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V EXILU

POSÍLÁ PRAC.KROUŽEK UN. AP."VINCULUM"-ROMA, PIAZZA S.MARIA MAGGIORE, 7.
Řada
II.,
číslo
4-5.
V Římě v září 1952.
APOŠTOLSKÁ KONSTITUCE "EXUL FAMILIA",

o duchovní péči o vystěhovalce a uprchlíky,
který o svátku sv.Petra v okovech vydal sv.
Otec a jejíž hlavní části uveřejnil L´Osser
vatore Romano ze 7.srpna 1952, je novým důkazem otcovské papežovy lásky k uprchlíkům.
Konstituce obsahuje důležité normy a
pisy, které musejí dobře znát především kně
ží, kteří pracují v emigraci.
Ve Vinculu Vám můžeme podat pouze stručný obsah rozsáhlého a významného dokumentu.
V některém čísle Naší jednoty Vám v příloze
přineseme překlad hlavních částí,spolu se
stručným komentářem.
Svatý Otec ve stručném úvodu poukazuje
na příklad a ochranu Svaté rodiny pro všech
ny, kteří musejí jíst trpký chléb vyhnanství.
Konstituce se dělí na dvě části. První
část/ přes 30 stran textu/ pojednává o mateřské péči Církve o vystěhovalce a uprchlíky.- V druhé části se dávají praktické normy a předpisy pro organisováni duchovni péče o vystehovalce a uprchlíky.
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svátku ev
Matouše se dožil zlatého kněžského jubilea
předJ.Em. ndp. kardinál a ge
nerální vikář svatého
Otce pro římskou diecési
KLEMENT MICARA

Byl prvním apoštolským
nunciem v ČSR, konsekroval nám první biskupy,
jak výslovně podotýká
svatý Otec v blahopřejném listě J. Eminenci.
Pan kardinál zůstal vždy
naším velikým přítelem.
Dokázal to tak významně
při jubilejní vzpomínce
věnované ve vatikánském
rozhlase arcibiskupovi
A.C.Stojanovi. Spolu s
I.-Tato část podává v přehledu od dob sv. římskou diecésí bude
Ambrože až do pontifikátu Pia XII., co Círvděčně vzpomínat i náš
kev konala ve prospěch uprchlíků a vystěhocelý kněžský exil, za
který jsme panu kardivalců všech dob.Připomíná mimo dlouhé řady
faktů z různých dob a zemí ustanovení IV.la- nálovi vyslovili blahopřání a přislíbili modteránského koncilu, aby podle římského vzolitby.
ru byla v jednotlivých zemích zřizována podobná národní střediska pro věřící jiné národnosti s duchovní správou v jejich jazyku
/národníkostely,bratrstva, špitály a hospiCARITAS VERO AEDIFICAT
ce/"Districte praecipimus, ut Pontifices huje heslo ndp. opata beiusmodi civitatum seu dioecesium provideant
opatství
viros idoneos, qui secundum diversitatem ri- nediktinského
sv.Prokopa
v
Lisle
u Chi
tuum et linguarum divina officia illis celecaga.
brent, et ecclesiastica sacramenta ministrent
insruendo eos verbo pariter et exemplo."-Tato zásada byla později zachovávána ve zřizo- J.M.AMBROŽ LEV ONDRÁK
vání farností pro národnostní skupiny a pře- se letos dožil ve zdrašla i do Kodexu círk.práva a v poslední době ví šedesáti let naplněse uplatnila v zakládání zvláštních ordinari- ných vrchovatě apoštolskou prací pro Církev
átů /eparchií/ pro věřící východního obřadu.
svatou a český a sloven
ský lid v Americe, ve
Nebylo doby, kdy by Církev nevěnovala po- staré vlasti a po celém exilu.Nedocenitelzornost těmto problémům a jsou to zvláště
poslední papežové, kteří se jimi často zabý- ných zásluh si získal
o náš kněžský dorost.
vali. Konstituce vypočítává řadu dokumentů
Vděčně
v modlitbách papapeže Lva XIII. zabývajících se otázkami ematoval i celý náš emigrace/na př. schválení "Spolku sv.Rafaela
archanděla na ochranu kat.vystěhovalců" -za- xil a spolu s ním i naše kněžské Vinculum.
ložení Scalabriánů - misionářů sv.Karla pro
italské emigranty, r.1888 list"QuamaerumMNOGAJA
LJETA !
nosa", který dal podnět k založení řady no-
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vých děl ve prospěch emigrantů z evropských zemí, roku 1900 podporoval
zřízení krajanských misií mezi dělníky v cizině
aj./.
Blah.Pius X. poslal za svého pontifikátu řadu listů různým ordinářům,
které se zabývaly emegranty, vydal zvláštní intstrukci prostřednictví
Posv.korgregace svátostí týkající se manželství vystěhovalců, věnoval
velkou pozornost emigrantům východního obřadu v Kanadě, ale především
založil Motu proprio z 19.III. 1914 zvláštní sekci u Kongregace konsistoriální, jíž byli podřízeni všichni kněží, kteří chtěli vyemigrovat
z Evropy do Ameriky nebo na Filipíny nebo chtěli pracovat v italské emigraci, založil v Římě Kolej kněží pro italské vystěhovalce.
Konstituce připomíná dále řadu počinů ve prospěch vystěhovalců a válečných uprchlíků z různých zemí papeže Benedikta XV. V jeho díle pokračoval i Pius XI. Třeba se zmínit o jeho starostlivé péči, kterou věnoval pronásledovaným Arménům, uprchlíkům ruským a ukrajinským /založení komise "Pro Russia", emigraci polské ve Spojených státech severoamerických, pronásledovaným katolíkům v Mexiku a ve Španělsku, schválil
roku 1922 dílo "Apoštoltátu moře".
Poslední válka dala nynějšímu svatému Otci Piu XII. hodně příležitostí, aby ukázal, že "Církev i dnes je v čele všech charitativních děl"
/Pomoc pronásledovaným Židům, zajatcům, deportovaným, uprchlíkům - Informační úřad vatikánský, různé Pomocné komise, z nichž dosud Papežská
pomocná komise je v činnosti. -Po vypuknutí konfliktu v Palestině založil zvláštní pomocnou komisi pro arabské uprchlíky./ V řadě listů,promluv a rozhlasových poselství znovu a znovu upozorňuje na potřeby emigrace a vyzývá episkopát, organisace národní a mezinárodní, aby pomáhaly zmírňovat bídu emigrantů. Za jeho pontifikátu byla též organisována duchovní správa pro řadu různých skupin národních v emigraci, zřízeno několik nových diecésí pro katolíky východního obřadu žijící mezi
katolíky latinského obřadu.
kazuje na apologetický význam tohoto nástinu charitativní činnosti Církve."Bylo třeba na to vše upozornit v dnešní době, poněvadž dobročinná
činnost Církve je často lživě napadána, zneuznávána a popírána, ačkoliv
Církev začala na tomto poli pracovat první a musela často na něm pracovat sama."
K vydání tohoto významného dokumentu pohnuly však svatého Otce především stále rostoucí počet uprchlíků a vystěhovalců a nutnost vyhlásit
některé nové normy pro duchovní péči o uprchlíky a přizpůsobit starší
předpisy změněným poměrům a potřebám.
II.-Druhá část dává praktické normy pro pastoraci vystěhovalců a
uprchlíků. - Je rozdělena do šesti kapitol.
I.kapitola
pojednává o pravomoci Posv. kongregace konsistoriální
vzhledem k uprchlíkům a kněžím, kteří chtějí se vystěhovat nebo působit v duchovní správě mezi uprchlíky. V podstatě jsou potvrzena nařízení blah.Pia X., jsou však ještě rozšířena na všechny země evropské
a na všechny kněze, kteří chtějí do zámoří. Kongregace konsistoriální
má právo zřizovat národní farnosti pro uprchlíky, jmenovat misionáře
a duchovní správce vystěhovalců a uprchlíků, lodní kaplany. U kongregace je zřízena nejvyšší rada pro emigraci a Mezinárodní sekretariát
"Apostolatus maris".
II.Kapitola je věnována novému úřadu Delegáta pro emigraci, který
nastupuje na místo preláta pro italské vystěhovalce a delegátů nebo
visitátorů pro uprchlíky různých evropských národů.
III.kapitola konstituce jedná o právech a povinnostech ředitelů a
misionářů emigrantů, kteří ve výkonu úřadu závisejí na jurisdikci místních biskupů a pracují podle směrnic daných kongregací konsistoriální.
V téže kapitole se jedná o funkci lodních kaplanů, kteří mají práva
podobná právům farářů/ vyjma svátosti manželství/.
IV. kapitola mluví o duchovní péči místních ordinářů pro vystěhovalce a uprchlíky. V této kapitole je řada nových ustanovení. Doporu-
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čuje se zřizovat samostatnou duchovní správu pro uprchlíky a svěřovat
ji misionářům a duchovním správců emigrantů jmenovaným nebo schváleným Kongregací konsistoriální a dát jim zvláštní fakulty, které jsou
vyjmenovány v téže hlavě konstituce. Jurisdikce, kterou budou mít duchovni správcové vystěhovalců a uprchlíků je kumulativní s jurisdikcí
místních farářů. Přistěhovalci mají volnost obrátit se k svému duchovnímu správci nebo k místnímu faráři ve svých duchovních záležitostech.
V. a VI. hlava se týká Italie a organisace duchovní správy italských
vystěhovalců, zvláště pořádání "Dne vystěhovalců" /jeho pořádání doporučuje svatý Otec i pro ostatní země, kde je mnoho přistěhovalců/ a
organisaci zvláštní Papežské koleje pro emigraci zřízené v Římě a svěřené Společnosti misionářů svatého Karla.
Už
tohoto dokumentu pro pastoraci vystěhovalců a uprchlíků.

0 svátku svaté Anny 26. července t.r. se dožil zlatého kněžského
jubilea veledůst. pán Josef Klobouk, duchovní správce farní osady
svatého Michala v Needville a přifařené osady sv. Cyrila a Metoděje
v Damon, v Texasu. Důstojný pán Klobouk pochází z Klopotovic od Tovačova
roku 1911 působí v Texasu mezi našimi krajany. Patří k nejhorlivějším apoštolským ptacovníkům v krajanské duchovní správě v Americe,
je štědrým podporovatelem našeho kněžského dorostu a i našeho Vincula a našeho"kněžského exilového tisku". Proto celý náš kněžský exil
ří téměř proti vůli jubilantově, který chtěl své jubileum oslavit
vtichosti,oslavilivzácné j
a 30 kněžími. I my mu přejeme ze srdce:Mnogaja ljeta a vyprošujeme
mu milost a sílu pro další etapu jeho obětavého apoštolátu.
- PRONÁSLEDOVÁNÍ CÍRKVE ZA ŽELEZNOU OPONOU.-Rumunský uprchlík Jiří
Gioranesco podal zástupci holandské katolické tiskové služby ve Švýcarsku přehledný obraz o pronásledování Církve v zemích za železnou
oponou. Vyjímáme ze zprávy několik zajímavých dat.Na Litvě z 1.600 bylo 1000 zatčeno neb deportováno;v Albanii je ve vězení neb koncentračních táborech na 710 kněží; v ČSR jen v roce 1950 zbaveno svobody na
2000 kněží. Ze 130 biskupství za železnou oponou je64opuštěno.Gioranesco líčí i postup boje. Roku 1948 začal boj proti katolickému tisku a proti katolickým školám. V Maďarsku byly znárodněny katolické školy v červnu 1948 /3.148 škol se 463.465 žáky/, v Bulharsku
3. srpna téhož roku, v Rumunsku 4. srpna, v ČSR v říjnu téhož roku.
Nato byl zahájen přímý útok na Církev- konfiskace církevního majetku,
likvidace neb zestátnění charitativních organisaci, rozpuštění katolických sdružení mládeže, zavírání klášterů a jejich postupné likvidování. V Rumunsku bylo zároveň 1,500.000 katolíků násilím a proti vůli
převedeno na pravoslaví, následovala Podkarpatská Rus, východní Slovensko. Následovaly pokusy o zakládání schismatických církví národních.
V Rumunsku nejsou pronásledováni pouze katolíci, nýbrž i pravoslavní
a protestanté. V Rumunsku je ve vězeních neb koncentračních táborech
na 2.750 kněží. V protestanských obcích se těžko najde nějaký pastor,
na mnoha místech zastupují starší věřící kněze při pohřbu neb sňatku.
Ale pouze katolická Církev tvoří v těchto zemích jednotný šik a může
proti nárokům atheistického materialismu na universalitu postavit svou
universalitu.
HRST_ZPRÁV_Z DOMOVA
- NAŠI NJDP. BISKUPOVÉ.- Podle spolehlivých zpráv je pan arcibiskup
Beran převážen z jednoho místa na druhé, aby se věřící nedověděli
jeho pobytu.Jako místa dočasného pobytu jsou udávána:klášter premonstrá
tů v Nové Říši, arcib. zámek Rožmitál, františkánský klášter Telč, lesní zámeček Roždělov nebo Roždalov.- Podle jiných zpráv je vězněn spo-

o
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s panem biskupem českobudějovickým Msgrem Josefem Hlouchem
litiky Msgrem Šrámkem a Hálou. - Msgre Štěpán Trochta, biskup litoměřický, byl prý v červenci deportován na neznámě místo. Podle jiné zprávy prý byla uveřejněna jeho resignace, v níž se odvolává na Can.429,
§ 1., 3. /Uvěznění etc., nemožnost stýkat se s věřícími a vykonávat
svůj úřad/. - Pan biskup královéhradecký má už 83 let a vedení diecése
má v rukou generální vikář Hronek, který je pokládán za vysloveného
marxistu.- Olomoucký pan arcibiskup Msgre Matocha je už dlouhou dobu
internován v residenci a naposledy prý s ním mohli mluvit tři děkani
někdy na jaře letošního roku ale pouze za přítomnosti jeho vězeňského
dozorce Doubka. Pan arcibiskup prý vypadal jako člověk nemocný,ztrápený a uštvaný. Jeho generální vikář je prý ctižádostivec a oportunista
/kanovník Glogai/.-Brněnský pan biskup Dr Karel Skoupý se prý může volně pohybovat ve své biskupské residenci a jeho generální vikář Kristek
zdá se být ze všech nových generálních neb kapitulních vikářů nejlepší.
Nemohli jsme si sami ověřit údaje zpravodajství, z nějž čerpáme, a proto je uvádíme s výhradou. Tolik je však naprosto jisté, že ndpp. biskupové nemohou řídit své diecése, ze jsou úplně vyřazeni a že všichni velice trpí morálně a někteří snad i fysicky. Pamatujme na ně ve svém
kněžském mementu pravidelně. - Ndp.světící biskup pražský Antonín Eltschkner se podrobil oční operaci.
- MUDR R.W.Hynek , známý pražský lékař a badatel o posvátném turinském rubáši zemřel 28. června t.r. v Praze. Nemáme bližšíchzprávo
okolnostech jeho úmrtí.Jeho četné studie o posvátném pohřebním plátnu
turinském ho učinily známým v celém světě.- R.i.p.
- Známý pracovník mezi katolickou mládeží vdp. Ferdinand NESROVNAL
podle jedné, dosud nepotvrzené zprávy, není už též mezi živými. O jeho smrti nemáme též bližších zpráv. Doporoučíme ho modlitbám všech
spolubratři a prosíme o bližší zprávy O něm i o Dru Hynkovi, pokud je
někdo z Vás obdržel. Díky.
- Jak už jste si všimli v tisku, byly 15. srpna vyhnány ze svého mateřince v Praze pod Petřínem ctih. sestry svatého Karla
Boromejského.
Nemocnice i s klášterem byly postátněny. Sestry byly převezeny do různých domů a koncentračních klášterů. V některých nemocnicích /na př.
v Praze na Vinohradech dosud působí Boromejky, pro starší a nemocné
sestry byl jim ponechán chorobinec a nemocnice v Rožďalovicích.
V Praze na Cyrilometodějské fakultě byl slavnostně ukončen závěreč-

na frekventantů složila zkoušku s vyznamenáním. Při slavnosti vystoupilo mnoho různých řečníků:nový děkan Cyrilomet. fakulty Dr.Hronek, předseda maturitní komise Ottl, přednosta SÚC, kapitulní vikář Stehlík, kteří oceňovali i tento úspěch "tábora míru". Po slavnosti byli maturanti
zapsáni do prvního ročníku bohosloví.Podle fotografie uveřejněné v Kat.
novinách z 28. IX. 52. jich je asi 22-25.
- Katolické_noviny se stávají stále méně katolické. Často se objevují
zprávy čerpané z ryze komunistických pramenů /na př. z italské Unitá/
a sektářské články proti Vatikánu. Obyčejně ve spojení s mírovou propagandou.
V ŘÍM
vi z prázdnin ztrávených na kolejní vile v Montenero u Livorna.Začátkem
října začnou exercicie. Bude jim je letos dávat P.Alois Kořínek S.J.Novosvěcenci nastoupili jako kaplani v severoitalských diecésích jako
jejich předchůdci.

- NAŠE ŘÍMSKÁ KOLONIE oslavila tradičním způsobem svátek svatého Václava, patrona českých zemí mší svatou u jeho oltáře v basilice svatého
Petra. Oltář byl ozdoben květinami a už v sobotu a po cely svátek v neděli na něm hořela po celý den řada svící - symbol všech těch životů,
které se ztravují ve vlasti pro Krista a Církev, jako se pro ně ztrávil ve svém mučednictví svatý Václav.
PŘEHLED PROJEVŮ S
římských událostí přineseme v říjnovém čísle, které na sebe nenechá tak
dlouho čekat jako toto dvojčíslo. - Redakce a administrace Vincula.
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Kněžské zpytování.

Cítím, že musím začít omluvou. Vím totiž, jak nepopulární je "bušit
do vlastních řad" a s jakým risikem je to spojeno. Kdo si troufá kritisovat lidi sobě blízké, vystavuje se nebezpečí, že bude označen za zrádce nebo za samolibého farizeje. Zjev, který však chci v tomto článku rozebrat, znepokojuje mne však už po tolik let, / dávno před válkou/, že
mi nedá, abych na něj neupozornil. Jde o závadu typickou pro naše české
a moravské katolíky a měla, myslím, velký podíl na našich neutěšených
náboženských poměrech. Nevylučuji sebe sama z řad těch, které kritisuji.
Jako český katolík a kněz Církve svaté z české krve považuji se za spoluodpovědného a mohu proto v článku užít zájmena prvé osoby "my", místo
tvrdého "vy".
Zvykli jsme se dívat na lidi s druhého břehu ne jako na úrodné pole,
čekající na osev nebo jako na ovce bez pastýře, nýbrž jako na odpůrce.
Kdo není věřící katolík, je v našich očích nepřítel a to nejen náš, nýbrž Boží. Jsme si jisti, že jeho nevíra je "infidelitas positiva", ačkoliv nikdo není oprávněn bez zvláštního Božího zjevení činit závěry
ovnitřnísubjektivní vině /říká se tomu "judicium per usurpationem"/.
Vedle toho podléháme i jinému omylu. Zapomínáme, že je docela možné a
pravděpodobné, že mnozí z nás mají toliko "fidem informam" a výsledek
těchto dvou omylů pospolu je, že se nám lidé rozpadají na dvě skupiny,
ne s hlediska světového názoru/ to by bylo rozdělení pravdivé a správné/,
ale s hlediska mravního. Jsme tu tedy na jedné straně MY, kteří jsme
spravedliví a dobří, a na druhé straně ONI, to je lidé bez katolické víry, a ti jsou špatní a zlí. Příslušnost k Církvi svaté a náboženská víra
bylo u Hebreů, kteří se dovolávali, že mají "otce Abrahama" a nejsou
hříšníky z Gojímů".Katolík nemůže chybovat, příslušnost k Církvi svaté
mu dává bezmála bezhříšnost!/Této víře ve vlastní spravedlnost anglický jazyk říká "self-righteousness"./ Samozřejmě, když věc takto formuluji, její absurdnost je nabíledni. Ale ve skutečnosti se tak díváme,
i když ne s plným vědomím. Zvykli jsme si na postoj,který omlouvá a hájí všechno, co katolíci podnikají. Jsme vyňati z kritiky. Naopak, je-li
někdo neorthodoxní a není-li z nás, okamžitě o něho ztrácíme zájem.Nic
na něm si nezaslouží pozornosti, nic si nezaslouží pochvaly. Není, čemu bychom se u něho mohli podivovat a co by stálo za napodobení. Jsme
někdy podivuhodně slepí k hodnotám jako čestnost, slušnost, věcnost, obětavost, poctivost, upřímnost, velkorysost, podobně jako Quesnelovi
a jansenistům "ctnosti pohanských filosofů se nám zdají být neřestmi".
Slovo "naturalismus" se nám stalo takovým strašákem, že v praksi zapomínáme, že "gratia praesupponit naturam".Kéž bychom byli vpravdě katolíky, my čeští synové Církve svaté, a dovedli se radovat ze všeho positivního, zdravého, přirozeného a rozumného u lidí s druhého břehu,uvědomujíce si, že nejen nadpřirozený řád, nýbrž i řád přirozený svým
způsobem participuje Boží krásu a dokonalost a je odleskem Boží dobroty.
Kéž bychom si častěji připomínali, že přirozený řád je schopen povýšení na nadpřirozenou základnu a posvěcení, ba že přirozené dary a vlohy
jsou lidem dány právě proto, že na nich lze budovat řád milosti. Jak
neradi a jak zřídka nabízíme přátelství a spojenectví lidem zvenčí,kteří trpí za mravní pravdu a pro své svědomí. Kolik lidí, kteří nasadili
kariéru svou i dětí nebo zdraví za mravní hodnoty, necháváme opuštěné
a odvracíme se od nich, poněvadž nejsou z nás a nemají dar víry/ ovšem
ani toto poslední tvrzení není zcela jisté, neboť jen Bůh ví, zda nemají vlitý habit víry, jsouce toliko materiálními heretiky/.
Neomezujeme se však na nevšímavost. Zapomínajíce na Spasitelova slova o třísce v oku bližního a trámu ve vlastním, zvykli jsme si mentorovat povýšeným, arogantním a urážlivým tónem. Místo křestanského pokorného "Já hříšník", přivykli jsme si postoji:"My hříšníci".
Jsme podezřívaví, vidíme příliš snadno a rychle v někom darebáka a
proradníka a eufemisticky tomu říkáme prozíravost. Zapomínáme, že"nemo
malus
nisi probetur".Uvádíme ovšem na svou obhajobu, že Kristus Pán sám
si vedl podobně vůči farisejům, jednaje s nimi "bez rukaviček". Jenže
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nikdo z nás není Bohočlověk a není tak čist, aby mohl hodit kamenem.Merton ve svých "Seeds of Contemplation"/str.21/ upozorňuje, že svatí nejsou ničím uraženi a žádným hříchem /ať pravým nebo domnělým/ pohoršeni, poněvadž svatý neví, co je hřích. Jeho oči vidí včecko jako svaté
a jeho ruce zasvěcují vše, čeho se dotknou, slávě Boží. Svatý zná jen
lásku a milosrdenství Boží, praví Merton, a žije na zemi, aby tuto lásku a toto milosrdenství přinesl lidem.
Zdá se mi, že pramenem celého omylu je nepochopení psychologie konverse a její theologie. Nemá-li totiž někdo jasno ve věcech víry a zaujímá-li heterodoxní stanovisko, příliš rychle uzavíráme, že odpírá Boží
milosti a je zatvrzelý a umíněný a tedy formální heretik. Říkáme si,že
dotyčný žije přece v křesťanské zemi/ jsou však naše evropské země a
jejich atmosféra a veřejné mínění opravdu křesťanské ?/, snad dokonce
my sami jsme mu předložili plnou Kristovu pravdu/ často ve chvíli vzrušené polemiky a v podrážděném tónu!/ a jsme si proto jisti, že není,co
by ho omlouvalo. Tentokrát jsme však na opačném extrému než Quesnel a
jansenisté;dáváme tu zapravdu Pelagiovi! Neuvažujeme o tom, že víra je
dar, který sice Bůh každému nabízí, ne však v každém okamžiku jeho života. Velmi často pak naše harcování, jež mylně považujeme za apoštolát,
bývá největší překážkou, aby lidé našli Kristovu pravdu a Církev svatou,
poněvadž oproti principu sv.Františka Saleského místo medem hledíme je
přivábit bečkou octa a svým nevlídným a pyšným postojem ženeme jen vodu na mlýn jejich protikatolických předsudků, které jim jiní od malička
vštěpovali s velkou důsledností a svědomitostí.
Místo válčení a výpadů měli bychom, myslím, raději soustředit rozptýlené síly na vnitřní budování, šlechtění a vnitřní přerod, takže druzí
lidé by měli pak více příležitosti vidět krásu nevěsty Kristovy a zalíbili by si ji. Buďme nároční a kritičtí, pokud jde o život nás samých.
Zametejme před svým prahem. To je naší povinností. Jsme odpovědni především za sebe. a teprve v druhé řadě za lidi vně Církve. My, kteří jsme
Krista poznali a kterým se dostalo jeho milosti, máme odpovědnost, kterou nekatolík nemá. A proto zamysleme se, zda to nejsme někdy my, kdo
Krista zapíráme, zrazujeme a křižujeme a kdo rozháníme ovce, poněvadž
lidé vidí dobře naše skutky/ hlavně tvrdost a intelektuální aroganci
zatemňující jas v naší mysli/ a ty jim brání spatřit svatost Církve.
Čteme-li Písmo, nečtěme je neosobně a historicky, nebo hledajíce v něm
vhodnou munici pro útoky a válčení, nýbrž vztahujme je především na sebe.Když čteme, jak Spasitel oznámil apoštolům o poslední večeři, že jeden z nich ho zrazuje, a jak se ho všichni tázali:"Jsem to já,Pane?",
tažme se i my sebe a Krista Pána:"Jsem to já,Pane? Hodí se na mne to
hrozné slovo "zrádce"
?"
Nahraďme bojovnost láskou, taktem, pokorou a úsilím o osobní svatost.
Méně mentorování,ale více příkladu. A buďme ve střehu vůči pokušení:
myslit si, že už proto že naše náboženství je pravda a jeho svátosti
dávají život, tedy vše, co katolíci podnikají, je bezúhonné a svaté a
naopak, co druzí vezmou do ruky, špatné a zkažené, a nehledejme falešné "vědecké důkazy" z historie, abychom to podepřeli. Milost nebere
člověku svobodu a hříšníky najdeme i uvnitř Církve svaté. Nerozumějme
samospasitelnosti Církve svaté v tom smyslu, že "sama příslušnostkcírkvi"/to je sám křestní charakter/ nás spasí/ jako Luterova víra bez
skutků/. Nemysleme si, že poněvadž jsme katolíky, jsme "dětmi světla"
a"jen co se vypořádáme se syny temnoty, bude ráj na zemi". Nezvelebujme
své jméno, ale mějme na mysli jen čest Boží a čistotu Církve jeho Syna.
A klesne-li kdo z nás, nepěstujme absurdní pštrosí politiku, která činí
věci jen horší. Přiznejme mužně a čestně svou slabost a pečujme hlavně
o to , aby poklesek Kristova vyznavače X nebo Y lidé nepřičítali KATOLICKÉ CÍRKVI.A proto jim povězme na vysvětlenou:"Lidé drazí, to jsem
já, pan Človíček anebo to jsme my Orlové nebo Katoličtí skauti, ale to
není Kristus. A mrzí-li Vás to na nás a zazlíváte-li nám to, jste v právu a máme radost, že milujete Kristovu pravdu a že chcete vidět jeho
Snoubenku bezúhonnou. Pochybili jsme v té či oné věci, kterou nám vyčítáte, ne proto, že jsme poslouchali Církev svatou, nýbrž naopakžejsme
se jí odcizili a zradili ji a Krista křižovali.Pokora je nejlepším svědectvím pro Církev svatou, neboť není možná bez Kristovy milosti.Ukazu-
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je, že Kristus na nás působí skrze Církev katolickou přes rozkladné síly prvotního hříchu. Klesáme, ale dovedeme to uznat a litovat toho a začínat znova a znova s pomocí Boží milosti.
A ovšem odpovědnost za dobré jméno Církve máme především my, kněží,
kteří máme aktivní podíl na životě Krista-kněze, jímž je naše Církev.
Kněží v XVI. století podlehli volání těla a tak se stali solí, která se
zkazila a měli tak rozhodující podíl na vzniku protestantismu. Intelektuální pýcha, pohodlí a skepse kněží XVII. století zasadila Kristově
Církvi novou ránu. Ale Církev je nesmrtelná, poněvadž Církev JE Kristus.
A záleží na kněžstvu našeho století, století tak neobvyklého, tak dějinného, temného i nadějného, zdali omyly minulosti budou napraveny a
Církev svatá bude růst a sílit měrou netušenou.

RENOVAMINI SPIRITU MENTIS VESTRAE......Pro měsíční duchovní obnovu
INTEGRÁLNÍ MODLITBA BREVIÁŘE

I.

Myšlenky k meditaci

Breviář je stálým společníkem kněze. Neopouští ho od první kaplanské štace až k důstojnosti děkanské či ještě vyšší, ve chvílích radosti
i zklamání, v letech plné síly, zasvěcených apoštolátu i ve dnech pozdního stáří.Společník však ještě nemusí být přítelem, už proto že je stálým a nutným druhem.
Jak se chovají lidé k těm, s nimiž musejí žít ustavičně pod jednou
střechou ? Jsou-li jim příjemní a sympatičtí, pak je vyhráno, to se to
pak snadno kráčí životem. Horší však, když si nerozumějí. Tu je pak dvojí možnost: buď se styky omezí jen na to nejnutnější, aby se zabránilo
nárazům a výstupům - anebo se snaží toho druhého pochopit. Při dobré
vůli můžeme najednou nečekaně zjistit, že ten starý mrzout, v němž jsme
zprvu neviděli nic dobrého, má vlastně zlaté srdce a myslí to s námi
velmi dobře. Tento objev může však státi někdy dosti námahy, v každém
případě však to stojí za to.
Breviář je stálým druhem kněze. Jak spolu budou vycházet? Po únavné
práci a denních starostech nikdo nebude požadovat překypující city a
sentimentální výlevy sympatie. Je však uskutečnitelný ten třetí případ:
pochopení. Pochopení je už vlastně přátelství, ale takové chlapské, realistické.
Takovou modlitbu breviáře "s pochopením" bych nazval integrální, celistvou. Stačí slovo a už víme, co ten druhý chce říci, neboť mu rozumíme.
Pokusme se to vyjasnit příkladem:Záchvěv jednoho tonu je s to vyloudit z nástroje celý souzvuk tonů jiných. Nebo jako stín vržený na záclonu z osvětleného pokoje dává tušit nočnímu chodci život za onou záclonou.
Breviář má svou útržkovou mluvu. To už má ve jméně, mluví ve zkratkách, ale za každým slovem se skrývá netušené bohatství. Je třeba najít
jen klíč k těmto zkratkám. Není to nesnadné:stačí trochu dobré vůle,
trochu pozornosti a Duch svatý sám už rozehraje ty ostatní struny.
Pokusme se nadhodit jen několik případů takové integrální modlitby,
několik myšlenek ze Starého Zákona, a to ze žalmů. V lekcích "scripturae occurentis" čteme starozákonní knihy jen jednou za rok, a to ještě
ne celé. V žalmech přelétneme celé starozákonní dějiny každý týden.
l.-Coeli enarrant gloriam Dei.
Je více žalmů, které nám připomínají myšlenku stvoření, jak nám ji
líčí první stránky Genese. Při pohledu na zářící nebe plné hvězd vyvstane ve věřící duši myšlenka na Boha Stvořitele.Vše kolem nás je dílem
jeho rukou. S nevystihlou lehkostí, pouhým slovem, pouhým dechem dal

VINCULUM

SRPEN-ZÁŘÍ

1952

-8-

DUCHOVNÍ

ŽIVOT

4

Všemohoucí vznik všemu. Verbo Domini coeli facti sunt et Spiritu oris
eius omnis agmen eorum. Celé naše bytí je v jeho rukou. Ipse fecit nos
et ipsius sumus. - Myšlenka na stvoření nutně vede k chvále Stvořitele.
Kolikrát jen opakuje žalmista výzvu: Cnfitemini Domino...Laudate Dominum. A jako by nestačily lidské hlasy, přidává se k chvále i celé ostatní stvoření:ventus, nix et grando, montes et omnes colles. A vše, co se
na zemi i ve vodách hýbe, hlásá chválu Nejvyššího:Domine , Deus meus,
magnus es valde! /viz ostatní verše žalmu 103/.
Je něco důležitějšího a vznešenějšího než hlásat chválu Boží? My kněží věnujeme tomuto úkolu značnou část dne. Modlitba breviáře není ztracený čas. Kněží jsou vlastně nejužitečnější pro svět vůbec - už jen pro
toto Boží chválení. Co by prospěly elektrárny a letiště a všechna technika, kdyby nebylo nikoho, kdo by chválou vyvažoval rouhání hříšníků
Nemusel by zničit všechno spravedlivý hněv?
2.-Providentia dux cius fuit.
Páteční a sobotní žalmy matutinové jsou stručnou historií vyvoleného národa. Jak podivuhodně se projevuje řízení prozřetelnosti v dějinách patriarchů!Zamysleme se jen nad osudem Josefa Egyptského. Kolik je
v něm vzdechů a bídy!V útlém věku necitelně prodán vlastními bratřími,
později nespravedlivě odsouzen. Ale konec je slavný. Bůh neopouští spravedlivého ani v okovech.Constituit eum Dominum domus suae. A Josef se
stává zachráncem i ostatních bratří. Miserat ante eos virum...
Uvědomujeme si dosti živě skutečnost Božího řízení ve všech událostech ? Ve své minulosti snad musíme uznat jisté události za jasné zásahy Prozřetelnosti. Konec konců i náš nynější exil má své místo v plánech Božích. Nezapomínejme na to, ať už žijeme v ne dostatku či nadbytku. Pokornou modlitbou a pozorováním se snažme poznat smysl našeho vyhnanství.Co dobrého by z toho mohlo vzejít ? Čemu bych se mohl v cizipřiučit, jakou zkušenost přinést jednou domů, až nám Pán dopřeje návratu ?
3.-Didicerunt opera eorum...quae laqueum facta sunt ipsis./Ž.105,35n/
Tato část žalmu 105 vystihuje přibližně události zaznamenané v knize
Soudců, ale dá se dobře aplikovat i na doby pozdější, na panování krále
Šalomouna i jeho nástupců. Pokoj, blahobyt, požehnání - to jsou dary
Boží věrnému lidu, odměna ctnosti, poslušnosti a dobré vůle. Na druhé
straně však každý odklon od přímé cesty zákona Božího přivolává nutně
Boží hněv a tresty.
To platí konečně o naší době. Je pravda, že v křesťanství kříž a bolest muže mít jiný smysl než pouze trest - totiž bývá často zkouškou,
očišťuje. Přesto však Bůh nepřestal být spravedlivým a neodvolal zásadu,
podle níž "dobré odměňuje a zlé trestá", a to často už zde na zemi.
Co z toho plyne pro nás kněze? Víme dobře, jak byla v naší vlasti
celá desítiletí šlapána Boží práva. Snad není unáhlené vidět v přítomných pohromách též tresty za nevěrnost a zrady. "Gens et regnum quod
non servierit, peribit". Nesme v duchu pokání tu část zkoušky, která
připadla právě na nás. Zároveň nás může těšit vědomí, že práce pro duše a pro příchod Božího království je též nejlepší službou vlastnímu
národu. Beatus populus, cuius Deus est Dominus.
P.ZDENĚK /Italie/
x
Svatý Otec píše encykliky nejen pro věřící nýbrž i pro nás kněze.Máme nejen vykládat věřícím papežovu nauku a papežova přání, máme předcházet příkladem v jejich důsledném plnění a zachovávání.Zamysleme se
nad slovy růžencové encykliky Pia XII. /15. 9.1951,Ingruentium malorum/
MÁME VELKOU DUVĚRU V MARIÁNSKÝ RŮŽENEC PRO OZDRAVĚNÍ DNEŠKA A JEHO CHOROB. CÍRKEV SE NEOPÍRÁ O MOC ANI O ZBRANĚ ANI O LIDSKĚ PROSTŘEDKY,NÝBRŽ
O POMOC S HURY, VYPROŠOVANOU TOUTO MODLITBOU. S TOUTO MODLITBOU JAKO DAVID S PRAKEM SE CÍRKEV MUŽE NEBOJÁCNĚ POSTAVIT PROTI PEKELNÉMU NEPŘÍTELI...PŘEJEME SI, ABY SE LETOS MODLITBA RŮŽENCE KONALA S VĚTŠÍ VROUCNOSTÍ.
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PASTORACE

ROZŠÍŘENÍ
V květnovém čísle "Vincula" bylo otištěno pod značkou "op." pojednání
ODLUKA NÁBOŽENSTVÍ OD ŽIVOTA. - Pojednání je výsledkem důkladného přemýšlení. Dokazuje, že původce žije s dnešními ideovými problémy, které
se nemilosrdně vnucují k řešení. - Autor projevil i značnou originalitu
a odvahu, na př. v kritice vžitého pojmu zbožnosti.
Jistě musíme vzít s ním na vědomí, že jen malé procento lidí může žít
v klášteře a pod., ač ke křesťanské zbožnosti jsou povoláni lidé všichni.Jen zlomek času mohou přemnozí ztrávit v kostele nebo v modlitbě,ač
zbožným má být každý po celý svůj život.- Opačně, příchylnost ke kostelu a duchovním osobám jistě nebývá výdy "actus religionis", nýbrž přirozená disposice "kostelních typů", dokonce jakýsi "přirozený koníček",
takže těchto několik jedinců nemůže býti dáváno jen tak beze všeho ostatním za vzor.
V této souvislosti bychom mohli doplnit, že i mezi kněžími bývají takové vysloveně "kněžské typy", kterým už od dětství říkali, že "musí"
býti knězem, typy, které obřady a kázání prostě "baví".Někdy to nedělají zvlášť dobře, ale nechtějí se dát zastoupit; prodlužují všechno nad
trpělivost pracujících lidí; káží bez přípravy všude a o všem, protože
mluví plynně a nadšeně; káží "krásně", jak říkají lidé, ale nemohou říci , o čem.
Aby zbožnosti a zbožných lidí nebylo tak málo, autor"op." pojem zbožnosti vhodně rozšiřuje. Připomíná, jak možno i nejvšednější činnost, i
"tančení hocha s dívkou" pozvednout na úkon zbožnosti dobrým úmyslem,
úmyslem plniti vůli Boží.
Myslím, že pohled na duchovní situaci lidstva, na standard celkové
zbožnosti, bude ještě radostnější, když si uvědomíme, že velké množství
křesťanů i nekřesťanů bylo "zbožnými" už samotným plněním povinností,
jež jim všední život uvalil na bedra. Byli zbožnými ještě dříve, než dovedli nebo stačili vzbuzovat posvěcující dobrý úmysl tím nejvýbornějším
způsobem. Byli zbožnými, protože plnili vůli Boží.
II
Když jsem přednášel speciální dogmatiku v Praze už po komunistické
okupaci, upozorˇnoval jsem, že traktátu o Bohu Stvořiteli bude muset
býti věnována napříště větší péče.- Ani základním pojmům "stvořiti" a
"býtistvořen"nebývá přiznáván jejich plný obsah a dosah.
Uznáváme-li opravdu, že všechno bylo stvořeno Bohem, ne nějakou zlou
mocí, pak Bůh sám rozhodl, že musíme jísti a obstarávati jiné nutnosti
tohoto života. Kdo tak činí, vzdává hold tomuto rozhodnutí Stvořitelovu,
uznává jeho svrchovanost. To však už je akt, tvořící podstatu subjektivního náboženství.
"Odžívati si" tento život, hlavně vegetativní, tak jak to nadiktoval
původce přírody a přirozenosti, je potvrzováním rozhodnutí Božího, je
neustálé podrobování se nejvyšší vůli, není to snad nějaký nechvályhodný ústupek zlé moci od Boha neodvislé.
V mnohých zanícených kázáních je Bůh z přírody , svého díla, příliš
vylučován anebo příroda a Bůh jsou stavěni do oposice jako dva riválové nebo nepřátelé. Na jedné straně je "pouze" příroda a až potom začíná to ostatní, co má positivní vztah k Bohu a o co má Bůh zájem.- Pro
některé zanícené lidi jen zázraky jsou od Boha. Všímati si toho, co nám
Bůh dal přírodou, tímto ustavičným zázrakem, je pro ně příliš banální,
časem zmařeným pro službu Boží anebo i aktem nevěrnosti vůči Bohu.
A přece příroda, tato kniha napsaná vlastnoručně Stvořitelem, je ustavičným zázrakem, pokud vypravuje o nekonečné Moudrosti, Všemohoucnosti
a Dobrotě. - Nejen výjimky z přírodních zákonů potvrzují soudnému člověku existenci Boží. Jejich stálost, odvěká důmyslná souhra k cíli předem stanovenému, říká o Boží moudrosti ještě více těm, kteří dovedou
přírodu studovat a přemýšlet. - I neměnitelné zákony matematiky a ji-
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ných přírodních věd mají těsný vztah k Bohu."Dvě a dvě jsou čtyři" je
nezměnitelnou pravdou, protože Bůh sám je nezměnitelný, ne protože lidský rozum tak rozhodl.
Uvedu některé věty, které se často opakují v zanícených promluvách,
ale prozrazují krátkozraký a vůči Bohu nespravedlivý pohled na přírodu.
a./ První věta vytýká lidem:"Je vám přednější jídlo, tělo, dobytek
atd. než duše a Bůh, protože toho prvního hledíte si d ř í v e než
čehokoliv jiného."
Dávat č a s o v o u přednost některým potřebám neznamená mít je ve
větší vážnosti. Jestliže umělec musí nejprve zhotoviti a připraviti štětec, neznamená, že si zhotovení štětce váží více než malování.- Jestliže člověk musí nejprve jísti a pak "filosofovati" / primum vivere, deinde
philosophari/, neznamená, že si vegetativního života váží více než "filosofie".Musí pouze sklonit hlavu před časovým pořadím potřeb, jak byl nadiktován shůry. Stvořitel sám rozhodl, že nejprve tu musí být materiální mozek, pak teprve myšlenka, že celý pozemský život vůbec musí předcházeti tomu lepšímu životu v nebi.- Je-li v neděli nutno jíti na mši
svatou a hasiti oheň najednou, káže Církev nejprve hasiti oheň. Jistě
tak nečiní, protože si váží mše svaté méně než věcí, které by byly zničeny ohněm.
b./ Druhá věta opět vytýká lidem:"Vážíte si více těla, dobytku atd.
než duše, protože jim věnujete tolikrát více času než modlitbě."
Jak časové pořadí potřeb, tak ani délka fysického času, nutného k jejich ukojení, není diktována pouze stupnicí hodnot, náboženskou dokonalostí, nýbrž přirozeností věcí, čili Stvořitelem samým. - Trvá-li nám
vaření brambor déle než Otčenáš nebo některý posvátný obřad, je to proto, že Bůh tak stvořil přirozenost brambor, ohně a vody, ne proto, že
si brambor vážíme více než Otčenáše.
Leckterý kazatel si myslí, že stupňovat zbožnost je totéž jako prodlužovat modlení.- Dokud nezná důkladně zaměstnání svých posluchačů, jejich reservy času a energie, neměl by je zahanbovat a másti uvedenými
výtkami, má-li skutečně vážný úmysl přivoditi nějakou změnu v jejich
dosavadním životě.
c./ Někteří kazatelé s oblibou vytýkají lidstvu, že není nikdy spokojeno s přítomným stavem přirozeného vědění, že churaví jakousi instinktivní touhou po materiálním pokroku, po "dobrodružstvích " a pod.
Zase nemůže člověk za to, že lidský rozum byl stvořen k poznání pravdy "in genere". Rozum nemůže spokojeně spočinouti v žádné pravdě částečné, každé "neznámo" jej vydražďuje k činnosti, aniž by se předem tázal
na nějaké praktické použití nových znalostí.- Když se jednoho badatele
tázali, proč se chcete dostat na Mount Everest, odpověděl:"Protože tam
je." Udal důvod celkem dostatečný.- Příkaz Genese:"ovládnout zemi" obsahuje ostatně i positivní ospravedlnění ne-li doporučení ustavičného
pokroku. - Zkušenost a pokusné vědy rovněž dokázaly, že nepokračovat
znamená myšlenkovou stagnaci, ba dokonce působí degeneraci a zmenšování mozku.
Pro křesťanství sice příroda není všechno, ale nesmí ji také ignorovat. Vzít na vědomí vůli Stvořitelovu, tak jak byla skutečně vyjádřena
stvořením, je výborným aktem kteréhokoliv náboženství, tedy i křesťanského.
III
Několik praktických návrhů.
Nemáme předkládat křesťanskou zbožnost tak, jakoby začínala až tam,
kde končí starosti o pozemský život. Jestliže Bůh sám, ne nějaký jeho
rivál, předeslal pozemský život životu v nebi, musíme to vzít na vědomí v plném rozsahu jako rozhodnutí nejvyšší vůle. Tím však už vzdáváme positivní úctu Bohu Stvořiteli a obohacujeme o cenný náboženský akt
svůj život.- Tímto způsobem třeba zahrnouti všechny s p o ř á d a n é
starosti o tuzemský život vlastní nebo našichbližníchjakointegrální
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část do křesťanské zbožnosti.
/Pro své posluchače na fakultě jsem používal tohoto příkladu:Jestliže v neděli asistujete při slavné mši svaté, nejste zbožní jen vy, nýbrž i sestřičky, které vaří pro vás v téže chvíli oběd. Jestliže tomu
nevěříte, tak byste ten oběd neměli jíst./
Kdyby někdo tyto starosti bezdůvodně zanedbával, jeho nábožnost by
ani nebyla úplná.
Kdyby některý z těch "kostelních typů" na př. šel raději do kostela
než hasit oheň, jeho přítomnost na mši svaté by vůbec nebyla modlitbou.
Byl by to pokus obejít vůli Boží, kdžto modlitba musí vyjadřovat neobmezený hold Všemohoucímu. - Nemusíme mít však na očích něco tak evidentního jako hašení ohně. Jsou tady povinnosti běžnější, denní, které však
splněny být musí. Kdyby některý "kostelní typ" místo nich raději trávil
celý čas v úkonech formální zbožnosti a starost o sebe nebo o svou rodinu by ponechával jiným, jeho modlitby by opět nebyly zbožností.
Chce-li se pak věřící člověk zalíbiti Bohu nějakým dokonalým dílem
pro časné blaho lidstva, nebude moci obejít zákony a pomůcky, které
k tomuto účelu dal Stvořitel všem lidem bez rozdílu.
Chce-li na př. někdo postaviti nový most "křesťansky", bude muset
tento most svou podstatou, pokud je hmotným spojením jednoho břehu s druhým, vypadat jako každý jiný, kde byly zákony matematiky a fysiky dokonale aplikovány. Nebude moci neznalost těchto zákonů nahradit nějakými
prostředky nadpřirozenými, na př. recitováním modlitby.
Modliti se znamená podrobiti se vůli Boží. Účelem modlitby tedy není
způsobit, aby zákony matematiky nebo jiných věd přestaly najednou platit, aby na př. dvě a dvě začalo být pět anebo aby nadpřirozené příčiny začaly najednou vykonávat funkci příčin přirozených.
IV
Závěrem můžeme říci.
Budeme-li s to dívati se na svět, na zákony přírody, na dočasný pozemský život s jeho potřebami jako na něco, co positivně chtěl Stvořitel, budeme účinnějšími apoštoly nadpřirozené "nadstavby" přirozena.
Dokážeme potom na kazatelně více než mluvit "plynně a nadšeně" o čemkoliv, bez konkrétního zaměření.

Budeme
problémů, místo abychom opakovali se zanícením jen nejzákladnější a nejvzdálenější principy.Hodně je kázání, která i přes svoji délku neposkytnou více poučení než:"Buďte dobří a nebuďte špatní!"
Naše vybízení k praktickému křesťanství nebude jen neustálé "posílání lidí do kostela", protože Bůh Stvořitel sám si život křesťana na zemi tak nepředstavoval.
Nebudeme také budit pocit méněcennosti, špatnosti nebo žárlivosti
u těch posluchačů, které jejich povolání nebo postavení odsoudilo téměř
výlučně k banální lopotě kolem "materie", ve dne i v noci. Nemusíme tu
myslit jen na dělníka v továrně,ale na př. na pracovní síly nějakého
kláštera v kuchyni a pod., které se musí věnovat "hmotné" činnosti tím
více, čím méně času na to mají jejich svěřenci.
Nebudeme jednostranným a špatně pochopeným spiritualismem budit dojem snílků u svých ideových odpůrců a nebudeme je tlačit do opačného
kouta extrémního materialismu. Náš úspěch u nich bude větší a náš pohled na tento svět radostnější.
JAK TO VYPADÁ MEZI NAŠIMI UPRCHLÍKY V RAKOUSKU

?

V Rakousku je asi 600 uprchlíků české národnosti. Na veřejnosti zastupuje naše uprchlíky ČSPS - Československé pomocné sdružení, přímo
závislé na Radě svobodného Československa. Jeho sídlo je v Salzburgu.
V jednotlivých táborech jsou zřízeny komitéty, které registrují uprchlíky a případně poskytují podpory.
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Duchovní správa je rozčleněna podle jednotlivých diecésí. V Linci je
asi 180 uprchlíků. Jsou rozděleni do táborů:Linz Wegscheid, Asten a Wels.
Nejpočetnější skupina je Welsu. Tam přichází většina nových uprchlíků.
Dostávají tam celé zaopatření a čekají na emigraci.
České bohoslužby mívám každou neděli ve Welsu v jednom kostelíku blízko tábora, který nám tamější duchovní správa dala k disposici. Ve Wegscheidu je malý dřevěný kostelík, ale pro velmi malý počet uprchlíků se
tam v neděli české bohoslužby nekonají.
V Salzburgu je rovněž česká duchovní správa. Vede ji P.František Pitrun. Počet tamějších uprchlíků se pohybuje kol 250. Tamější uprchlíci
jsou roztroušeni po soukromých bytech. Dokud tam bylo středisko nových
uprchlíků / do února t.r./ bývaly tam též zvláštní české bohoslužby.
V Innsbrucku vede českou duchovní správu P.F.M.Omasta.Pod jeho pravomoc spadá též tábor Kufstein a pak vojenské jednotky u francouzské
pracovní roty /asi 120 lidí/. V anglickém pásmu je asi 30 našich uprchlíků. Pravidelné české bohoslužby v Innsbrucku se konají v kostele sester svaté Voršily.
A nyní něco ze svých pastoračních zkušeností mezi uprchlíky.
Náboženské vědomosti jsou nedostatečné, hlavně u mladých lidí, kteří
se často stýkají s knězem, aby dostali něco na cigarety nebo na pivo.
Mládež nemá vůbec zájem o přijímání svátostí, na bohoslužby chodívá z
dlouhé chvíle. Poněvadž prvních šest měsíců nemůže žádný uprchlík dostat práci, jsou odkázáni na život nečinnosti a zahálky v táborech. Do
února nedostávali stravu a tu byly krádeže a přepady na denním pořádku.
Dnes jsou v tom ohledu poměry mnohem spořádanější. Jakmile však mají
zajištěno existenční minimum mnozí se zajímají jen o děvčata a alkohol.
Prostředípůsobí velmi zhoubně i na jednotlivce, kteří měli doma dobrou
náboženskou výchovu. Zvláště dívky z hmotné bídy se dostávají na špatnou cestu. Některé z nich přišly do emigrace jen proto, aby měly lehčí
život. "Kdybych byla chtěla dělat, to bych byla zůstala doma!"- K tomu
přistupuje parádivost, snaha vyrovnat se oblekem domácím a potom je nesnadno někdo zastaví na cestě do mravní zkázy.
Hoši většinou prošli doma materialistickým školením a nemají zájem
o náboženské otázky. Nemají žádné problémy, Carpe diem - je jejich heslo.
Minulý rok jsem se pokusil pořádat kulturní večírky s přednáškami náboženskými a kulturně-estetickými. Návštěva byla závislá na počtu buchet a cigaret, které tam dostali.U děvčat nebezpečí klevet. - Loni na
podzim uspořádali PP.Burian a Omasta exercicie v Kufsteině. Poslal jsem
tam několik chlapců. Byli spokojeni. Ale je to málo na tak mnohé. Dalo
by se udělat více, kdyby bylo více finančních prostředků.
Další bolestí naší uprchlické pastorace jsou konkubináty, většinou
důsledek těžkých sociálních poměrů. - Dále politikaření a spolkaření
mívají neblahý vliv na náboženský život a jestliže se kněz nechá vtáhnout do osobních sporů funkcionářů, poškodí tím velice své poslání apoštolské a kněžské.
Soustavně se tu dá těžko pracovat, poněvadž je stálá fluktuace. Stále přicházejí noví a za několik týdnů neb měsíců odcházejí.
Ale naše práce není docela bezútěšná. Máme tu katolíky opravdové,
jednotlivce, kteří si uchovali pevnou víru nebo se k ní propracovali,
zvláště ti, kdo prošli Jáchymovem.Starší lidé mají vřelejší poměr ke
svatostánku a většinou jsou oporou kněze.Poměr venkovských lidí ke knězi a náboženství je upřímnější. Ale i inteligence najde cestu ke knězi,
a u ní to nebývá proto, že "se čeká nějaký přísun."Před odjezdem do zámoří přistupuje hodně lidí k svátostem. O velikonocích jsem tu měl cizího zpovědníka, k svatým svátostem přistoupilo asi 15 procent.
Snažím se jim dát dobrou četbu. Rozdal jsem desítky Evangelií. Snažím se dát všem modlitební knížku. Začínám dávat biblické hodiny. Z časopisů mám k disposici Nový život
a
Katolíka.
P.L.Svět.
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