Řada XX, číslo 2

Řím 1. dubna 197?.

Drazí bratři a drahé sestry,
Velké časopisy musí mít tolik
pružnosti, že v případě nutnosti jsou s to vytisknout "zvláštní vydáni". To se stává nyní i Vinculu.
Máme totiž na srdci několik naléhavých věcí a chybí nám čas.
Proto Vám zasíláme tentokrát jai jeden list.
Především z celého srdce vítáme v našem presbyteriu nově vysvěcené kněze JANA HORÁKA, salesiána z Prahy, kterému vložil ruce
na hlavu turínský kardinál Pellegrino v Colle Don Bosco 29. ledna
tr., a STANISLAVA DOROTÍKA, klerika olomoucké arcidiecéze z Valašska, který byl vysvěcen na kněze v Nepomucenu o svátku Zvěstování
Panny Marie 25- března. Nepomucenum se téhož dne radovalo i z vysvěcení Dorotíkova spolužáka ANTONA VAVRICY, který se stal knězem v Nazaretě během slovenské národní pouti do Svaté země. Provázeli jsme
je k oltáři svými modlitbami a tímto poutem s nimi zůstaneme spojeni
i nadále. Kéž jsou z nich kněží šťastní, rozdavatelé vítězné a nakažlivé radosti, kterou nám získal Kristus Pán ve velikonočním tajemství.
Z něho čerpali útěchu i naši bratři Patzelt a Homola, kterým
v posledních měsících (26. prosince a 8. března) umřela maminka. Jejich bolest je i naší bolestí.
Je-li pravda, že pozdní ovoce je sladší a chutná lépe než ranné, a^ platí tato zásada i o pozdním blahopřání: Otcům Vyoralovi, Tabákoví a Přerovskému k jejich stříbrnému kněžskému jubileu a spolubratřím Hronkovi, Čuprovi, Dankovi a Eliášovi k pátému výročí jejich
vysvěcení.
Do Vincula Missarum patří také Otcové Smutný, Soukup, Tvrdek a
Urban, od kterých jsme dostali buá novou přihlášku anebo - se zpožděním zaviněným nevyzpytatelně nespolehlivou italskou poštou - potvrzení o odsloužení mše sv. za zemřelého spolubratra Parolka.
Máme už i velmi zajímavý materiál - např. od Otce Koláčka o
"Týdnu s Kristem" na exerciciích pro mladé ve Svatém Martinu -^ale
ten ponecháme pro nejbližší normální číslo, které se už - aspoň v
intencích redaktora - pomalu rodí. Zatím je nutné neztrácet čas a
upozornit Vás, jak to dopadlo s kněžskými exerciciemi, o kterých jsme
psali minule.
EXERCICIE PRO ČESKÉ KNĚZE
Dotazník, který jsme přiložili k poslednímu číslu, vyplnilo
23 čtenářů. Jejich rozhodnutí vyznělo takto:
Datum: Přání se velmi rozcházela, každý měsíc v roce našel své příznivce. Většina se však orientovala na měsíce prázdninové, i když mnozí vyloučili srpen, kdy budou mít jiné povinnosti. Nad zářím pak zví-

těžil červenec.
Místo: Naprostá většina se vyslovila pro severní Itálii, kde však
nebylo snadné najít vhodný dům. Podařilo se to jen dík Otci Tvrdkovi, kterému jsme za to povinni velkou vděčností. Náš dík však patří
i ostatním spolubratřím, kteří nám obětavě pomáhali hledat.
Exercitátor: Největší počet hlasů se vyslovil pro Otce Špidlíka T.J.
Někteří napsali, že nevědí, z kterých jmen volit. Pro informaci tedy
přepisujeme v abecedním pořádku ostatní jména, která se v dotazníku
objevila: Engelhart, Feřt, Heidler, Horáček, Koláček, Koudelka, Kunert, Lang, Restel, Stavěl, Sychra, Škarvada, Vrána, Wortner.
Délka: Prostá většina (10 hlasů) rozhodla, aby exercicie začly v pondělí a skončily v pátek.
Mlčení: Dvanáct z třiadvaceti odpovídajících si přeje, aby bylo zachováváno úplné mlčení (dva připsali "aspoň v určené době"). Osm se vyslovilo pro druhou možnost ("nepřeji si, aby bylo úplné mlčení, ale rozhodne-li tak většina, budu ho zachovávat"). Ostatní se k této otázce
nevyslovili.
VÝSLEDEK
8
Duchovní cvičení pro české kněze se budou letos konat
g
§
od večera 4. července (pondělí) do rána 8. července
§
§
(pátek) v benediktinském opatsví Marienberg, 1-39024
§
g
Burgeis-Mals. Bude je dávat Otec Tomáš Špidlík T.J.
S
Pro první orientaci lze říci, že to opatství, založené ve XII. století, leží skoro na hranicích italsko-švýcarsko-rakouských, na úpatí
alpských velikánů, jimž vévodí Ortler (3.899 m), v blízkosti průsrnyku zvaného Reschenscheideck, který nejen dělí Itálii od Rakouska,
nýbrž tvoří i rozvodí mezi Adiží a Innem. Opatsví samo leží.ve výši
1-335 m, horko nám tam tedy ani v červenci jistě nebude. Denní pense
bude velmi nízká, asi nebude překračovat 20 DM či SFr.
Bližší informace a návod, jak se tam se zdravou kůží dostat, pošleme
uz jen těm, kdo se přihlásí. Na to stačí obyčejný lístek, raději vložený do obálky (ke korespondenčnu^Jístkům je italská pošta zvláší macešská, i když jsou plně ofrankovány) a poslaný na adresu Via Concordia 1, 1-00183 Roma.
Ubytovací kapacita opatství by pro nás měla stačit. Jelikož
vsak není neomezená, při velkém návalu by mohly nastat obtíže. Pak
bychom musili samozřejmě dát přednost těn, kdo se přihlásí dřív. Proto neotálejte!
^ A ještě jedna poznámka. Nemýlíme-li se, exercicie skončí právě
v^predvečer cyrilometodějské pouti do Ellwangen. To je shoda velmi
priz.nivá. Za ten den se totiž bude možno do Ellwangen pohodlně dostat,
tím spíš, že je to skopce.
Zatím přejeme všem radostné velikonoce.
Vaše
Redakce Vincula

