SPOLUBRATŘÍM KNĚZÍM V EXILU
POSÍLÁ PRAC.KROUŽEK UN. AP. "VINCULUM"- ROMA, PIAZZA S.MARIA MAGGIORE,7.
Řada II., číslo 9-

v

v lednu 1953.

TRPÍ-LI JELEU ÚL, TRPÍ SPOLU S NÍM VŠECHNY ÚLY /I Kor. 12,25-26/
ĽOsservatore Romano přinesl 31.prosince 1952 text okružního listu
svatého Otce Pia XII. ke katolickému episkopátu východních Církví:0RIENTALES ECCLESIAS.
Svatý Otec připomíná na počátku listu projevy přízně ke křesťanskému východu jak své tak svých předchůdců. Mluví dále o krutém pronásledování, kterému je vystavena většina východních Církví: dnes není napadán ten neb onen článek víry -jako v minulých stoletích - jde o vymýcení všeho, co je božské, z občanského, soukromého, rodinného života, ze škol a universit.
••Útěchou a posilou v těchto pohromách je statečnost věřících východního i latinského obřadu, takže' "to budí opravdový obdiv v Nás a u všech
lidí dobré vůle. Proto jim patří projev Naší otcovské pochvaly a uznání."- S v atý Otec odsuzuje nedávné události v Bulharsku /odsouzení k smrti Msgra Evžena B 0 ssilkova s třemi kněžími a odsouzení k dlouholetému
žaláři řady dalších katolických kněží a laiků/, zmiňuje.se o muč.ednictví katolické Církve v Rumunsku a zvláště na Ukrajině. A pokračuje:
"Při žalostném pohledu na tolik pohrom, které postihly nejen naše
syny z řad laiků, nýbrž především ty, kdo dosáhli kněžské důstojnosti,
a' předně proto, aby se naplnilo, co čteme v Písme svatém:"B u du biti
pastýře a ovce ze stáda se rozprchnou"/Mat.26,31/, nemůžeme nepřipomenout všem, že nejen u civilisovaných nýbrž i u barbarských národů bývali služebníci kultu vždy ve velké vážnosti a úctě jako smírní prostředníci mezi nebem a lidmi. Když pak božský Vykupitel rozptýlil temnotu bludů, poučil nás o nebeských pravdách e a dal nám dobrotivě účast
na svém věčném kněžství, tu tato vážnost a úcta /ke kněžství/ ještě
vzrostly:biskupové a kněží byli milováni jako dobří otcové, kteří nehledají nic než obecné dobro svěřeného lidu" - "Ale sám božský Vykupitel řekl:"Není služebník větší než jeho pán"/Mat 10,24/,"Jestliže pronásledovali mne, budou pronásledovat i vás"/j a n 15,20/, "Blažení jste,
když vám budou zlořečit a pronásledovat vás a mluvit proti vám vylhaně
všecko zlé kvůli mně; radujte se a jásejte, neboí hojná je vaše odměna
v nebesích". / M a t . 5 , 1 1 - 1 2 / . " N e d i v m e se tedy, jestliže v dnešní doběmožná víc než v minulých stoletích - Církev Ježíše Krista a zvláště
kněžíjsou pronásledováni. Spíše skládejme neochvějnou naději v toho,
který, když byl předpověděl tyto pohromy, doprovodil svou předpověd
tímto upozorněním:"Ve světě budete mít trápení, ale důvěřujte, já jsem
přemohl svět!"/j a n 16,33/."
Svatý Otec vyzývá k důvěře a k modlitbě a praví doslova:"Abychom si
vyprosili, ctihodní bratří, splnění těchto tužeb, žádáme Vás, abyste
vyhlásili veřejné modliltby a abyste vyzvali svěřené stádce, by k těmto modlitbám přidalo též kající skutky na usmířenou Božího majestátu,
uráženého tolikerým bezprávím a lidskými hříchy. Nechí si všichni uvědomí slova svatého Písma: "Modlete se za ty, kdo vás pronásledují a.;tupí "/Mat. 5, 44/. "A trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všecky udy"/l Kor.
12,25-26/. Musíme napodobovati přiklad božského Vykupitele, který uprostřed hořkých bolestí na kříži volal:"Otče, odpust jim, nebot nevědí, co dělají"/Luk 23?24/.Ale je třeba též doplňovat na vlastním těle,
co schází z Kristova utrpení pro jeho tělo, to jest pro Církev /Srv.
Kol.1,24/. Proto nestačí modlit se za naše postižené bratry a syny, musíme za ně též rádi obětovat i svá utrpení a brát na sebe i dobrovolná
pokání." - S v a t ý Otec poukazuje v dalším, že těchto trpících je takové
množství,
nemůžeme podle Kristovy zásady /srv.Mat.25,36/ osobně
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navštěvovat všechny trpící, ale^že jim můžeme svými modlitbami a pokáním vyprosit nebeskou posilu a útechu. A potom píše;
"ZVLÁŠTĚ SI VŠAK PŘEJEME, ABY
V Š I C H N I
K N Ě Ž í , KTEŘÍ
MOHOU DENNĚ OBĚTOVAT MŠI SVATOU, PAMATOVALI PŘI NÍ NA BISKUPY A KNĚZE,
KTEŘÍ DALEKO OD SVÝCH KOSTELU A VĚŘÍCÍCH, NEMAJÍ MOŽNOST ANI SLOUŽIT
MŠI SVATOU ANI SEBE ANI SVÉ SVĚŘENCE ŽIVIT BOŽSKÝM POKRMEM, Z NĚHO?
NAŠE DUŠE ČEPPÁ RADOST PŘEVYŠUJÍCÍ VŠECHNO POMYŠLENÍ A SÍLU VEDOUCÍ
K VÍTĚZSTVÍ,"
Totéž mají konat i věřící všech zemí a všech obřadů, když jsou na mši
svaté a přijímají Tělo Páně. - Svatý Otec končí list výzvou, aby letošní oktáva modliteb za jenotu Církve, která se konává od 18. do 25. ledna, byla zasvěcena témuž účelu:
"PONĚVADŽ SE V MĚSÍCI LEDNU KONÁVAJÍ NA MNOHÝCH MÍSTECH PO CELÝCH
OSM DNÍ VEŘEJNÉ MODLITBY NA ÚMYSL, ABY SE VŠICHNI ODLOUČENÍ OD CÍRKEVNÍ JEDNOTY CO NEJDŘÍVE NAVRÁTILI DO JEDINÉHO OVČINCE, POKLÁDÁME ZA VELICE VHODNÉ, ABY SE VŠICHNI -ZVLÁŠTĚ V TĚCH DNECH - MODLILI K BOHU NEJEN ZA TO:, ABY SE CO NEJRYCHLEJI SPLNILO PŘÁNÍ BOŽSKÉHO VYKUPITELE:
"OTČE SVATÝ, ZACHOVEJ JE VE SVÉM JMÉNU, KTERÉ JSI MI DAL, ABY BYLI JEDNO, JAKO MY"/ Ján,17,11/; NÝBRŽ TÉŽ, ABY SE OTEVŘELY ŽALÁŘE A UVOLNILA
POUTA, V NICHŽ DNES STADÁ TOLIK LIDÍ, A TO JEDINĚ PROTO, ŽE S TAK HRDINNOU STATEČNOSTÍ HÁJILI PRÁVA NÁBOŽENSTVÍ A JEHO INSTITUCE,ABY VŠTT
DE ZVÍTĚZILY: KŘESŤANSKÁ PRAVDA, SPRAVEDLNOST, SVORNOST A MÍR, KTERÄ
TVOŘÍ NEJVYŠŠÍ DOBRA PRO VŠECHNY LIDI."
X
STRUČNE_ZPŘÍMA.- v V á n o c e v e
V a t i k á n e
proběhly podle
obvýETe""ířadiceT~!?a Štědrý den dopoledne přijal svatý Otec blahopřání
kardinálského sboru a nejvvšších římských církevních hodnostářů. Jménem všech přítomných blahopřál svatému Otci děkan kardinálského sboru ,
kardinál Tisserant.- v 11 hodin pronesl svatý Otec své vánoční poselství
k o celému světu, které bylo z největší části věnováno sociálním problémům ^a^křesíanské charitě, a mělo ve světě velký ohlas. - I letos byla
vysílána rozhlasem půlnoční mše svatá svatého Otce. Sloužil ji pro diplomatický sbor, římský patriciát a jejich rodiny. - 27. prosince se svatý Otec zúčastnil osobně slavnostního koncertu ve velkém auditoriu Piova paláce na Via delia Conciliazione k oslavě osmdesátin mistra Lorenza Perosi-ho. Obrovský sál pojme na 2.000 lidí. Svatý Otec sledoval celý ^koncert s napiatou pozorností. Stařičký mistr Perosi dirigoval sám
své nádherné oratorium "Narození Vykupitelovo". Provedly jej orchestr
a sbor římské Akademie svaté Cocilie.S v atý Otec sám blahopřál geniálnímu skladateli, který dal své nadání do služeb Božích a Církve. Z a potlesku celého sálu ho objal a daroval mu zlatou medajli s podobou Pia X.
Perosi-ho oratorium "Narození Vykupitelovo" bylo provedeno po prvé roku
1899 v katedrále v Como. Tehdy je též řídil sám skladatel.Byla to doba
jeho největších triumfů, kdy pro návštěvníky jeho koncertů musely být
vypravovány zvláštní vlaky. Málokterému skladateli však bude popřáno,
aby mohl slavit své osmdesátiny jako Perosi. - Nyní se konají všude
přípravy k^blížící se papežské konsistoři, v níž budou kreováni noví
kardinálové. Někteří z nově jmenovaných kardinálů již jsou v Římě. Jme*nování prvního^indického kardinála v osobě bombayského arcibiskupa Msgra
G-racias / známého ze světového kongresu laického apoštolátu v Římě/ na
místo zemřelého benátského patriarchy , Mgsra Agostini-ho, potvrzuje
domněnku, že svatý Otec Pius XII. chce nejen zachovat nýbrž ještě zvýšit mezinárodní ráz kardinálského sboru.
- P ů l n o č n í
m š í
s v a t o u
v k a t a k o m b á c h
v basilice svatého Alexandra bylo vzpomenuto všech pronásledovaných bratří
za železnou oponou. Někdejší římský vrchní rabín, profesor Zolli,/obrátil se pred několika roky na katolickou víru/, připomněl přítomným dojemnými slovy předpovědi Písma o příchodu a narození Spasitelově.
- R o k
1 9 5 3
je
j u b i l e j n í
a to trojnásob: 900 let od
smrti svatého PROKOPA /Nepomucenum oslaví jeho památku slavnostní akademií/, 800 let od smrti svatého BERNARDA,/který podle slov Daniele Ropse po celé století řídil Evropu/, 700 let od smrti svaté KLÍRY.
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Myšlenky k duchovní obnově.

"Musel "by "být bláhovcem kněz, který "by chtěl dělat kněžské dílo sám
od sebe1,' pravil dobrý světský kněz, jenž zemřel v těchto dnech.
Lidé mimo Církev hledí na kněžský život jako na život n - ^ i
Obyčejně není nepřirozený^ ale mohl by se jím stát, přestane-li se modlit. Nepravím: říkat kněžské hodinky, ale m o d l i t
s e . Kněz musí žít v nadpřirozeném řádu modlitbou a meditací, jinak se stane mravní troskou. Spokojí-li se s životem nepřirozeným, upadne pod úroveň
přirozené dobroty.
Když jsme dozráli k mužnému věku, nenalézáme velkýchsladkostí v modlitbě. Těšme se však výrokem svatého Filipa Neri, jenž praví, že ob zvláštní duchovní sladkosti jsou často předzvěstí vážného utrpení či
pokušení.
P r o velkodušného, energického muže a zvláště kněze není větší nebezpečí než připoutat k sobě osoby a věci, k nimž se pak nezřízeně
přimkne.
Měj jemný stavoský odpor proti lajdáctví, špatně vykonané práci.Nechtěj však zase zálibně značit každý kus dobrého díla vlastní iniciálkou :X Y fecit. Nezáleží na tom, kdo to udělal, stačí nám, že práce je
dobře udělána.
Jdeme-li na kloub duchovní ubohosti středověku - a nebylo jl nemálo vše pocházelo odtud, že lidé prostě vstupovali do duchovního3?^ jinými
tužbami než být muži B 0 žími. Kněz je jen Boží vykonavatel a zástupce.
Název Homo Lei byl dáván jen prorokům Starého Zákona a kněžím jako byl
na př. Timotheus v Novém Zákoně, nikomu jinému. JestLXJse to v světě stojí špatně, musíme si klást otázku, zda kněží konali svou povinnost.Věc
Boží je v jejich rukou a proto je velká jejich odpovědnost.
Svět se konečně naučil nechat stranou pochvalné nápisy, jež byly vrývány - často lživě - na náhrobky velkých otců. -"Tento je bratrů milovník" /• 2 Mach. 15,14/, je opravdu nejvyšší chválou a měl by být napsán
na pomníku kněze. Na kameni, jenž je přivalen ke hrobu kněze Kristova,
/zasloužil-li by si nějaký epitaf/, pak by tam mělo být napsáno:DILEXIT MULTUM. - Bůh pomoziž knězi nelaskavému!
Ubohý je pohled na kněze přestrojeného, jenž se obrátil k světu zanechav nadpřirozena. Vykonává je ovšem, ale jen když je o to oficielně
žádán a jakoby polozahanben.
Nejste svatý F r antišek Saleský ani jiný svatý, stále však máte být
podoben svatým , alespoň v oficielním styku s du.řemi.
Kněz, který nese horlivost v jedné ruce a netrpělivost v druhé, levou rukou vlévá vodu na oheň, který jeho pravá ruka zažíhá. Ten by raději měl sečět doma a nedělat nic.
Pane Bože, zbav nás prudkosti církevníků jakož i bázlivosti dobráckých lidí! Vtíravosti i přílišné skromnosti!
/ Jos. Rickaby S.J.sWaters that go softly, VII.,
Přeložil Ad.Pel. - Anglie /
OŽEHAVÁ PROBLEMATIKA - MÍR KRISTŮV MEZI ČECHY A NĚMCI

Lr.A.H

"Ackermanngemeinde" však není jediným významným podnětem sudetského
katolicismu po odsunu. Pražský profesor theologie, prelát Adolf Kindermann, se ihned po odsunu pustil do práce, aby pomohl ostatním odsunutým kněžím v jejich počátečních obtížích, aby zorganisoval duchovní
správu nově vznikajících katolických menšin v protestantských krajinách
/ v "diaspoře1,' jak se v Německu říká/ a aby v chaosu doby a poměrů zachránil kněžská povolání odsunutých studentů a bohoslovců. Podařilo se
mu získat bývalé kasárny v katolické enklávě hessenského kraje, v Königsteinu u Frankfurtu a zřídil v nich velký seminář pro bohoslovce *
z řad vyhnanců, semináy jehož odchovanci byli posíláni hlavně do dia-
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spory v sovětském okupačním pásmu a který se pochopitelně i jinak stal
významným opěrným bodem duchovní správy a charitativní péče pro všechny katolické Němce z východu. Tato práce narážela na hmotné obtíže. Ale Dru Kindermannovi se podařilo získati štědrý patronát vlámského premonstrátského opatství v Tongerlo. Temperamentní P. Wftrenfried van Stra
aten tu vytvořil mohutné hnutí "Ostpriesterhilfe". S rc . comilou drzostí
vyžebT-al na vlámských sedlácích "pro Němčoury" celé vagony slaniny - co
mu vjneslo přezdívku "Speckpater" - a tak uživil nejen seminář v Konigsteinu, nýbrž i celou legii odsunutých kněží a jejich rozptýlených oveček v protestatntských krajích Německa a sice v době, kdy některým skutečně hrozila smrt hladem. Edyž bylo z nejhoršího pomoženo, nepřestaly se sbírat peníze a bylo jich používáno na účely pastorační v pravém slova smyslu, zvláště na pořízení celého "parku" pojízdných kaplí.
Jsou to autobusy, opatřené nejen rozkládací kaplí, nýbrž i malou "farou" pro kněze a "skladištěm Charity". Tímto způsobem lze proniknout
se slovem Božím do nejodlehlejších končin diaspory.
I "Ostpriesterhilfe" má ovšem líc a rub. ltzké spojení mezi slaninou
a oltářem není bez nebezpečí. A podpora speciální duchovní správy odsunutých aspoň nepřímo napomáhá i některým akcím politického zbarvení.
Jakmile se uskutečnilo to, čemu se v západním světě říká "německý zázrak" a čím se myslí onen podivuhodný hospodářský vzestup po úplném
zhroucení, stala se akutní otázka, zda je spravedlivé zužovat pojem
"Ostpriester" jen na kněze německé národnosti. Na druhé straně němečtí
ordináři žádají postupné začlenění odsunutých do normální diecésní pastorace; také bohoslovce by raději viděli v diecésních seminářích. Tyto
skutečnosti vedly Dra Kindermanna i P.van Straatena k rozhodnutí rozšířit působnost "Ostpriesterhilfe" a zaměřit celé podnikání Konigsteinu
také více na politické uprchlíky jiných národností z východu. První
kroky jsou zatím.-, .spíše teoretické, ale není důvodu pochybovat o dobré
vůli.
Nakonec je třeba se zmínit i o akci méně světlé. Mám na mysli dílo
P.Reichenbergera. Reichenberger je původem Bavor, ale vstoupil již před
první válkou do litoměřického semináře. Za první republiky se stal před
šedou německého katolického "Volksvereinu" v ČSR. Statečně bojoval do
poslední chvíle proti nacismu a roku 1938 uprchl před Hitlerem do Spojených států, kde získal občanství. Místo očekávaného uznání československé vlády se mu roku 1945 dostalo trpkého zklamání, když byla odsunuta jeho sestra a zabaven jeho majetek, který sestra zachránila před
nacisty. Rozhořčený Reichenberger použil svého amerického občanství
k cestám do Ngmecka^a publicistické činnosti na obranu odsunutých, zajisté s nejlepšími úmysly pomáhat postiženým krajanům. Ale brzy podlehl podobnému pokušení jako mnozí z nás v téže době. Stoupla mu do hla
vy nesmírná popularita, kterou si rázem získal u^odsunutých mas. Domníval se, že získá Církvi - a ovšem i sobě - přízeň davů, když bude co
nejdrastičtěji rozebírat a pranýřovat české nelidskosti, když bude ohnivě apelovat na národní city a vášně. Tak se staly jeho přednášky i
spisy snůškou nepřesných, nepravdivých nebo je nostranných informací
a .dryáčnických útoků na český národ i na český katolicismus. Všechno
je tu neinteligentní, primitivně vášnivé, všechno je nabito kolektivními posudky a špatně zastíranou pomstychtivostí. R e ichenberger se ne- v
zastyděl ani před útoky na arcibiskupa Berana. Tak dal bezděčně zbraň
do ruky sudetským antiklerikálům - a říšskoněmečtí kněží si dnes nevědí rady s odsunutými katolíky, kteří své vystoupení z Církveodůvodňují právě oním Beranem, jehož jméno má tak dobrý zvuk v celé Církvi.Reichenberger se sám znemožnil v očích Vážně myslících lidí, v očích americké veřejnosti i americké hierarchie, ba i většiny opravdových katolíků sudetských. Americké úřady jej nyní nechtějí vůbec pustit do Německa. Ale škody, které svou nerozvážnou demagogií natropil, jsou značné. Odsunutým Němcům "kanonisoval" jejich nenávist vůči Cechům a domácí německou katolickou veřejnost /včetně hierarchie/, která dosud o našich poměrech nevěděla téměř nic, ovlivnil falešným obrazem české skutečnosti. Universita ve Štýrském Hradci, tedy v hnědé části Rakouska,
jej nedávno jmenovala čestným doktorem. Reichenberger prý tam hodlá
přesídlit. Buh mu buá milostiv.
/-d i ~ ' ' /
/ ir O
C O "V £11X1 « /
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Panovníci a dvory osmnáctého století měli velmi chatrnou znalost
skutečného života své země, stejně jako průmysloví podnikatelé vědí
zpravidla pramálo o pravé mentalitě svých zaměstnanců. V případě dvorů
osmnáctého" století, to byl systém klik a několika málo aristokratických rodin, které obdržely všecky důležité posice. To bránilo přívržencům tohoto systému, aby nebyli ve styku s ostatními vrstvami; v druhém případě je zase úmorná práce na zvelebení podniku, aby obstál v bezohledné konkurenci, a ta uvězňuje podnikatele do omezeného světa cifer,
spekulace,' nabídky a poptávky, takže nemá čas a sil, aby se zajímal
o obyčejný lidský život lidí mimo okruh své rodiny.
Proč se o těchto věcech rozepisuji? P 0 něvadž kněz bývá často ve^velmi podobné situaci, zvláště kněz v zemi, kde je nedostatek povolání a
fary jsou příliš rozsáhlé, kde je mimo to spousta kancelářské práce a
kde třeba kněz musí i vyučovat náboženství na školách, je kněz /ve
smvslu obětník/ a je třeba i kazatel /učitel/, ale přestal být
past ý ř . Kněz tam přestává žít v reálném světě, nebo, jak by řekl marxista, "ztratil kontakt s masami". A lidé myslí o Církvi, že je ztrnulá, zastaralá a neživotná, a jsou velmi překvapeni, shledají-li, že se
v tom zmýlili. J e ho styk s lidmi je omezen jenom na určitý malý^výsek
populace, který on neprávem považuje za typický a representující i ten
zbytek obyvatelstva, s nímž kněz do styku nepřijde.Mnohdy však i styk
s touto menšinou je jen povrchní a její příslušníci s knězem nehrají
poctivou hru, takže jeho názor na společnost, v níž žije, je zhola ilusorní. Kněz je potěšen plným kostelem a neuvědomuje si,^že kostel
je příliš malý pro jeho farnost a že kdyby srovnal počet účastníků
na nedělní mši s počtem obyvatel v městě, výsledek tohoto srovnání by
byl skličující. J e ho pozornosti také uniká, že převážná většina věřících v kostele jsou děti pod třináct let a ženy, a to hlavně staré ženy.
Jednou z mála světlých,stránek našeho kněžského života v exilu, /podobně jako života našich bohoslovců v pracovních táborech za okupace/
je příležitost poznat náboženský stav našich lidí bezprostředně, zblízka a věrně. N a še iluse se rozplývají. Jsme dnes opatrnější ve svých závěrech o "katolických" Č e chách a o sedmdesátiprocentní většině katolíků.
Neboí kolik procent z těch matrikových katolíků praktikovalo náboženství v Olomouci, kolik v Brně, kolik na středočeském venkově a kolik
v Praze? N e počítáme-li křty, nýbrž lidi s přesvědčením, t.j. ty, kdo
mají víru a pro koho Kristus je realita, kdo neochvějně věří v posmrtný život a kdo se podrobují utrpení s důvěrou, že Bůh zná jeho význam,
nám skrytý, a dopouští je v^našem zájmu, početné výslelky budou asi
smutné. V převážné většině Čech a v mnoha částech Moravy křesťanství
bylo sotva více než nátěr a folklor a souhrn zvyků , ale společnost a
její mínění byly pohanském Ne proto, že kromě starých žen a dětí lidé
téměř nechodili na mši svatou, ale že celé jejich smýšlení bylo pohanské, cizí křesťanskému duchu a křesťanskému mravnímu kodexu. V moravských a českých větších městech a ve velké většině českého venkova
značně převládaly pohanský duch a pohanské smýšlení a principy víry a
lásky se namnoze vytratily. Už generace našich dědů ztratila rovnováhu, promarnila^křesťanský řád, a dnes už i přirozený člověk je ztracenou realitou./Říkám-li "dnes", nemíním tím výsledky komunistické vlády, nýbrž situaci před příchodem komunismu./ Přesto však my kněží jsme
si často myslili, že většina obyvatelstva v našich farnostech jsou lidé s plnou katolickou vírou, plně loyální k Církvi a žijící z evangelia, kdežto jen menšina že je antiklerikální, nebo antikatolická ve
svém smýšlení, vyznávající jako své krédo zásadu"užíve j,. dokud jsi na
světě, co tě poté čeká, je jen hrob'.'.A o těchto lidech, které jsme myl- *
ně považovali za menšinu, jsme byli přesvědčeni, že jsou zatvrzelí a
nepolepšitelní, a proto jsme se málo o ně zajímali, "kdyby měli dobrou
vůli, sami by přišli zaklepat na dveře fary..." Nikdy nás nenapadlo, „že
tito lidé jsou v některých případech úplní pohani a že je snad nelze
ani označit za odpadlíky, i když možná skoro všichni z nich chodili ja-

™ulum_II^9.
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ko"děti ďo'liodin' náboženství"a snad i "byli připraveni na první svatá
přijímání. Už jejich rodiče neměli víru a posílali děti do náboženství
jen ze zvyku /"...ono jim to neuškodí",/anebo že byli líní podepsat pro
hlášení, že si nepřejí, aby jejich dítě chodilo do náboženství. Do kostela však už rodiče,nechodili, jejich domov: to bylo ovzduší zúplna nekřesťanské, a tak, jejich dšti /zvláště byla-li jejich třída při náboženské hodině přeplněna/ si třeba nikdy ani neuvědomily , co je křesťan
ská. víra, a tedy ani později nepochopily, co opouštějí. Hlavně.však
vrstvy udávající veřejné mínění a dávající ráz celé zemi, nebyli věří..cí křesťané a mnohdy otevřeně protikřesťanští, a mezi inteligencí, vedoucí národ, křesťané byli v nepatrné menšině a bez významu. Je ovšem
pravda, že plně věřící a žijící křesťané v národě nevymreli a že dokonce to byla významná menšina. Byla to však jen menšina, která měla malý vliv na celek, a tak křesťanský řád byl u nás jen záležitostí historie, ne existující realitou. Byl to z t r a c e n ý
s v ě t .
Na valašském nebo slováckém venkově víra lidi dosud utvářela, nebo
alespoň měla hluboký vliv na jejich světový názor, poněvadž celé prostředí /čemu sociologie říká "assessment group"/ bylo dosud katolické.
V městech však i u upřímně věřících křesťanů jejich životní názor byl
nakažený nedůslednostmi a protiklady; často to byla budova na vratkých
základech a plná trhlin, poněvadž byl vystaven z různorodých a křižují'
cích se vlivů a tradic, totiž křesťanství, racionalismu, liberalismu
a náboženské úcty k národu. Průměrný velkoměstský katolík, věřící a
praktikující, bál se často náboženské horlivosti víc než nevěry. Shledal-li, že jeho děti jsou členy družin nebo katolických klubů, byl vážně znepokojen, že má v rodině fanatiky, a chodily-li jeho děti častěji
k přijímání, podezříval je z pokrytecké a neupřímné horlivosti. D 0 st
velká část "dobrých" katolíků ve velkoměstech a na českém venkově byli ve skutečnosti /v technickém smyslu toho slova/ heretiky, t.j. přijali křesťanské učení za své vyznání, ale vybírali si z něho ty prvky,
které jim vyhovovaly a které se jim zdály rozumem ospravedlnitelné a
přijatelné, kdežto jiné články odmítali. M n oho ;jich snad nevěřilo v ne<
omylnost Církve, ale věřili v neomylnost svého usudku, a mnoho z nich
možná nevěřilo ani v integrální inspiraci Písma. Přitom však pravidelně chodili na nedělní mši svatou, občas přijímali eucharistického Krista a odvážně hájili náboženství proti útokům atheistů.
Měli jsme nepočetnou menšinu vzdělaných a důsledných katolíků, a tato menšina utěšeně rostla od třicátých let, a hlavně od počátku války.
Ale i jejich křesťanství bylo někdy jaksi násilné, křečovité a umělé,
a to vlivem nepříznivého prostředí, v němž byl křesťan isolován a napadán. Dokonalý křesťanský život je něco zcela harmonického, delikátně
vyváženého a nenuceného /"druhá přirozenost"/, kdežto naše české nekřesťanské veřejné mínění a nekřesťanská vedoucí inteligence zahnali
nás do situace, kde jsme byli skoro neschopni jednat přirozeně a kde
se náboženství stalo protikladem života, kdežto naši odpůrci se snažili žít život, ale zase protikladný k náboženství. Opravdové křesťanské prostředí a křesťanské veřejné mínění se projevuje hlavně mimo
kostel, ve všedním životě:při lidových veselicích, svěcení svátků, ve
způsobu rekreace, a i ve věcech zdánlivě tak malicherných jako je druh
vánočních pohledů. A v tomto všedním životě křesťanský názor hrál pramalou úlohu,^nebo spíše nebylo tam pro něj téměř místa. Zůstalo sice
mnoho z křesťanského "folkloru", ale ohromná většina lidí už vůbec zapomněla, že tyto zvyky nebo tradice vůbec co mají činit s náboženstvím.
Na domov nemáme-vliv. AIé jak pomoci pomoci našim exulantům ? Co máme dělat, abychom rekatolisovali náš Český exil /nebo lépe řečeno,
p ř i s p ě l i
k jeho r e k a t o l i s a c i ; neboť bude třeba lišili po více než jednu generaci, aby se dosáhlo žádoucích výsledků/ ?
Myslím, že přede vším ostatním je třeba dívat se na situaci upřímně,
t.j. vidět naše lidi a jejich náboženský stav bez brýlí mámení. Jejich
náboženská úroveň je většinou velmi chabá. Nejen, že se jim nedostává
křesťanského života, ale většinou nemají ani víry. V jistém smyslu jsou
však na tom lépe než generace bezprostředně předcházející /generace
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z dob mezi dvěma světovými válkami/. 0 n a samolibost a důvěra v člověka
a čistě světskou civilisaci jsou ty tam. Všecky naděje jsou v troskách.
A zbývá jen všeobecná skepse a smutek. Lidé už nevěří v člověka a nevěří v pozemský ráj. Už není mnoho proroků víry v pokrok a ve' vzdělanost,
lidé už vědí, že vzdělanost sama svět nezachrání a že pokrok vědy může
dokonce učinit život na zemi nejistější a trudnější. Lidé po prvé válce
nevěřili v existenci mravního zla a nevěřili v hřích. Včecka zla bylo
podle jejich názoru možno redukovat na. jediného společného jmenovatele;
nedostatek vzdělanosti a nedostatek pokroku. Lnes mravní zlo, krutost,
lstivost, podvod atd. jsou pro většinu lidí tou nejhmatatelnější realitou, s níž se denně setkávají a o niž se denně zraňují. Před dvaceti
lety to byla spokojená samolibost a víra v dobrého člověka, jež stály
v cestě, aby lidé našli cestu k Bohu. Lnes je to spíše existence mravního zla, jež jim brání vidět, že existuje absolutně dobrý Bůh.Ale tu
dnešní propast lze s Boží milostí daleko snáze překlenout než onu předchozí, protože ta pocházela z pýchy. Neboť dnes jsou lidé'pokornější
a Vědí, že existují tajemství.
Přistupujme k těmto ubožákům se soucitem a taktem a dbejme velmi
úzkostlivě/abychom neuhasili žádný doutnající knot a nezlomili žádnou
nalomenou třtinu. Nepředpokládejme u nich, co bychom předpokládali u lidí žijících v křesťanském světě, a postupujme velice zvolna, nečekajíce brzké výsledky. A hlavně neměřme jejich ochotu přijímat K r ista jejich neochotou jít na mši svatou, jak praví Michonneau. Toto bývá hlavní omyl kněží. Požadavek nedělní mše svaté a velikonočního svatého přijímání totiž byl stanoven na IV. lateránském koncilu, kdy lidé věděli,
co
je
m š e
a co
je
p ř i j í m á n í , kdy věřili v učící
a nařizóvací autoritu Církve svaté a nutnost podřídit se jejím zákonům.
u některých požadavkem účasti ^na nedělní mši svaLnes však z a č í t
té by bylo jako zapřahat káru před koně. Uvědomělá účast na mši svaté
je svorníkem celé budovy, ale tu musíme nejprve vystavět; není to její
základní kámen. Je třeba nejprve je vychovat, aby se jim mše svatá stala povinností zavazující ve svědomí i opravdovou životní potřebou, /l/
Velmi důležité, zdá se mi, je, abychom si osvojili také jiný než jen
scholastický jazyk, navazujíce na představy a asociace z
j e j i c h
.světa. R e í' o r m a kazatelství je , myslím, dnes věc velmi důležitá. Lidé,
žijící.v zemi se zevním nátěrem křesťanství, a to zejména, když jako
děti a mladí lidé prošli určitou školometskou náboženskou výchovou a
trpně si odposlouchali řadu nedělních homilií, stávají se i m m u n n í
k náboženství, t.j. k jeho hlubokému obsahu, asi jako určitá nepodařená očkování proti infekčním chorobám . j enom otuží bacily v těle a učiní
je takřka nedotknutelnými. Zbožná slova mohou někdy lidem znemožnit,
aby se dostali k pravdě, kterou mají vyjadřovat. Slova mohou být největším nepřítelem pravdy. A právě obligátní themata kázání spjatá s li- •
turgickým rokem jsou po této stránce nejtypičtější /a je to naše hodně bolavá stránka/, poněvadž lidé je slyší příliš často, a co slyší,
bývá někdy problematické ceny a ještě problematičtější originality. 0pakování klišé z theologických učebnic a opakování citátů z Písma je
velká překážka porozumění zjevenému slovu Božímu.
Náboženství je záležitostí individuální konverse a osobního přesvědčení, nikolik verbování a "členských přihlášek", ale přesto je věcí kolektivní. Snažit se získat individuální konvertity /toho slova užívám
v rozšířeném smyslu; míním jím i ty, kdo se z matrikových katolíků stali katolíky z přesvědčení/, a neformovat je současně v společenskou
jednotku, je namnoze marná práce. Většina lidí myslí a žije kolektivně
a jejich víra a náboženská horlivost záleží na prostředí, v němž žijí!
Lidé se potřebují vzájemně utužovat a podporovat, potřebují se' v y ž í v a t
v křesťanském ovzduší, byť 'i to byla málo početná buňka.
Křesťan osamělý a vystavený chladné a nepřátelské okolní atmosféře je
v nebezpečí. Jako v prvých křesťanských dobách klacíme důraz na bratrství
přátelství. Vytvářejme ovzduší laskaPogn./l^godobně jako dnes stěží můžeme aplikovat argument sv.Tomáše/S.th.
II- I I — , Q.XI/ o trestání heretiků, poněvadž zradili víru, kterou
dobrovolně přijali a dobrovolně slibovali /od XVI. stol. se lidé r o d í do heretických rodin/, tak se dnes lidé i rodí do rodin matrik.kat.
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vosti a lásky a obětavosti. A tato láska se nesmí omezit jen^na cleny
"buňky" nebo komunity, nýbrž musí vyzařovat navenek a byt sdílena všem,
katolíkům i nekatolíkům, věřícím i nevěřícím, charakterním i vratkým.^
Vědomí, že obcování svatých prolíná náš život v každém okamžiku, jakož
i nauka o vzájemnosti milostí a vzájemnosti pokání a celé tajemství
Církve jako Těla se všemi důsledky, jsou právě dnes lidem n e s m í m e blízké a krajně přitažlivé.
Varujme se spirituality odříznuté od denních styků a denního života,
od práce, zábav, přátel, kina, rozhlasu a tisku, řekl zesnulý k a r d m a l
Suhard. Je třeba znovu vytvořit povšechnou atmosféru křestanskeho života, praví týž kardinál, neboí jen tak je možno rozšířit Kristovo poselství a jen tak je možno postupně získat masy nazpět.
Dr. A.Heidler je přesvědčen, že tento apoštolát nemá být veden nazdařbůh, t.j. konán bezplánovitě, má-li mít trvalé výsledky a zasáhnout
celou společnost. Podle jeho názoru nejprve je třeba soustředit úsilí
na konversi a mravní reformu vůdčí elity /inteligence/, nebot bez reformy intelektuálních vrstev nelze uskutečnit reformu nynějších institucí, a pokud instituce jsou nepříznivé náboženskému rozvoji jedinců,
nelze předpokládat, že průměrný"muž z davu", který nemá silnou individualitu a není s to myslit a jednat nezávisle na prostředí, bude plně
žít z Kristova evangelia.
Nejvíce by nám proto mělo záležet na tom, abychom dobře porozuměli
mentalitě vzdělanců /myslím nekatolických vzdělanců/, znát jejich intelektuální atmosféru, být sčetlý jako oni, milovat, co je jim drahé/ s
výjimkou hříchu a bludu/ a hledat, kde jsou styčné body nebo v čem jim
lze dát za pravdu, a na této positivní základně budovat. Na kontroversi
a na negaci nelze mnoho vystavět. Ale rozepsat se o tom, žádalo by si
samostatný článek, a ostatně autor věří, že někdo z čtenářů, kdo sám
pracuje mezi inteligencí v emigraci, chopí se pera a vylíčí sám své
zkušenosti v tomto oboru.
P.S.Připojujeme se k' autorovu přání. Byli bychom rádi, kdyby tento
'článek se stal úvodem k plodné anketě o možnostech a způsobech apoštolátu v našem českém exilu. - Některé názory o "ztraceném světě" se budou možná někomu zdát upřílišené , kritika českého katolicismu snad někdy příliš strohá. VINCULUM je otevřeno svobodné bratrské výměně názorů
"i o těchto problémech.- Snad se nám podaří poslat Vám brzy výsledky I.
naší pastorační ankety, které doplní a osvětlí názor na "ztracený svět".
Red.
- DO NOVÉHO ROKU 1953.- Věnujeme jinde více místa důkladnější bilanci
uplynulého roku 1952, který je poznamenám tolika hlubokými ranami zasazenými Církvi v ÔSR a posvěcen tolika vítěznými vavříny statečných
vyznavačů z řad knězi, řeholních sester i laiků. Před námi se tmí nový rok!Ne, nikoliv, netmíiN a cestu nám svítí Prozžetelnost - a lépe snáším světlem je OTEC, jenž nás čeká! Podejme mu ruku, s důvěrou! On je LÁSKA! A my jsme jeho DĚTI!
Hlavní úkoly domácí duchovní fronty: 1.- Chránit a bránit s nasazením všech sil - MLÁDEŽ, DĚTI, RODINU!Aie i dospělí musejí stát na stráži před lavinami kursů a protináboženské propagandy. Boj proti náboženství vstoupil do nové fáze:útočí_se_přímo_na_víru_lidu.
2.-Vnášet nadpřirozené světlo Ducha do situace často ne jasné:pokračuje podkopná práce, která má dále drobit a rozmělňovat jednotu katolíků', vrhá stíny nedůvěry, podezření, chce tuto nedůvěru uměle vyprovokovat šířením lživých zpráv, pokouší se zbavit katolíky pevného základu
jejich nadpřirozené bezpečnosti a tak připravovat propast rozkolu.
3.- Utrpení osobní i utrpení Církve u nás trvá už dlouho. Lidé mají
dojem, že se o ně nikdo nestará, že jsou opuštěni, že jejich oběti i
jejich modlitby jsou nadarmo. Vnášet světlo a sílu Ducha svatého! A to
je především naším úkolem! 0 to nás prosí sám svatý Otec. Při každé mši^
svaté_budeme pama-tovat_na_katolickou_domácí_frontu;_biskupů, kněží; laiků!
VINCULUM.—FOLIA CIRCULARIA CLERO 5SR IN DlSPERSIONE DESTINATA IN L.BOHEMICA.- Manuscripti instar. CUM APPROBATIONE ECCLESIAST.-Romae, 5.1.1953.

