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V Římě v červenci 196O.
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... je měsíc kněžských svěcení. Jistě i mnozí z
našich čtenářů slaví v tomto období výročí nejkrásnějších dnů svého života... Jak je tomu letos?
""-SPRÁVY 0 LITOMERICKĚM SEMINÁŘI jsou. příliš kusé, abychom si mohli udělat přesný obraz o situaci. Nevíme ani, bud#-li ještě pan biskup
Bltschkner při síle, aby svěcení udělil, a ještě méně je nám známo, .kolik
bude případných svěcenců. Jediné je jisté; že je jejich počet /a nemluvíme o přípravě !/ naprosto neúměrný potřebám našich diecésí.
A V RfMSKĚM NEPOMUCBNU ? I tam je situace velmi smutná. Letos po prvé v poválečných dějinách koleje - nevyjde odtamtud ani jeden dostudovaný kněz. Začátkem července bude sice vysvěcen dp. Adamec, Slovák amerického původu, ten však teprve končí třetí ročník th+ologie a stane se
knězem podle starého privilégia nepomucenských prefektů, kteří bývají vysvěceni o rok dříve než jejich spolužáci, aby mohli lépe zastávat svou
funkci.
CO_DBLAT_?
"Proste tedy Pána žní..." Děkujeme všem důstojným pánům, kteří
si všimli naší výzvy v minulém Vinculu a připojili se k našim modlitbáip
za kněze a kněžský dorost. Mše sv. na tyto úmysly bude obětována vždy^v
sobotu po prvním pátku v měsíci, a to: v Červenci v Německu,'v gppnu rovněž v Německu /při euch. kongresu/, v září v Rakousku. Na další giěsíce hemáme ještě přihlášky - doufáme však, že nedopustíte, aby tato"iniciativa
zanikla!
Případ letošního slovenského novosvěcence v Nepomucenu nám však
staví před oči ještě jinou možnost. Nenašli bychom i my Mezi našimi starousedlíky,v dobrých křesťanských rodinách na Novém i Starém světě, jinochy, kteří by měli odvahu připravit se na misijní práci ve vlasti svých
otců? V Nepomucenu jsou už dvě taková povolání: Slováci-Američané, kteří
by byli mohli studovat ve svém diecésním semináři anebo v americké koleji
v Římě, kteří však z "misionářských" důvodů se rozhodli vstoupit do Nepomucena, zdokonalit se tam ve slovenštině /t.j. v mateřské řeči svých rodičů/ a dát se inkardinovat do některé ze slovenských diecésí. Po skončených
studiích se vrátí domů do Ameriky, do své domovské diecése. Jakmile se
však jednou zvedne železná opona, jsou ochotni jet na Slovensko a pracovat tam v diecési, kterou si vyvolili.
Jak již řečeno, nejde tu o věc pouze theoretickou. Slovenské diecése mají už dva takové studenty, a jeden z nich? dp. Adamec, bude už
dokonce 3. července t.r. vysvěcen na kněze /dostane-li se k němu ozvěna
tohoto článku, nechí ji doprovází i naše upřímné blahopřání a ujištěrí
o modlitbě/. Nedala by se podobná povolání najít i mezi českými starousedlíky? Víme, že to není nikterak snadné. Přestovšak si dovolujeme ředložit tuto možnost k uvážení všem spolubratřím, kteří pracují mezi scarousedlíky. Ruka Páně není zkrácena, a i jejich přičinění, podporované naší společnou modlitbou, by mohlo přinést plody.
A pak je ještě jedna možnost: nebylo by možno založit někde v
Evropě malý seminář, anebo při nějakém malém semináři zvláštní oddělení
pro české studenty? Pokud vím, jednou se již o tom konkrétně jednalo. A
nyní k tomu bude další vhodná příležitost:
; .. *
SCHUZKA_V_ROHRD
Všichni Čtenáři Vincula dostali jistě z Německa pozvánku na schůzku v Rohru, o níž bylo sdostatek referováno i v Novém životě. Její geneF o i i a circularía cleri č S R dispersi. I n lingua B o h é m i c a . Manuscripti instar. Cum approbatione ecclesiastica.
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rální program bude zaměřen na duchovní potřeby a kulturní zájmy všech krajanů. Sejdeme se tam však k bratrské poradě i my, čeští kněží, abychom si
pohovořili o svých speciálních problémech a úkolech. Náměty nebudou jistě
chybět: problém kněžských povolání, jak jsme už naznačili výše, zpytování
svědomí nad resolucí poslední schůzky v Konigsteinu, apoštolát v exilu,naše časopisy a publikace, využití pomocné akce P. Werenfrieda O.Praem., příprava na cyrilometodějské jubileum, které se kvapem blíží apod. Těšíme se
na co nejhojnější účast a modlíme se za zdar celé schůzky.
Zatím chceme předem zveřejnit jednu z konkrétních možností, která se nám otvírá v rámci "Ostpriesterhilfe". /Prosíme všechny spolubratry,
aby tuto zprávu považovali za důvěrnou, určenou jen pro náš okruh. Její
vyzrazení by mohlo ohrozit anebo i znemožnit celou akci!/
ZASlLÁNl_NÍBOZENSKÝCH_KNIH_DO CSR,
P. Werenfried dal Křesťanské akademii k disposici značný obnos
určený k zakoupení náboženských knih pro domov.Dík této pomoci může nyní
každý z nás poslat dobrou duchovní knihu /misál, breviář, theologickou literaturu apod./ přátelům ve vlasti, kteří o ni mají zájem. Kdo thce použít
této možnosti, nechť setřídí tímto návodem:
a/ Knihy_liturgické_anebo německé: Stačí poslat na adresu mons. Plannera
/Via Concor3Ia,I, Roma/ žáSosTi, která obsahuje: 1/ přesnou adresu osoby .
v CSR., které je kniha určena; 2/ adresu odesilatele /jména dárců musí být
rozličná, jinak by knihy těžko došly/; 3/ přesný název knihy, je-li možno
i s udáním nakladatelství. Mons. Planner tuto žádost doporučí a předá kanceláři P. Werenfrieda, která se už sama postará o zaslání,
b/ Knihy_vydané JÍHáe_než v_Německu: 0 nákup a zaslání těchto knih se musí pos^ara^ Kaž3ý sám. Pošle-11 vsak mons. Plannerovi účet v původním znění, dostane uhrazeny všechny výdaje /pokud ovšem peněžní fond bude stačit/.
Podobně /t.j. stejným způsobem, jako jde-li o knihy z Německa/
lze poslat mons. Plannerovi také žádosti o zaslání léků. Ty však mají naději na kladné vyřízení jen tehdy, jsou-li doloženy předpisem ošetřujícího lékaře /z CSR, kde žije nemocný/.

AMNESTIE
K patnáctému výročí "osvobození'! CSR. Rudou armádou udělil president Novotný 9. května t.r. amnestii "osobám, které se dopustily trestných
činů proti republice", "pod podmínkou, že se do deseti let od tohoto rozhodnutí nedopustí úmyslného trestného činu". Tento dekret přinesl úlevu
a vysvobezení také mnoha kněžím a bývalým katolickým pracovníkům, kteří
doposud úpěli v žalářích. Zdá se zaručená zpráva, že mezi propuštěnými je
i pan biskup Trochta, aspoň někteří z řeholníků.odsouzených při známém divadelním procesu, některé z představených ženských kongregací, pokud byly
odsouzeny /amnestie, zdá se, se netýká řeholníků odvlečených bez procesu/
a mnoho a mnoho jiných. Jelikož jde o odpuštění "trestů odnětí svobody",
amnestie se nevztahuje na kněze, kterým byla pouze zakázána kněžská činnost, ne však "odňatá svoboda". Ti zůstávají stále v laickém zaměstnání
/jako dělníci, zedníci, topiči, drvoštěpové, skladníci, železničáři apod./
a i nově propuštění se musí zařadit do jejich kategorie - pokud víme, nikomu z nich nebylo dovoleno vrátit se do duchovní správy.
ZPRAVY_0_ÚMRT1_KNEŽI
Při této příležitosti chceme také upozornit, že zprávy o úmrtí
kněží, jak je přinášelo Vinculum a v poslední době Nový život, nejsou ani zdaleka úplné. Jsou totiž většinou čerpány z "Duchovního pastýře", tam
se však objeví jména jen těch kněží, kteří doposud mohou vykonávat kněžskou činnost /anebo ji vykonávali až do své smrti/. A ostatní? 0 těch se
lze dozvědět jen čirou náhodou. Nedávno na př. zemřel jakýsi Jaroslav Sedlák zaměstnaný někde v hutích, snad ve Dvoře Králové. Jel prý navštívit
maminku do své rodné obce, a při zpáteční cestě ho na silnici ranila mrtvice. Srovnáváním jeho jména, věku /42 let/ a vesnice, odkud pocházel,vychází najevo, že to byl kněz královéhradecké diecése, uvězněný snad už
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před více než 10 léty, který pak po odpykání trestu pracoval v civilním
zaměstnání. A kolik jiných kněží umírá v podobných okolnostech, aniž bychom se o tom mohli dozvědět? I oni mají své místo v naší mši svaté na
kněžskou sobotu.
NOVÁ_ÚSTAVA
Jak známo, 12. června byly v CSR. "volby" a jeden z prvních úkolů nového zákonodárného shromáždění bude odhlasování nové ústavy. Z "Návrhu ústavy CSR." přepisujeme články, které se přímo anebo nepřímo týkají
náboženství a výchovy.
Cl. 16
/l/ Rozvoj vzdělání a veškerá kulturní politika v Československu jsou vedeny v duchu vědeckého světového názoru /marxismu-leninismu/ a v těsném
spojení se životem a prací lidu.
/2/ Stát spolu se společenskými organisacemi podporuje všemožně tvůrčí
činnost ve vědě a umění, usiluje o stále širší vzdělanost pracujících a
o jejich aktivní účast na vědecké a umělecké tvorbě a dbá o to, aby její
výsledky sloužily všemu lidu.
/3/ Stát a společenské organizace soustavně usilují o odstanění přežitků
vykořisíovatelské společnosti ve vědomí lidí.
<
Cl. 31
/l/ Svoboda vyznání je zaručena. Každý může vyznávat jakoukoliv náboženskou víru nebo být bez vyznání, jakož i provádět náboženské úkony, pokud
to není v rozporu se zákonem.
/2/ Náboženská víra nebo přesvědčení nemůže být důvodem k tomu, aby někdo
odpíral plnit občanskou povinnost, která je mu uložena zákonem.
JAK_JE_T0_SE_SV0B0D0U_VYZNÁN1_?
Abychom si mohli udělat obraz o tom, v jakém duchu bude nová ústava uplatňována, přepisujeme ještě z Lidové demokracie /22.V.1960/ jeden úryvek /dopis čtenáře s odpovědí redakce/ z rubriky "Diskutujeme o
nové ústavě", která byla zavedena v rámci "všenárodní diskuse k návrhu ústavy":
JAK JE TO SE SVOBODOU VYZNÁNÍ ?
"Návrh nové ústavy zaručuje v čl. 31 svobodu vyznání v tom smyslu, že každý může vyznávat jakoukoliv náboženskou víru nebo být bez vyznání, jakož i provádět náboženské úkony, pokud to není v rozporu se zákonem. V čl. 16 návrhu ústavy se praví, že rozvoj vzdělání a veškerá kulturní politika v Československu jsou vedeny v duchu vědeckého světového
názoru, marxismu-leninismu. Nejsou tato dvě ustanovení ve vzájemném rozporu?" /Z dopisu B. Kratochvílové, Praha 11./
Uvedené články návrhu ústavy nejsou v žádném rozporu. Státní ideologií v naší republice je vědecký světový názor. Tato skutečnost vyplývá z celého dosavadního vývoje, směřujícího k současnému uspořádání
naší společnosti, v níž je vedoucí a řídící silou Komunistická strana Československa, a byla také už několikrát objasněna. Naše republika je státem dělnické třídy a její socialistický, komunistický světový názor, založený na učení marxismu-leninismu, je základem veškeré školní výchovy,
celého systému vzdělání a celého duchovního života v zemi. Proto je také
v čl. 16 návrhu ústavy zakotveno, že rozvoj vzdělání a veškerá kulturní
politika v Československu jsou vedeny v duchu vědeckého světového názoru,
marxismu-leninismu.
Vědeckou ideologii, jíž se řídí politika státu, nelze mechanicky směšovat s otázkami osobní víry jednotlivých občanů nebo skupin občanů. Těm je i podle návrhu nové ústavy zaručena plná svoboda vyznání.Stát
také, stejně jako u ostatních občanských práv, vytváří předpoklady k využití této svobody. Vztahy mezi státem a církvemi jsou upraveny příslušnými církevními zákony. Stát poskytuje uznaným církvím materiální prostředky k jejich činnosti, aí již jde o platy duchovních, sociální zařízení, výchovu bohoslovců a podobně. Velkým nákladem jsou udržovány a opravovány chrámy a jiné církevní stavby, a to nejen ty, které patří k
předním kulturně historickým památkám.
Pokud jde o vztahy mezi občany rozdílného světového názoru, uplatňuje se v naší společnosti zásada netříštit jednotu pracujícího lidu
tím, že by se občané dělili na věřící a nevěřící. Jde o to, aby i věřící občané byli hotovi oddaně pracovat na díle výstavby lepšího společen-
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- 4 ského* řádu, na díle výstavby socialismu. Jde o to, aby milovali svou
vlast a aby se svatým zápalem bojovali spolu se vším československým 11deňi za mír.
SV0B0DA_NAB02ENSKÝCH_ÚK0NÚ
"Každý může provádět náboženské úkony, pokud to není v rozporu
se. zákonem", praví litera nové ústavy. Jak je tomu v praxi? Jeden spolubratr nám sděluje; Na Moravě mohou být hrány forbalové zápasy mládeže
/dorostenců/ jen v neděli
d o p o 1 e d n e . Důvod? Je jasný - odvést
mládež z kostela.
K OTÁZKÁM DNE
Pod tímto zahlavím je v Mladé frontě ze 7. dubna uveřejněn článek,' který uvádíme v doslovném znění /včetně proloženého tisku a závorek
jak je uvádí Mladá fronta/.
HLAVNÍ CESTA PRO BUDOUCNOST: VÝCHOVA K UVBDOMELĚMU RODIČOVSTVÍ
- . .Zákon o umělém přerušení těhoné. To vedlo /zejména v českých zetenství spolu s prováděcí vyhlášm í c h / k tomu, že DOŠLO K DALŠÍMU
kou ministerstva zdravotnictví
POKLESU PORODNOSTI. Bylo by nesprávplatí od 1. ledna 1958. Důvodem
né tvrdit, že tento zákon je jedijeho přijetí byla zejména skutečným důvodem nepříznivého populačnínost, že pokoutně prováděné potraho vývoje; vždyt faktorů ovlivňujíty? jejichž počet byl v předchocích vůli a přání rodičů mít více
zích letech značný, ohrožovaly
nebo málo dětí je daleko víc.
často životy žen, zanechávaly náCo tedy dál? Jak si srovnat, že
sledky na jejich zdravotním stavu.
se na jedné straně snažíme vytvářet
Nejde o opatření, které by plativšechny předpoklady pro to, aby nalo pouze v Československu. Umělé
še rodiny mohly mít více dětí, a na
přerušení těhotenství se legálně
druhé straně umožňujeme ženám /a v
provádí i v jiných zemích. I když
některých případech někdy velmi bia
praxe je různá - účel tohoto důhovolně/, aby děti neměly?
ležitého opatření je všude stejný:
Působením zákona o umělém přeruzabraňovat pokoutním, kriminálním
šení těhotenství se v poslední době
potratům. HODNOTlME-LI ZÁKON Z TOzabývaly Státní populační kornioe i
HOTO HLEDISKA, JE NESPORNÁ JEHO
ministerstvo zdravotnictví. Náměty,
POKROKOVOST. SKUTEČNÉ SE VÝZNAMvzešlé z jejich jednání pomohou odNÝM ZPŮSOBEM PODAŘILO SNÍŽIT POstranit hlavní nedostatky prováděČET NEZÁKONNÝCH PRERUSENl TEHOTENcí praxe. Tak například mezi důvoSTVl.
dy, které jsou jmenovitě uvedeny ja
ko důvody přerušení těhotenství, je
Je ovšem třeba zdůraznit, že
pojem "více dětí". Komise v různých
takový zákrok, i když je proveden
krajích republiky si jej vykládaly
s nejlepší lékařskou péčí ve zdrarůzně. V některých slovenských kovotnickém zařízení, není neškodnou
misích se k tomuto důvodu přihlížea nevinnou záležitostí. Jako při
lo, až když žena měla čtyři děti,
každém operativním zákroku není
možno vyloučit komplikace a násled- zato v českých zemích vesměs tehdy,
kdy žena měla děti dvě. NYNÍ MÁ BÝT
ky, v některých případech i dočasPOJEM "VÍCE DBTÍ" ZPRESNEN V TOM
nou nebo trvalou sterilitu. Umělé
SMYSLU, ŽE JDE NEJMÉNB 0 TRI DETI.
přerušení těhotenství musíme cháBude možné ovšem přihlížet i k topat jako poslední východisko z
mu, má-li žena dvě dšti a jsou-li
nouze, které pomáhá ženě, jež čedalší pádné důvody, proč žádá o pře
kd dítě a z těch či oněch důvodů
rušení.
jo nechce nebo nemůže mít. SKUTEČDalší závažný nedostatek byl v
NÁ RE3ENÍ A JEDINÁ REÁLNÁ POMOC
neúčinné kontrole, která by umožniJE VSAK V PŘEDCHÁZENÍ TAKOVÝCH ZÁla zjistit, zda žena, která žádá o
KROKU, ZEJMĚNA VHODNOU SEXUÁLNÍ
provedení umělého přerušení nežáVÝCHOVOU A VÝROBOU SPOLEHLIVÝCH
dala už jednou během minulých šesti
PROSTŘEDKU PROTI NEŽÁDOUCÍMU POměsíců. /Podle zákona neměla být
ČETÍ.
Není možné zavírat oči před tím, ženě povolena interrupce víckrát
než dvakrát za rok./ Důvodem nedosže počet potratů po schválení zátatečné kontroly byla totiž snaha
kona o uměléní přerušení těhotenpo co největší anonymitě. Ta se oství stoupl. Nelze ovšem říci, že
všem dostala do rozporu s požadavjde o vývoj neočekávaný. Vždyí šlo
kem kontroly. Do budoucna se uvažočo značné míry o přesun z potratů
pokoutních na potraty legalisovavalo o rajonisaci /to znamená, že
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žena by mohla žádat pouze u "své"
příslušné komise/, ale nabyl vrchu
názor umožňující ženě, aby si komisi sama zvolila. KOMISE, U NlZ ZENA ZADÁ 0 PRERUSENÍ TĚHOTENSTVÍ,BUDE POVINNA PODAT ZPRÁVU ŽENSKÉMU LĚKARI PODLE MlSTA BYDLIŠTĚ 2ADATELKY.
ZPRÁVA BUDE PŘEDÁNA PRI ZACHOVÁNI
VSECH PODMÍNEK LĚKARSKĚHO TAJEMSTVÍ,
K jeho zvýšení přispěje podle připravovaných opatření i to, že při jasně
vymezených důvodech /například matka
pěti dětí, závažné zdravotní důvody/
nebude napříště třeba, aby žena vůbec před komisi předstupovala.
Bude upraveno i vybírání poplatků
za provedení zákroku. Horní hranice
byla stanovena na'500 Kčs a některé
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komise tuto částku neodůvodněně ukládaly i v případech, kdy šlo o
prokazatelné zdravotní důvody,
Tento stručně naznačený směr úprav prováděcí praxe zákona o umělém přerušení těhotenství ukazuje,
že nejde o zpřísňování, ale o zpřesňování zákona. Přesněji řečeno, jeho prováděcí vyhlášky. Zpřísňování
zákona by vyvolalo nebezpečí přechodu k potratům pokoutním. Chceme-li
snížit počet umělých.přerušení těhotenství, nelze jít touto cestou,
JE OVSEM STÁLE NUTNĚ HLEDAT TAKOVÁ
OPATŘENÍ, KTERÁ ALESPOŇ ČÁSTEČNĚ ODSTRÁNI DŮVODY, PRO NĚZ ZENY O ZÁKROK ŽÁDAJÍ, PŘEDEVŠÍM SE VlCE ZABÍVAT VÝCHOVOU K ROZUMNÉMU POHLAVNÍMU ŽIVOTU A K UVĚDOMĚLÉMU RODIČOVSTVÍ.
/jp/
Při vší své nedůslednosti podává článek až příliš jasně obraz o situaci
a zároveň o bezradnosti "vědecky" orientovaných mocipánů. Neuvádí bohužel
statistické údaje. Je-li však pravda, že na mravně zachovalejším Slovensku "vo väcsich mestách nám už pomer medzi porodmi a potratmi představuje
100:50", jak přiznává slovenský "Predvoj" citovaný v květnových "Hlasoch
z Říma", můžeme si domyslit, jak věci vypadají v českých zemích, a můžeme
i pochopit, že i samým komunistům tato "otázka dne" dělá starosti. A naši
katoličtí lékaři? Tak jako svědomí kněží, profesorů a učitelů je jistě i
svědomí mnohých lékařů trýzněno bolestnými mravními problémy.
N°YĚ_VIKARIÁTY
Jak známo, v CSR. je v proudu nová úprava okresů - budou větší
a bude jich méně.Podle některých zpráv se zdá, že zároveň s okresy budou
upraveny i vikariáty /děkanáty/: v každém okrese bude jen jeden vicarius
foraneus přímo podřízený referentu pro církevní záležitosti na okresním
národním výboru.
ZALUDNÁ_PROPAGANDA
V minulém čísle jsme už referovali o brožurce "Pax vobis" a o italsky psaném "Věstníku diecésí a apoštolských administratur v Československu", který je pravidelně zasílán na všechny ordinariáty a církevní instituce v Itálii. Na naši výzvu nám jeden čtenář z Rakouska poslal tentýž věstník v německém vydání: "Bulletin der Diözesen und apostolischen
Administraturen in der Tschechoslowakei". Jak vidno, je tato záludná propaganda "informující" o náboženské "svobodě" v CSR. zaměřena na ovlivňování katolíků i v jiných zemích.
Vatikánský "L'Osservatore Romano" věnoval této záležitosti ve
svém čísle z 26. května dva sloupce první stránky. V článku "Cattolici in
Cecoslovacchia" informuje o pozadí a nekalých úmyslech této propagandy a
rozebírá i články nové ústavy, pokud se týkají náboženské svobody. Z brožurky "Pax vobis" cituje i jednu perličku z italského překladu Plojharova
proslovu. V italském textu totiž stojí, že čs. ministr zdravotnictví chce
spolu s věřícími a všemi lidmi dobré vůle z celého světa 'jgarantire una
pace eterna e con ció la letizia e la soddisfazione per l'umanitá tutta".
Ministr Plojhar chtěl patrně říci, že chce bojovat za "trvalý mír", v i- talském překladu však tato věta vyznívá ve smyslu, že chce "zajistit všem
lidem pokoj věčný, a tím i trvalou radost a uspokojení". Kdo by to byl
řekl, jakého máme v Praze zbožného kazatele!
TRAPNĚ POSTAVENl_^VLASTENECKÍCH_KATOLÍKU^_V_CSR
Citujeme z FEC /včetně poznámek oné redakce/:
^
Pokračující sovětizací Československa dostávají se tak zvaní vlastenečtí
kněží a jejich tisk do stále trapnějšího postavení. V souvislosti s diskusí o návrhu nové ústavy CSR musejí nyní děkovat režimu za to, ze jedinou přípustnou ideologií a úředně schváleným světovým názorem v zemi je
marxismus-leninismus. Delegace vlasteneckých kněží byla přijata ministrem
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školství a kultury dr. F. Kahudou dne 8. května. "U příležitosti 15. výročí osvobození ujistili... /Kahudu/ svou oddaností k lidově demokratické
vlasti a přislíbili plnou podporu při uskutečňování socialistické výstavby a mírových snah naší vlády", referovaly o týden později Katolické noviny.
Dne 15. května týž list vítal "vedoucí postavení" komunistické strany v
republice a liboval si, že "naše nová ústava je prodchnuta /protináboženským, red./ vědeckým světovým názorem". Další číslo Katolických novin z
22. května ještě hlouběji rozebralo tuto nechutnou a ponižující pozioi^
"Teprve vědecký socialismus odhalil základní společenské zákony. Proto může též splnit všechny tužby lidstva a zavést takový společenský řád, který by zajištoval sociální spravedlnost? humanitu, skutečnou demokracii."
Je skutečně nepochopitelné, že tento časopis může pochlebovat režimu, který již deset let drží arcibiskupa Berana a většinu ostatních československých biskupů bud v soudním nebo domácím vězení.
"Jsme vděčni našemu lidu a vládě za to", uzavřely Katolické noviny, "že
našemu věřícímu lidu byla zaručena svoboda jeho vyznání, jsme vděčni za
hmotnou podporu naší kultové činnosti /!! - red./ a jistě dokážeme svou
vděčnost skutky." - FEC
KNB2SKĚ_JUBILEUM
22. května dožil se v plné svěžesti sedmdesátých narozenin vdp.
Josef Navrkal, konsistorní a biskupský rada, děkan a farář v Rosicích u
Brna. Na jubilejní slavnosti, která připomínala i 45 let práce v rosické
farnosti, sešli se v hojném počtu rosičtí farníci a četní kněží, zvláště
bývalí kaplani jubilantovi, kteří mu i asistovali při slavné mši svaté.
Z_JEDNOHO_DOPISU
... Již se nám krátí májové pobožnosti. Máme je dost smutné, u
nás se už tak nezpívá jako dřív. Já na kruchtu pro nemoc nemohu a pak už
se hlas ztratil a druhé zpěvačky už jsou také staré a u nás o zpěv žádný
nestojí. Pan administrátor není zpěvák a zpěv nemiluje, ani ráno se při
mši sv. nezpívá. Bude zde již rok a ještě neměl kantátu ani jednou. Je to
smutné bez zazpívání...

NÁBOZENSKA_SITUACE_V_EXILU
Dvě vlastnosti vyznačují náš exil. Je to předně stále rostoucí
a sílící asimilace. Z exulantů, kteří pomýšleli na návrat, se stávají emigranti, starousedlíci, kteří pomalu ztrácejí zájem o osudy staré vlasti. Jsou četné vyjímky, ale obecně se dá říci, že přibývá stále těch, kteří přijímají nejen cizí státní občanství, nýbrž i cizí kulturu a nepomýšlejí vážně na návrat do svobodného domova. Tento přesun v řadách Šedesáti
tisíc uprchlíků je spojen s druhou vlastností exilu. Ubývá stále zájmu o
politickou činnost, roste nedůvěra k politickým organisacím. Na začátku
exilu se politická formule zdála jedinou možnou pro sjednocení exulantů.
Dnes skoro všichni jsou přesvědčeni o opaku. Nejvyšší politická representace, tak zvaná Rada svobodného Československa, je dnes víc než mrtvolou.
Pomalé odumírání politických skupin lze pozorovat nejlépe na zanikání jejich časopisů. Tak třeba "BOHEMIE", kdysi list českých federalistů, vychází už jen nepravidelně - a pravděpodobně zanikne úplně. Totéž se stalo
s listy a bulletiny Křesťanského demokratického hnutí. Ghelfandovy "ROZPRAVY" nenašly dost ozvěny, Chudobovy zprávy už také nevycházejí, "DEMOKRACIE V EXILU", list mladých lidovců, zanikl o posledních vánocích...
Líc tohoto odvratu od politiky je určitý zájem o kulturní činnost. Není
ho hodně, ale to málo nám přece jen umožňuje určit náboženskou polohu našeho exilu a i těch emigrantů, kteří se snaží udržet ve styku s českými
otázkami.
Kulturní šachovnice exilu je dost pestrá a nelze ji zachytit,několika větami. Myslím, že bychom se měli aspoň trochu zajímat o náboženský stav našich exulantů, a to z dvou důvodů. Předně proto, že to jsou
naši krajané, kteří často potřebují naší pomoci, aby se mohli vrátit do
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Církve. A za druhé: jejich náboženské problémy a postoje jsou jakýmsi zrcadlem nekomunistického domova. Je to často rozbité zrcadlo, ale přece
jen v něm můžeme vidět základní prvky nové náboženské orientace našeho
člověka. Tento nový postoj bychom snad mohli charakterisovat jako posi titivnější poměr ke katolicismu. Mnozí z našich exulantů se dnes dívají
docela jinak na Církev než jak bylo zvykem doma. Statečný boj Církve pnoti komunismu a životnost katolicismu na Západě otevřely oči nejednomu exulantovi. Na druhé straně nelze mluvit o nějaké skutečné konversi. Starý, zarezivělý liberalismus protikatolického ražení je stále činný. Leží
jako plíseň na dně starší generace exulantů, sem tam se projeví i na venek, ale obyčejně se pečlivě skrývá, protože dnes není v módě mluvit proti katolíkům. Mezi těmito dvěma póly je mnoho odstínů, takže bude nejlépe zmínit se o hlavních skupinách a jejich náboženském zaměření.
1- Jednou z nejzasloužilejších skupin je KULTURNÍ RADA v zahraničí. Jejím zakladatelem a duší je Dr. Robert Vlach. Vydala a doposud vydává serie knih v edici "Sklizen svobodné tvorby". Spolu s Kulturní radou
pořádá Křesťanská akademie každoročně literární soutěž. Pro informaci uvádím, že čtvrtá serie knih, kterou lze doposud objednat i přes Křesťanskou akademii, obsahuje tyto knihy: Howard Fast: Nahá pravda; Jan Cep:Samomluvy a rozhovory; Sborník Sklizeň svobodné tvorby; Antonín Kratochvíl
-Christen: Kniha setkání; Otakar Odložilík: Ohlasy a vzpomínky; Jiří Kafka: Plavba /básně/; Milada Součková: Neznámý člověk. - Knihy stojí po dolaru. Kulturní rada nám vyšla velmi vstříc, uznala vždy naše mravní nebo
náboženské výhrady v literární soutěži. Její sekretář prohlásil: "Je-li
nám někdo v exilu blízko, pak je to jen Křesťanská akademie". Měli jsme
ovšem i neshody, které jsme překonali. Kdybychom měli víc zájmu o práci
Kulturní rady, mohli bychom snadněji uplatnit i vliv katolických měřítek.
2- Kolem hamburkské revue "SKLIZEN" vytvořil Antonín Vlach čilou
skupinu. Nejdříve spolupracovala s Robertem Vlachem /Antonín a Robert
jsou jen jmenovci/, ale před dvěma roky se rozešla úplně s Kulturní radou.
Antonín Vlach zastává názor, že jeho časopis musí zrcadlit kulturní stav
v exilu. Proto snadno uveřejňuje vše - i věci slabší mravně a nábožensky.
Je však velmi citlivý na naše protesty a dnes se nám snaží vyjít velmi
vstříc. Jeho časopis "Sklizeň"ochotně přináší statě a úvahy i z oboru
theologie. "Sklizeň" vychází nákladem asi 2.000 výtisků. Její^stránky
jsou nám k disposici a záleží tedy zase na nás, zda z ní učiníme časopis
křesťanského kulturního zaměření.
3- V r. 1958 založili v USA t. zv. SPOLEČNOST PRO VEDU A UMĚNÍ.
Jejím předsedou je dnes Václav Hlavatý. Společnost /SVU/ chce sdružovat
všechny "živé síly mezi námi - síly, které jsou ochotny a schpny udržovat a rozmnožovat duchovní statky současného světa a připravovat návrat
svobody našeho národa". Jejich postoj ke katolíkům je kladný. Místopředsedou je též Dr. Felix Mikula. Dále jsou jejími členy i katolíci: Dr.
Sturm, Dr. František Schwarzenberg, Dr. Radimský atd... Vydává měsíčně
"ZPRÁVY", v nichž positivně hodnotí Činnost Křesťasnké akademie, hlavně
vydání Písma svatého a Studií. Její další vývoj, hlavně její náboženské
zaměření, bude záviset hodně na naší účasti. Myslím, že tu jde o zcela
vážný pokus vytvořit velkou celoexilovou kulturní organisaci, vybudovanou demokratickým způsobem. Neměli bychom se bát uplatnit v ní i katolické hodnoty. Dnes je prozatím misijním územím.
4- Sdružení čs. uprchlíků v Německu vydává kulturní revui "ARCHA".
Jejím redaktorem je Dr. Antonín Kratochvíl z Radia Svobodná Evropa. Mnichovská "Archa" chce být výslovně pokračovatelkou olomoucké "Archy", revue katolického moravského sdružení vysokoškoláků. Zaslouží si plně naší pozornosti a podpory. Předně proto, aby si udržela opravdu katolickou
a integrální linii. Za druhé proto, že její existence je výsledkem velké
obětavosti redaktora a často i plodem velkého risika. Katolická skupina
kolem Rádio Free Europe to nemá smadné, protože je sledována početně a
mocensky silnější skupinou socialistickou. I když snad nesouhlasíme s
tím či oným článkem v "Arše", musíme si cenit dobré vůle a aktivně -zasahovat a spoluurčovat její obsah. Kdo by měl zájem o odbírání, ať napíše
na adresu Křesťanské akademie.
5- Committee for a Free Europe umožňuje finančně Pavlu Tigridovi
vydávat revui "SVEDECTVÍ". Kolem Tigrida je řada nadaných lidí, i mlad-
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ších: Tumlíř, Ševčík /byv. nár. soc. poslanec/, Lůza, Dr. Brzorád atd.
Politicky se ve ''Svědectví" propaguje tzv. gradualismus, to je: měli bychom se smířit s komunismem u nás, kdyby udělal to či ono pro svobodu,
lidská práva atd. Nábožensky a mravně je tato skupina dost liberální a
uveřejňuje někdy věci, s nimiž nelze souhlasit. Je třeba, abychom sledovali její činnost a odpovídali na její malé a velké herese: relativismus
mravnosti, existencialismus ...
6- Další skupinou je CSL. ZAHRANIČNÍ ÚSTAV V EXILU. Je to skupina většinou mladých lidí, kteří se snaží studovat problémy spojené s politikou a kulturou, a to metodou přísně vědeckou. Vydávají již po léta
časopis "TRIBUNA". Před osmi léty byli dost vyhraněně socialističtí a k
náboženským hodnotám nevrlí, positivisticky zaslepení. Trpělivým rozhovorem se nám podařilo vyvrátit leckterý předsudek proti náboženství. Hodně
radikálně protináboženských členů odpadlo. Dnes zůstali jen nejvěrnější
Idealisté seskupení kolem dra. Chalupy. Projevují velký zájem o náboženství, hlavně o katolicismus. Dr. Chalupa připravil pěknou studii v anglič-r
tině o pronásledování katolické Církve u nás doma. Nedá se jim upřít dobrá vůle. Chtěli by vědět víc o katolickém názoru na společenské uspořádání, na právo, mravnost politiky atd. Skoro v každém dopise mne žádá dr.
Chalupa, abych upozornil naše kněze, aby se zajímali o tyto problémy a
říkali rozhodněji své ano anebo ne.
7- V USA seskupil kolem sebe několik mladých lidí Ferdinand Peroutka. Vydávali časopis "ZÁPISNÍK". Dovídám se však, že se tato skupina
rozpadla. Vydavatel časopisu Svehla požádal dra. Radimského a Jaroslava
Dreslera z Mnichova, aby vydávali časopis dále. Měl by se zajímat o kulturně politické problémy. Vím, že katolické příspěvky by byly vítány. Nová šance pro apoštolát. Podobně i kanadské "NASE HLASY" by si zasloužily
větší pozornosti, hlavně bychom neměli přecházet mlčky různé nepřesnosti
týkající se katolíků.
8- Zbytek národních socialistů vydává v Mnichově "ČESKÉ SLOVO".
Nábožensky indiferentní, ke katolíkům velmi šetrní. Podobně i londýnský
"CECHOSLOVÁK". Sem tam vystrčí růžky starý liberalismus, ale jen nesměle.
9- Protestanté píší většinou do "KŘESŤANSKÝCH LISTU" a "HUSOVA
LIDU". Skoro v každém čísle se musí nějak otřít o katolíky. Jinak jejich
revue nemá velkého vlivu.
Misijní šance na kulturním poli našeho exilu nejsou malé. Záleží
na nás, proměnímě-li je v dobře spravovanou hřivnu. Nestačí jen, abychom
si stěžovali na neznabožství našich lidí. Často Boha hledají, musíme jim
tedy pomáhat. Hledají katolického kněze, s nímž by si mohli pohovořit o
svých problémech. Nevyhýbejte se jim! Neměli bychom nechat bez odpovědi
náboženské otázky, které se vyskytují v exilovém tisku, jako např.: kontrola porodnosti, papežská neomylnost, věda a náboženství, co je živé a
co je mrtvé na Masarykovi, náboženská snášenlivost; bylo by třeba rozebrat Peroutkovu knihu "Manifest demokracie"...
V této kulturní diaspoře Křesťanská akademie nemá snadnou práci.
Jako studijní ústav CML musí považovat za své nejvlastnější poslání hájení křesťanských hodnot v kultuře. Aby mohla splnit tento svůj úkol, potřebuje více spolupracovníků. Znovu opakuji: Křesťanská akademie není monopolem několika jedinců. Patří nám všem. Její edice a její časopisy jsou
Vám vždycky k disposici. Věnujte jim víc zájmu, upozorňujte na otázky,na
něž je třeba odpovídat - a hlavně: pište i Vy!
Vrána

P. VÁCLAV FERT, zakladatel Vincula, píše z Kanady: "Cesta z Neapole byla
výborná. Neměl jsem ani nejmenších potíží, takže jsem rybičky nekrmil.
Na lodi mě čekalo velké překvapení, měl jsem kabinu sám pro sebe, ačkoliv jsem platil jen turistickou třídu, a tak jsem mohl celou cestu nerušeně pokračovat ve svém pořádku. Na lodi byla kaple se Sanctissimem? denně jsem sloužil /s lodním kaplanem jsme byli jen 2 kněží na lodi/, a v
neděli jsme měli 4 mše sv., každý den růženec a požehnání. Měl jsem také
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na 20 zpovědí. Bylo to moc pěkné. Bylo tam mezi italskými emigranty asi
30-Jihoslovanů. Pro ně jsem měl jednu mši sv., při které zpívali chorvatsky. A 21. května jsem byl v Quebecku, kde na mne cekal s autem P. Janíček. Zavezl mě v noci na svůj kamp u St. Kalixt /autem asi půldruhé hodiny od Montrealu/ a tam jsem měl v neděli mši sv. asi pro 4 rodiny, které
tam byly na weekendu. Zpívali při mši sv. Máti Páně přesvatá a Ježíši
Králi. Cítil jsem se jako doma. Tam do té kapličky má přijít krásná soška P. Marie Svatohostýnské, kterou nám objednal msgre Planner v Jižním
Tyrolsku, a doufáme, že ji budeme mít do 15. srpna. Je to opravdu krásné
místo v lesích, v okolí jsou jezírka. Všechno bylo v květu. Přišel jsem
do nejkrásnějšího jara, které v Kanadě je pozdní a velmi krátké. A ted
jsem se usadil v Loyola College v Montreále a chystáme první kampaň pro
postavení naší chalupy. Budeme-li mít dost peněz, začneme stavět ještě^
v létě, jinak to musíme nechat až na jaro příštího roku. Povolení od města jsme dostáli právě dnes a pan kardinál Leger, zdejší arcibiskup, v
listě P. provinciálovi sděluje, že rád dovolí postavení české residence
a misijního domu.
...Nemusíte mít obavy, že tu v Kanadě nebudu mít co dělat a že
budu odsouzen k zahálce. Práce je dost a bude jí stále přibývat, zvláště
podaří-li se nám brzy postavit tu naši chaloupku a zorganisovat racionelně naše apoštolské práce. Nedá se to všechno udělat přes noc, ani za dva
dny, ale je-li to vůle Boží, abychom tu pracovali pro Boží království,
tak nám Pán Bůh pomůže. Prosím o memento.
P. JERONÍM KADLEC OFM. píše 20.IV. z Argentiny: ... Byl jsem dosud příliš
zaneprázdněn svou nemocí a zařizováním nové fary. Před velikonoci jsem
konečně dokončil zednické práce práce a to nejnutnější a budu tedy trochu volnější. Proto se ozývám.
Musil jsem přerušit vydávání časopisu Velehrad, ale krajané na
mne útočí, a tak musím znovu do toho. Konám pro krajany stále pravidelné
bohoslužby a dělám pro ně, co mohu. Nedávno přijela jedna krajanka z CSR,
vymáhal jsem jí to, a je moc vděčna. Třikrát ji žádost v Praze odmítli^
ale žádali jsme zde přes Min. zahraničí. Jinak už nemohu jezdit jako dříve mezi krajany a navštěvovat je, neb jsem sám na faře a mám tu přes 2o
tisíc katolíků. Přede mnou tu nebyl kněz a tak se nám tu zahnízdili evangelíci. Mají místní rozhlas a řadu let chodili po domech a tak si vytvořili menší skupinku. Je to ale skoro dobře pro zdejší vlažné křestany, neb
s nimi nic nepohne.2ijí ve velké náboženské nevědomosti. Nemohu si ale
stěžovat. Je tu skupinka dobrých katolíků a ti mi pomáhají, co mohou.
Kostel se plní stále více, musil jsem zařídit druhou mši sv. Na ten počet
katolíků je to ovšem malé procehto. Mám už menší místnost pro konference
a už se schází mládež. Hrají stolní tennis a už vytvořili hezký sbor pro
kostel. 0 svátcích mi hodně pomáhali.
Ekonomicky jsem na tom dosti dobře, lidé pomáhají. Jen intenci
mám málo, nebyli zvyklí. Na dokončení fary a opravu střechy kostela a
vchodu jsem už jen letos vydal přes 50 tisíc pesos. Mám ale Kostelní spolek a ten si to vzal na sebe a shání peníze.
Já se zdravím jsem na tom též lépe, ale síly se mi už nevracejí,
jako dříve. Potřeboval jsem si trochu odpočinout, ale nevyšlo mi to. Ted
už zde začíná zima, já sám doma na faře. Mám zde opět druhého pátera františkána, Slováka, ale ten se nechce na nic vázat, jezdí stále mezi krajany po celé zemi. Navštěvuje všechny naše krajany, Cechy i Slováky, a tak
mi vlastně hodně pomáhá. Vybírá mi na časopis Velehrad venku na polích,
odkud lidé velmi těžko mohou posílat peníze... ...Moc krajanů se chystá
domů na slet, využívají té příležitosti navštívit staré rodíce. Jinak
nic nového.
POHLEDNICE ZE SEV. DAKOTY z 21.IV.: Milou vzpomínku Tobě /=mons. Plannerovi/ a veškerému našemu kléru zasílají z přátelské schůzky ve Warsaw,
No.Dak. P.Lekavý, AI. Křivánek, Tománek, Bohuslav Janiček S.J., M. Pavlu,
Viktor Drapela, J. Lukáš
P JAN DRÁBEK S.J., Brazílie 21.IV.: Srdečně Vás pozdravuji a Vám sděluji,
že chci na Vaše úmysly odsloužiti také tento rok pět msi sv., abych takto alespoň poněkud ukázal svou vděčnost za Novy život, jenz mne "gratis
zasíláte...Adresa je teá: P.Joao Drábek S.J., Hospital "Dárce Vargas",
Novo Hamburgo, R.G. do Sul, Brasil, kam mě můj P. provincial destinoval,
abych tam byl kaplanem nemocnice; neboí v Pelotas toho bylo tuze mnoho
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pro mne; ted zde na tomto působišti novém jsem více s to? abych svou povinnost snadněji plnit mohl.
Dp. LUDVIK URBÁNEK, USA, 19.V,: ...Nejstarší lidé si nepamatují, že by
kdy zažili takové zlé počasí jako letos. Spousta farmářů letos vůbec nebudou set oves: je tak mokro, že se nemohou dostat na pole s traktory. Nebylo jednoho farmáře, kdo by neměl na poli v rozmoklé půdě uvízlé dva tři traktory. Znám tři případy, že se traktory propadly tak hluboko, že
jim na konec z bláta koukal jenom komínek a museli je vykopávat a vytahovat pomocí těžkých zvedáků. Ani jeden doposud nemá zasazenou kukuřici,
což je hlavní produkt Iowy: každý ji sází na 20 - 80 ha, podle toho, jak
velkou má farmu: a pracovat se nedá a nedá, i kdyby se chtělo...
Rev. Br. VINCENT, školský bratr v Birmě, 30.V.: ...Skoda, že jsme se nikdy nesetkali v Římě. Nacoural jsem se tam dost i okolo Via Conciliazione.
To byly pro mne hody býti v Římě a viděti Svatého Otce. A zde sedím uprostřed budhistických pagod, hindických templů a mohamedánských mešit. Časně ráno už zvoní vedle nás v budhistickém kláštěře dřevěné zvony, potom
začne skutečně ječet v minaretu mezuín /a užívají ted k tomu mikrofony/
a hned potom počnou v hindickém chrámě zvony /čím více tím lépe/ a ty pekelné bubny, které by vzbudily živé i mrtvé. Okolo 6. hodiny ráno město
je žluté, neboť budhističtí mniši sbírají potravu, a to musí být ta nejlepší. Oni nežebrají, jak se často píše v knihách, to né. Pro každého budhistu první přikázání je živit a odívat mnichy. Nedaleko nás je královské
město /alespoň bylo královské do roku 1885/ Mandalay a tam máme "jen" 14
tisíc mnichů, kteří žijí v části města, vyhrazené jen pro kláštery. Chcete-li vidět "mnichů rotu líných", jak husité zpívají u nás, pak je můžete
vidět zde, kde máme tisíce mnichů, kteří nedělají nic, žijí na lidu, perou se mezi sebou, biografy a fotbalové zápasy jsou jimi nabité. Tu a tam
pan opat je dobrý člověk, ale jeho mniši jsou lumpové, kterých on sám se
bojí. Už jsem zde 32 let a tak je znám a víc než znám. Mimoto máme v Mandalay okolo 6.000 budhistických jeptišek, které se courají denně v městě
a sbírají potravu a pak jdou domů a spí. Ale pro budhistu živiti je, jest
posvátné, a i když mnich je lump, uctívá aspoň jeho roucho. Pravý opak od
křesťanské ideje mnicha, kde roucho nedělá mnicha.
My zde máme velké školy, v Rangúně máme přes 4.000 studentů /obecná škola a střední škola, která připravuje na universitu/. Máme dohromady 8 takových škol zde v Birmě a 2 v Siamu, kde jsme započali jen před
6 léty, ale slibuje to, neboť v Siamu stát nám mnoho pomáhá, kdežto v
Birmě nedají ani haléř. Já jsem zde na horách, kde je jako v Evropě, věčné léto a na vánoce i trochu mrazu. Máme zde pensionát jen pro boháče,ale
školu navštěvují naši chudí křesťané. Jest to obecná a střední škola, připravující studenty na universitu v Rangúně. Naše maturitní výsledky jsou
každý rok výtečné, a tak máme stále v našich školách strašný nával. Ale
nemáme profesory, myslím řádové, a místo. Náš domorodý dorost roste, ale
velice pomalu, neboť to trvá celá léta, než jsou hotovi. Ted máme 4 scholastiky na universitě a jen dva v noviciátě. Ti ovšem už udělali maturitu
před noviciátem. Zde máme náš juvenát, kde se připravují na maturitu. Hned
vedle nás je malý seminář, kde se připravují na maturitu u nás klerici.
Mimoto okolo nás mají noviciát Sestry sv. Josefa, Františkánky Mariiny a
domorodé sestry - tak je to celý Vatikán, jak to zde nazývají. Já učím v
maturitní třídě chemii a angličtinu a jsem asistentem představeného, který jest Často nemocný a tak často mám všechno na starosti. Jsem tu jediný
Cech a tak celá léta nemluvím česky...
Dp. JAROSLAV NEMEC, Monguelfo v sev. Itálii l.VI.: ...V Římě se už asi
všichni znovu potíte, což se o našich horách nedá říci. Přišlo sice i sem
jaro, ale stále je tu docela čerstvý vzduch. Děckám nastaly ted prázdniny
a též mně, poněvadž právě před hodinou jsem naposled vyzkoušel žáčky 2.
třídy, protože i tito maličcí se musili podrobit zkoušce před komisí...
Koncem června skládají závěrečné zkoušky z theologie 3 naši řádoví kněží,
všichni tři misionáři: V Sankt Georgen ve Frankfurtu PhDr. Ludvík Armbruster S.J., který po filosofickém doktorátu získaném v Japonsku se vrátil do Evropy na bohoslovná studia; příští rok zůstane ještě v Evropě.
V Oxfordu končí svá theologická studia Otcové dominikáni Ceslav Velécký,
M.A., a Zdislav Umlauf. P. Ceslav bude v příštím roce přednášet dogmatiku v South Afričan National Seminary for Africans v již. Africe, P. Zdislav se přidruží k P. Bernardu Kadlecovi na misii v Grenadě.
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