,uveřejnit jenom relaci o zprávě a diskusi, které měly
za předmět činnost Střediska v uplynulém roce (druhá polovina 1966 a
první polovina 1967). K tomu jsou připojeny některé zprávy o změnách
ve Středisku. Relaci o Křestanské akademii,pokud se o ní jednalo v Gazzadě, již všichni čtenáři Vincula dostali (Buletin K.A.). Proto v příštím čísle budeme referovat o jednání, které se týkalo Vincula. V dalším- čísle pak hodláme uveřejnit zprávu o jednání, které se vztahovalo
k činnosti Oboru pro mládež.
Budou velmi vítány poznámky a návrhy na zlepšení Vincula;co
by mohlo a mělo přinášet. Myslím především na ty věci, v nichž nemůže
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být nahrazeno ani cizojazyčným tiskem, který každý jistě sleduje ve své
zemi,ani naším českým zahraničním tiskem, který se nutně obrací k české
veřejnosti všeobecně: jde mi tedy o to, abyste mi sdělili, co pokládáte
za důležité či aspoň zajímavé pro kněze a to českého kněze v zahraničí.
Samozřejmě jsou vítány kritiky. Jsem si moc dobře vědom, že jich zašlou
žím nemálo, poněvadž se musím učit. Prosím o jejich sdělení.
Modleme se navzájem, aby naše spolupráce byla co nejplodnější
Pověřenec Vincula
DOPIS

JEHO

EMINENCE

KARDINÁLA

BERANA .

Krátce po návratu z Gazzady jsme dostali od otce kardinála
pro Vinculum krátký dopis, v němž mluví o výroční schůzce Střediska ?Ve
lehrad". Musíme se ovšem omluvit a poprosit o prominutí, že jej uveřejňujeme teprve nyní. Obsah je však takový, že zůstává stále aktuální.
Dopis praví:
Moji drazí!
Dnes, 8.9. je tomu právě týden, co jsme ukončili letošní výroční schůzi střediska "Velehrad". Tentokrát byli pozváni i laici a to i ženy. Laiků mnoho nepřišlo, ale přece 11 jich bylo
účastno.
Schůze,ják poznáte z referátů, probíhaly velmi živě. Tři hlavní skupiny, Křesťanská akademie, Pracovní kroužek Vinculum a Pracovní
kroužek S.K.M. (Spolupráce křesťanské mládeže) měly své vlastní schůze.
Poslední den odpoledne pak byla společná schůze všech skupin na zakončení.
Problémů bylo velmi mnoho a návrhů na jejich řešení také. Modleme se upřímně k našim svatým patronům českým a moravským, aby za jejich pomoci se nám podařilo uskutečnit vše, co bylo rozhodnuto k rozhojnění národního, kulturního a náboženského života.
Svěřil jsem sumárně všechnu naši práci hlavně sv. Otci Piu X.
Charakteristika jeho pontifikátu byla "Ignis ardens", "Planoucí oheň". Denně prosím: "Oroduj za nás, sv. Otče Pie X. Modleme se:
Pane Ježíši,který jsi svatého Pia X., náměstka svého, jako Oheň planoucí Církvi svaté poslal, aby přispěl k obnovení Tvého ducha ve světě,
uděl nám, prosíme, té milosti, abychom dle jeho příkladu i my sami
ohněm lásky Svatého Srdce Tvého rozněcováni, častější návštěvou Nejsvětější Svátosti, vřelou účastí na mši sv. a vroucím denním svatým přijímáním ve svatosti a dokonalosti stále rostli. Jenž jsi živ a kraluješ
s Bohem Otcem a Duchem Svatým Bůh na věky věkův. Amen.?
Vzývejme svatého Otce Pia X. za pomoc pro práce našeho střediska. Vždyť cílem naším je pomoci všem našim krajanům v cizině, aby
se své vlasti a svému národnímu cítění neodcizovali, ale sami sebe a i
děti své, své rodiny, v lásce k rodné zemi upevňovali a svým celým životem kulturním, sociálním i náboženský^ zaručovali hojnost Božího požehnání sobě a svým drahým zde i ve vlasti, pro čas i věčnost.
Josef Kardinál Beran
arcibiskup pražský
Poznámka:
Prosíme čtenáře o prominutí, že úvodní část relace, která
následuje na dalších stranách, je neúměrně rozsáhlá v porovnání s rela
cí samou. Je třeba vzít v úvahu,že tento úvod se nevztahuje jenom
k té části relace,která je uveřejněna v tomto čísle, ale i k dalším
dvěma částem,které budou uveřejněny ve dvou následujících číslech.
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Jednou z nejdůležitějších událostí našeho života v posledních
měsících byla jistě pracovní schůzka kněží a laiků pod předsednictvím
otce kardinála Berana. Konala se ve dnech 28.8. - 1.9* 1967. Organizovalo ji České náboženské středisko "Velehrad". Místo schůzky byla Villa Cagnola v Gazzadě,nedaleko Varese v Itálii. Prostředí bylo klidné a
pohostinné, ředitel vily a personál velmi srdečný. Mimo místnosti ve
vile jsme měli k disposici pěkný kostel ke sloužení mše sv. a modlitbě
a nádherný park pro chvíle oddechu.
Sjeli jsme se v pondělí 28.8. večer. Celkem nás bylo 26 kněží
a 11 laiků. Po pravdě řečeno,ne příliš mnoho. Množství účastníků samozřejmě není cílem samo o sobě. Větší množství je žádoucí jenom proto,
abychom si společně mohli vytvořit úplnější obraz o výsledcích a možnostech apoštolské práce, abychom se navzájem posílili bratrským stykem a také vhledem do těžkostí, které nachází každý na svém pracovním
poli. Dokud zůstáváme uzavřeni každý ve svém pracovním okruhu můžeme
být snadno pokoušeni malomyslností a někdy snad i přeceňováním vlastních potíží. Když nahlédneme do situace druhých, poznáme životně a
prakticky (teoreticky to stejně všichni víme), že naše nesnáze ^sou
skoro všechny společné také ostatním. A to již přináší jakousi utěchu.
Nejsme sami!
A ještě k něčemu slouží takový přímý styk. Pomůže nám, abychom
snad byli shovívavější k jiným a rozhodnější v obětavosti pro společné
apoštolské cíle.
Konečně, více hlav více vymyslí a dá více podnětů a informací,
které jsou zvláště užitečné pro ty, kteří pracují přímo ve Středisku.
Jen jsou-li dobře,včasně a často informováni, poučováni dobrými radami
a soustavně zpravováni o potřebách a přáních všech, mohou konkrétně a
účinně sloužit všem.
Z A H Á J E N Í

_ S C H § Z K Y

V úterý ráno, po koncelebrované mši sv. - koncelebrovali jsme
česky - a ovšem i po poctivé snídani, jsme se sešli k první schůzce.
Modlitbou ji zahájil otec kardinál. Ten potom naznačil i některé cíle
našeho setkání. Především čelit osamocenosti, na kterou si mnozí stěžují, zintensivnit styk, více se poznat a vytvořit si obraz o činnosti.
Pak vyzval k naprosté upřímnosti, poněvadž máme všichni zájem na tom,
aby se co nejlépe a nejúčinněji pracovalo. A k tomu je třeba, aby byly
jasně vysloveny názory na práci, která se již vykonala, tak i na tu,
která se má dělat. Konečně poděkoval sekretáři Střediska za práci vykonanou v minulém roce a za organisaci schůzky.
Nato se ujal slova sekretář. Po poděkování otci kardinálovi
nastínil program schůzky, totiž: věnovat úterý 29.8. informaci o tom,
co se v minulém roce vykonalo ve Středisku a jeho jednotlivých složkách,
t.j. v Křesťanské akademii,v S.Č.K. Vinculum (Spolupráce českých kněží Vinculum) a v Pracovním kroužku S.K.M. (Spolupráce křesťanské mládeže); ve středu 30.8. rozdělit se do zájmových skupin, kde se stanoví
program tří udaných složek pro příští rok; ve čtvrtek 31.8. předložit
tyto programy valnému shromáždění. V pátek 1.9- podniknout případně
společný výlet. Program byl přijat.
Ve skutečnosti si však práce vyžádala malé změny. Jednotlivé
složky totiž zasedaly nejenom ve středu, kdy se sešli dopoledne zájemci o Křesťanskou akademii a S.K.M. a odpoledne Vinculum a Křesťanská
akademie,nýbrž částečně i ve čtvrtek, kdy ještě zasedalo Vinculum
a Křesťanská akademie. Zbytek čtvrtka byl věnován valnému zasedání.
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UNOR 1968
D I S K U S E
STŘEDISKO

"VELEHRAD'-'

t_a_j_e__m_n__í__k_a_

Úvodem krátce nastínil začátky Střediska. Vzpomněl na zakládající dekret, který otec kardinál Beran podepsal 19. března I966. V něm
vytýčil cíl slovy: "Toto Středisko má být domovem a společnou dílnou
apoštolské a kulturní práce mezi našimi krajany." Tento cíl byl pak podrobněji rozveden otcem kardinálem v okružním dopise v červnu 1966. Sekretář jej částečně přečetl;zde je zbytečné jej citovat, poněvadž všichni čtenáři Vincula tento dopis dostali a pamatují si,jak vytyčuje,co
by Středisko mělo být,co by mělo a mohlo vykonat pro tak velký cíl, jakým je duchovní dobro našich bratří. A dnes, kdy již nejde o nějaké nejisté začínání, o pomoc něčemu, co se má teprve zrodit, ale o žijící
organismus povzbuzuje nás ještě velkodušněji spolupracovat. Pro všechny
je tu otevřená možnost. Jednotlivé složky, které se soustřeďují ve Středisku chtějí co nejvíce sloužit, ale potřebují také pomoci.'
Potom tajemník naznačil, co se udělalo, aby Středisko a jeho
složky měly střechu nad hlavou, aby bylo "společným domovem". A to nejen pro stálé pracovníky Střediska, ale i pro ty, kdož nás přijdou do
Říma navštívit. Bohužel můžeme dát vítaným hostům k disposici jenom dva
pokoje; jistě málo, ale přece jenom něco. Středisko je především ovšem
"dílna apoštolské a kulturní činnosti". Proto je v něm umístěna kancelář
sekretáře Střediska, kanceláře K.A. a Vincula, společenská místnost pro
přijímání hostí, se stálou výstavkou našich publikací, místnost pro expedici, knihovna (která by měla mít hlavně dokumentační ráz) a vedle
skladiště tiskového materiálu,ještě několik málo jiných místností.
Sem tedy byl přenesen všechen materiál, který shromáždil během dlouhé,
obětavé, nesnadné a tedy tím záslužnější práce Mons. Planner. Je spravedlivé,aby mu byl za to vzdán co nejsrdečnější dík a upřímné uznání.
V tomto prostředí se tedy začala rozvíjet činnost, která se
ovšem setkávala s nemalými překážkami. Přesto však, dík obětavosti všech
spolupracovníků byla tato práce účinná.
Podle relace tajemníka činnost se rozvíjela na čtyřech úsecích:
1) V š
o b e c n á p o m o c t.j. snaha vyjít vstříc nejrůznějším
požadavkům, prosbám a potřebám krajanů,žijíchích jak ve vlasti tak mimo ni. (Seznam všech druhů věcí, o které se žádá by byl sáhodlouhý.
Našli byste v něm všechno možné: od papežského požehnání po auta pro
kněze, šaty pro uprchlíky, jídlo a noclehy pro krajany neoplývající pozemskými statky, léky.....a známky pro filateliky....)
2) Č 1. n n _o E3 t _ k u_l _t u r n ě _v ě_d_e_c_k_á__ a _e_d_i_č__n_í_
a ovšem expediční. Tu ovšem nejodpovědnější část práce vykonávají jednotlivé složky a z nich skoro výhradně Křesťanská akademie. Na Středisko však zůstane také hezký kousek práce. Dokud kniha nevyjde z tiskárny
mnoho neruší klid Střediska. Jakmile.se však narodí, spadne mu zcela do
náruče. A pak to začne. Je třeba zaregistrovat stovky žádostí, které
přicházejí z celého světa. Pak předat seznam žadatelů "expedičnímu personálu" t.j. jedomu. (to slovo, prosím, nezastupuje neurčitý člen,který
v češtině nemáme; je to číslovka!) moc zručnému pánovi, který umí dělat
překrásné balíčky, případně pořádné balíky. Pak je třeba napsat a nalepit adresy, nezapomnět na známky a dopravit všechno na poštu. Mnoho balíčků se podává doporučené. Je tedy třeba zaznamenat a uschovat potvrzenky, aby byly po ruce, kdyby bylo třeba balíčky reklamovat. A přijdou
li v pořádku, což se normálně stává, registruje se potvrzení příjemce.
Je ovšem jasné,že kolem toho všeho poletuje ne zrovna malé množství dopisů přijímaných a odesílaných. Samozřejmě se nerozešle celý náklad
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knihy hned po jejím vyjití. Žádosti přicházejí postupné a postupně jsou
vyřizovány;je však třeba vzít v uvahu, že jen od ledna do června 1967
vyšlo šest nových publikací a byla přetištěna jedna vydaná již dříve.
Za knihy dostaneme málo. A tak ještě než^se kniha začne rodit
v tiskárně, je třeba hledat pomoc na krytí nákladu, poštovného a jiných
vydání, včetně platu pro lepiče známek. Hledat finanční krytí' znamená
prostě žebrat, čili hledat milodary, či lépe řečeno dobrodince. Ti ovšem
mají právo, aby se s nimi udržoval písemný styk a aby se jim podávalo
pravidelně přesné vyúčtování a dokumentace, poněvadž kdo dává peníze má
právo vědět,na co je dává.
Dále sekretář uvedl, že Středisko obstarává expedici periodického tisku, t.j. Nového života, Studií a Vincula. I tu práce jen čistě
materiální vyžaduje dost námahy a času. Ale ještě více práce stojí udržování adresářů a kartoték předplatitelů. Je třeba vzít v úvahu, že tyto
časopisy jdou do všech dílů světa. K tomu je třeba přidat, že adresáti
mají nemalý odpor k sdělování změn adres. Je třeba vytahovat je z dopisů,
mezinárodních poukázek a jiných podobných dokumentů. Není jistě nesnadné si uvědomit, kolik to stojí práce a času. Sekretář tedy prosil jak
příjemce časopisů tak odpovědné činitele jednotlivých zemí,aby včas
upozorňovali na změny adres a získávali adresy nové.
3)

—Č_i_n__n__o__s_t_ v e _p_r _o_s_p___e__c_h_ k r a j a n ů ž_i j í_c_í_c_h jt r v a 1 (3 _ i o _ i — v 1 a _s t
V tomto oboru Středisko nemá nějaké přímé činnosti. Jeho finanční možnosti však do značné míry podmiňují činnost pastoračního adboru Vincurlum, který nemá vlastních příjmů.
4) A ^ 2 JĚ Í ° i É í -V_e__ ^ r o s ^ ě_ c h _ m 1 á d e _ž e. . Tu je tomu
podobně. I v tomto oboru Středisko má na starosti skoro výhradně finanční zabezpečení činnosti, která je jinak ponechána na vedoucích tohoto
odboru. A je to činnost nemalá. Byly zorganisovány prázdninové tábory
pro mládež do 14 roků, sjezdy pro dospívající mládež, duchovní cvičení,
katecheticko biblický kurs. Nad to se udržuje styk s mládeží. "Táborová
mládež" má k disposici časopis "Radar", dospívající mládež "Start".
K těmto čtyřem složkám činnosti se připojuje ještě další, jistě nemálo důležitá: pozornost, kterou je třeba věnovat návštěvám, kterých je,
hlavně v některých obdobích velmi mnoho. A to je nemalé zatížení při omezeném čase, který stálí pracovníci mohou věnovat Středisku. Pán zaměstnaný v expedici pracuje čtyři dny v týdnu. Tajemník se může věnovat své
práci jenom tři dny v týdnu. Mimo tyto dva pracovníky není dosud nikoho,
kdo by se věnoval práci ve Středisku výlučně.
Tajemník pak zakončil relaci takto: "Děkuji Jeho Eminenci za
šťastnou myšlenku založit Středisko a za její uskutečnění, za obětavou
práci a podporu. Je nám to při množství práce a obtížích, kterých je také dostatek, velikou oporou. Upřímný dík patří rovněž všem spolupracovníkům, rozsetým po celém světě. Jejich příkladná, obětavá a mnohdy značně namáhavá práce je vzpruhou i pro nás. Není jistě nutno zdůrazňovat,
že bez této spolupráce by Středisko nemohlo vykonat ani malou část toho,
co dělá. Všem tedy srdečné díky.
Dovolte mi připojit tři prosby:
1) Pokračujte dále v činnosti; a nejen to: snažte se,prosím,
do ní zapojit, podle možností, také své přátele a známé.
2) Nezlobte se na nás, nemůžeme-li Vám vždy vyhovět tak, jak
byste potřebovali. Za daných okolností, totiž při rozvětvené a stále se
zvyšující činnosti jen se dvěma napolo výkonnými silami, děláme co můžeme. přiznám se, že často musím spolknout vynadání v leckterém dopise
a že jediné co mohu dělat je s povzdechem si poznamenat: Ad impossibilia
nemo tenetur.
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3) Pomozte nám najít jednu vhodnou? zodpovědnou laickou pracovní sílu. Tím by se mnoho zlepšilo.
Potud relace tajemníka Střediska.
Po ní se hned přikročilo k diskusi. Než však o ní velmi krátce poreferuji, hned připojuji několik poznámek k tomu
B)

C. R _s__e__ _ž á d a 1 j)

a co
se
již
uskute^_čnjLljo
Dík vytrvalému zájmu otce kardinála a také pochopení představených sekretáře Střediska, jimž za to patří srdečný a vděčný dík, uskutečnila se velmi důležitá změna. Tajemník totiž začal pracovat ve Středisku pravidelně sedm dní v týdnu - čili, byl pro tuto práci uvolněn
docela. Říkám-li, že pracuje sedm dní v týdnu, je to nejčistší pravda.
Pracuje totiž i v neděli. (On se zřejmě domnívá, Že ta dřina, do které
je zapřazen, není "opus servile'-. No, raději ho nechrne "in bona fide"!)
Nad to mámo nyní ve Středisku dvě laické síly. Jeden pán pracuje na plný rytmus, t.j. každodenně a celodenně, druhý třikrát týdně
po celý den a zbývající dny odpoledne.
Mimo problém Vlncula se vyřešil také problém kněze, který se
stará soustavně o krajany, pobývající v Itálii před odjezdem do jiných
zemí,kde se hodlají trvale usídlit. Pro některé z příštích čísel požádám tohoto spolubratra o zprávu o jeho činnosti.
Zařazuji tyto poznámky hned za zprávu tajemníka, aby se účastníci schůzky v Gazzadě nedivili, že v minimální relaci o diskusi nebude
řeč o různých zásazích, které se týkaly právě těchto problémů. Je skoro
zbytečné, i když je to milá povinnost, poznamenat, že na těchto změnách
má ovšem zásluhu především otec kardinál. Patří mu za to dík a vděčnost
celé rodiny Vincula.
C.)_ D _i j3 k u _s _e
Odezíráme-li od příspěvků, které se zabývaly problémy mezi
tím již vyřešenými, dá se druhá část diskuse vyjádřit následujícím příspěvkem:
"Je třeba rozhodnout jednu zásadní věc: chceme se spokojit
s těmi rozměry, které naše činnost měla až dosud, nebo chceme umocnit
její rozsah? Chceme si postavit vyšší cíle? Nikdo nepopírá, že vzhledem
k velmi omezeným možnostem, hlavně pokud se týče personálu a spolupracovníků se udělala obrovská práce. Jenže vzhledem k obrovským potřebám,
které se před námi otvírají se neudělalo skoro nic. A přece možnosti
tu jsou. Vinculum vydalo adresář českých kněží v zahraničí. S nemalým
překvapením vidíme, že je jich velmi mnoho. Je pravda, že na západě je
nedostatek kněží. Jenže u nás je neporovnatelně větší, poněvadž i kněží, kteří mohou pracovat v duchovní správě mají omezené možnoňti, nemohou si vzájemně pomáhat atd. A nás na západě jsou skoro -dvě stovky.
Musíme přece věřit v poslání, k němuž jsme byli povoláni. Byli jsme
vysvěceni pro naše diecése, pro naše lidi! Je možné, aby desítky našich
kněží soukromničilo a to na polích, pro která nebyli vysvěceni?
Klade se tedy základní otázka: nemá být tento kněžský potenciál podle možností začleněn do práce pro krajany? A dnes .je tu možnost
pomoci jim v duchovních potřebách. Je ovšem třeba vytvořit si vědomí
povinnosti k těm, z nichž jsme vyšli a pro které jsme byli vysvěceni.
Nevytvoří-li se toto vědomí povinnosti v nás, jak můžeme očekávat pochopení a pomoc u lidí, kteří nepatří k našemu národu?"
Příspěvky, které směřovaly k prohloubení tohoto zásadního zásahu se dají rozdělit do tří skupin. Jedna zahrnuje příspěvky vracející
se k problému většího počtu stálých pracovníků eele uvolněných pro apo-
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štolskou práci pro krajany a jejich hmotného zabezpečení. První problém
je již částečně vyřešen; v druhém jsme, bohužel, ještě hodně daleko
od definitivního řešení.
Druhá skupina si nedělá - snad trochu příliš pesimisticky velkých nadějí na"vytvoření vědomí povinnosti vůči těm, z nichž jsme
vyšli a pro něž jsme byli vysvěceni" v knězích dnes již žijících a pracujících v cizině a směřuje spíše k tomu, aby se tento nový duch a nové pastorační zaměření vytvářelo v nových kandidátech na kněžství,
kteří se připravují v zahraničí.
Třetí postoj byl vyjádřen tímto příspěvkems "My si tu zbytečně namáháme mozky. Udělejme každý zpytování svědomí, zda kromě své
práce bychom nemohli udělat i něco pro náboženský život krajanů."
Tak bylo zakončeno zasedání týkající se Střediska.
Prosíme čtenáře, aby nám poslali své názory a konkrétní návrhy, či vlastní zkušenosti, hlavně pokud se týče tématu diskuse.

Ačkoliv jsme původně nemínili uveřejňovat jiné příspěvky,
které jsme dostali již dříve, zdá se nám, že nebude na škodu, když zde
hned uveřejníme jeden článek,který přišel již v srpnu. Všímá si totiž
právě tématu vyjádřeného v diskusi a to naprosto nezávisle na tom, co
v diskusi bylo řečeno - právě proto,že článek byl napsán skoro měsíc
před schůzkou. Jeho hledisko je jiné,ale též nadpřirozeně oprávněné.
CYRILOMETODĚJSKÝ - MISIONÁŘSKÝ
A

DOPROVÁZÍ

NAŠE

KNĚZE

PO

DUCH V!DE
CELÉM

SVĚTÍ!

Když jsem přišel před léty jako mladý kněz do malé brixenské
diecése v severní Itálii - do známého jižního Tyrolska a počal pomalu
vnikat do diecesního ducha, tu mi vyvstala otázka, proč naše země mají
tak málo misionářů?
Brixen, staré biskupské město s pouhými dvanácti tisíci.obyvateli, má dva veliké misionářské domy, z nichž vychází nemálo mi^oná—
řů do různých částí světa.
Nyní má celá diecése, i s částí která jí připadla po oddělení od diecése tridentské, asi 450.000 obyvatel, z nichž polovina je
Italů a polovina Němců. Do roku 1963 počítala jen 250.000 duší,
Začal jsem srovnávat naše poměry s poměry zdejšími, naše
obrovské diecése se zdejší poměrně malou diecesí a myslil jsem si,jak
jsme chudí ve srovnání s jinými, často malými národy, na poli misionářském.
Nyní však, když přišlo Vinculum s prozatímním adresářem českých a moravských kněží působících v zahraničí, srdce mi poskočilo radostí nad velkým počtem našich kněží, právem můžeme říci misionářů,
kteří jsou roztroušeni opravdu po celém světě.
Duch cyrilometodějský žije a rozkvétá v našem národě; je jakosi záhadou, ale při tom též velikou skutečností. Ve zdejší diecesi
jsou kandidáti připravováni na misionaření obvyklou cestou, zatímco naši kněží jsou vedeni a určováni Prozřetelností pro misionaření a apoštolskou práci v různých zemích mnohdy záhadným způsobem.
Z adresáře vidíme,že jich není málo. Je jich v něm vyjmenováno stošetadevadesát a jsou jistě ještě i jiní, kteří zvětší toto
číslo. Nejsme tedy ve skutečnosti misionářsky chudí, jak se mohlo zdát.
Duch zasetý našimi drahými věrozvěsty, prvními misionáři našich zemí,
je hluboce zakořeněn v našem národě, i když navenek se to tak nezdá.
Pán Bůh má však jiné rozličné plány a nevyzpytatelné cesty a možnosti.
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Přihlédneme-li blíže, pak odkryjeme roušku tohoto tajemství a začneme
obdivovat Velikost, Dobrotu, Moudrost a lásku Boží, která vložila do
srdce našeho národa hlubokou víru a rozeslala do celého světa tolik
kněží a^ již světských nebo řeholních a postavila je bučí na vysoká
místa posvátných kongregací, na katedru na universitách a v seminářích,
nebo jako vychovatele mládeže a správce farností.
Všichni bychom měli zapět opravdu z plna srdce chvalozpěv díkůs "Bože chválíme Tebe a velebíme Tvoji moc a moudrost"!
Svatý Cyrile a Metoději, proste za nás a naši drahou vlast.
Za zaslaný adresář srdečné Pán Bůh zaplat!
Všechny vřele pozdravuje
P. František Michalšík,farář
z Wahlen - Jižní Tyrolsko

,;X,;RCICIJ

POZOR

DŮLEŽITÉ

3X3RCICIE

POZOR

D^IEŽITÉ

EXERCICIE

Jak bylo navrženo při sjezdu v Gazzadě, doufáme, že se nám
podaří sejít se na společných kněžských exerciciích pořádaných česky
výhradně jen pro nás, české kněze v zahraničí.
Spolubratři, s nimiž jsme o tom mluvili, dávali tyto návrhys
Najmout si na několik dnů nějaký exerciční dům v Tyrolích, v Německu
nebo ve Švýcarsku; konat tyto exercicie koncem srpna, snad v posledním
srpnovém týdnu (příjezd v neděli večer 25.8., odjezd v sobotu ráno
31.8);

po 3 - 4 dnech opravdových duchovních cvičení v naprostém mlče-

ní přidat 1 - 2 dny pastoračních porad; jako exercitátora pozvat nepomucenského spirituála dp. Tomáše Špidlíka.
Snad je dobré zdůraznit, že podle původního plánu jsou tyto
exercicie zamýšleny výhradně pro kněze, protože sjezd všech složek našeho katolického života se uskuteční, dá-li Pán Bůh, až příští rok
v Římě při příležitosti 1100. výročí smrti svatého Cyrila.
Abychom včas mohli zamluvit vhodné místo, prosíme, abyste
nám co nejdříve, pokud možno obratem, zaslali vyplněný přiložený
dotazník.
Děkujeme za spolupráci a bratrsky zdravíme.
Vinculum
Adresář Vincula:
V příštím čísle uvedeme nové a opravené adresy členů rodiny Vincula,
které jsme dostali. Prosíme o sdělení dalších adres spolubratři,kteří
nejsou uvedeni v adresáři. Dekujeme těm, kdož nám oznámí adresy nedobrovolně snad zapomenutých spolubratři, za tento pěkný skutek bratrské
lásky. Prosíme též o oznámení změn adres. Byli bychom vděčni,kdyby'se
nám sešlo co největší množství údajů nejpozději do začátku června,abycom mohli vydat nový,doplněný adresář na začátku července. Dostali jsme
návrhy na doplnění údajů jednotlivých spolubratři (na př. datum vysvěcení a pod.); prosíme o další,aby adresář byl co nejúplnější. Děkujeme!

