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MEZI NÁMI
0 VÁNOCÍCH...
-Problém duchovních povolání
Z T. ZV. CSSR
-Naše mše svaté
-Pan arcibiskup Beran
-Zásilky knih do ČSR
-Bojovný ateismus v CSSR
-Casopiy, které sledujeme
-Perspektivy mimoškolní výchovy Z NASÍ DIASPORY
Dpp.
-Hovory o nových knihách
__ Ingr,
_ . Tománek,
-Svoláno všekřestanské shromáždění
Feřt, Hessoun,
-Růženec a revolver
Vyoral, Mastík,
-Tři dopisy kněží z CSR
Kadlec, Svoboda,
-Píše jeden chlapec...
Krejčí
-Protináboženská pětiletka
-Proces proti Otcům augustiniánům
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...i když jsme nebyli s to
vydat včas toto číslo, jsme přece jen myslili na všechny^čtenáře. A uvědomili jsme si opět jasněji, co je smysl^a^poslani našeho VINCULA. VINCULUM se zrodilo ne jako informační věstník,
ani pouze jako stavovský časopis. Chtělo být právě "vmculem",
ti bratrským poutem, které každému z nás připomíná, ze není
sám že tu jsou i ostatní bratři, kteří mají stejný ideál, stejné poslání, stejný kříž i stejnou zodpovědnost, že tu jsme MY,^
navzájem spojeni nejen stejnou řečí a stejnou mentalitou, nybrz
hlavně tím, že jsme ve službách stejné lásky a stejneho Pana.
Jak to kdysi napsal ve svém dopise jeden spolubratr: "Kdybychom
si už my navzájem nerozuměli, kteří lidé by si jeste mohli rozumět?" - Opravdu, kdybychom se my nedovedli mít radí navzajem,
kde na světě by mohla ještě kvést křestanská láska?^
VINCULUM má právě sloužit této bratrské lásce, anebo
by jí aspoň mělo sloužit, to je jeho cíl. Jestliže se nám to nepodařilo vždy na sto procent, prosíme o odpustem. Aby se nam
to však dařilo stále lépe, prosíme o spolupráci o zájem o kritiku, o nové návrhy a příspěvky /uveřejníme je třebas pod pseudonymem, bude-li si kdo přát/. VINCULUM přece znamena P°uto a
pouto, svazek, nutně předpokládá vzájemnost. Bez ni by se VINCULUM minulo svým cílem.
Dnes je už příliš pozdě na to, abychom vyjadřovali ^
svým čtenářům svá novoroční přání /i když jeden starý^knez říkával, že s vinšováním je to jako s třesnemi: cim P°2dnejsi tím
sladší/ Ujišíujeme však, že jsme na všechny vzpomněli predolta^ m S i mši svaté za naše kněze. A že jsme ta svá p ř a m předložili Kristu Pánu, který je našeho VINCULA Střed a Ozivovatel.

Folia circularía cleri ÜSR dispersi. In lingua Bohémica. Manuscripti instar. Cum approbatione ecclesiastica.
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PAN_ARCIBISKUP_BERAN
V předvánočním týdnu uveřejnil vídeňský "Der Kurier"
zprávu, že někteří turisté, kteří přišli z CSR, sdělovali, že
prý zemřel pan arcibiskup Beran. Přineslo to ve svých zprávách
v 8 hod. večer i italské rádio, v dalších večerních vydáních
zpráv se to však už neodvážilo opakovat. Na dotaz tiskových kanceláří došla prý z CSR odpověď, že o věci není nic známo. A původní zpráva potvrzena nebyla. Zdá se, že šlo o dohady zaviněné
tím, že o našem panu arcibiskupovi už dlouho není vůbec nic známo. Zpráva však způsobila značný ohlas, v některých církevních
ústavech v Itálii, jak jsme se dozvěděli, byla prý den na to dokonce za pana arcibiskupa sloužena mše svatá. Zádušní mše svatá
za živého je v Itálii považována za záruku dlouhého života. Kéž
se toto přání vyplní i na našem arcipastýřovi.
BOJOVNÍ_ATEISMUS_V_CSSR
V posledních létech komunismus započal vyhlazovací boj
proti všemu křesťanskému a zvláště katolickému. Administrativními opatřeními vytváří ovzduší strachu. Hlavně ti, kdo mají lepší
pracovní místo a mohli by je ztratit, nesmí se moc ukazovati v
kostele. Hodně lidí používá neděle k výletu do cizího kraje, aby
tam mohli jít na mši svatou a přistoupit k svátostem. Komunisté
však dobře vědí, že strach a násilí nejsou s to udusit náboženskou víru. Spíše ji posilují, alespoň v mnoha případech. Proto
věnují velkou pozornost soustavnému přesvědčování a poučovaní o
neudržitel:.nosti náboženského názoru na svět a o vědeckosti ateismu. Kampaň tohoto druhu vede ateistická sekce při Společnosti
prošíření^politických a vědeckých znalostí. Má přístup do všech
časopisů, počítaje v to hlavně Filošofický časopis a Učitelskej
noviny. V poslední době vyšlo její inicitivou mnho kňih a brozůrek, které polemisují s náboženstvím a šíří ateismus.
.
Jedna taková publikace se mi dostala do rukou. Je to
kniha ETIKA A DNEŠEK. Jejími autory jsou Karel Mácha a Martin
Marušiak /Praha, Svobodné slovo I96O, str. 199. cena Kčs 18,20/.
Autoři se pokoušejí obhájit prvenství marxismu v etice a dokázat velikost a přitažlivost komunistického mravního ideálu. Třetí kapitolu věnovali náboženské etice. Dali si dost námahy a
snesli o-pravdu hodně ateistických pomluv a nesmyslů na jedno místo Zabývají se třemi otázkami: zda náboženství je vec soukromá;
zda existují mravní důvody pro náboženství, a konečne^co^to je^
náboženská morálka a jaké jsou její rysy. Autoři tvrdí, ze u nas
není pronásledování Církve. Uvádějí tři důkazy: l/ stat přispívá
na opravy historicky cenných chrámů; 2/ stát organizuje duchovni
život církví; 3/ stát oceňuje zásluhy svých občanů o výstavbu socialismu bez ohledu na jejich náboženskou konfesi /str. ^113/.
Jako tato kniha, tak i mnoho jiných publikaci a^casopisů zkresluje, nehorázně a nestydatě křesťanství. Je zle, ze nasi
lidé neslyší a nečtou o opačném a pravdivém názoru. Krestanska
akademie si vzala do svého programu sledovat soustavné protináboženský boj komunismu u nás - hlavně v jeho knižní produkci. Doufáme že se nám podaří sehnat důležité ateisticke spisky a odpovědět na ně v radiu a v tisku. Potřebujeme však vetsi a uzsi^spolupráci vás všech. Jednak v psaní odpovědi a jednak v hledaní
cest jimiž bychom mohli proniknout domů a zaslat našim nasi kres
tanskou odpověá. Napiště nám své názory a návrhy, a pomozte "odpírat zlému".
,
S
SASOPIY^_KTERE_SLEDUJEME Jak vypadá v praxi sledování protináboženské - pro dne
šek len periodická - literatury, o němž jsme psali už několikrát
v minulých číslech? Zatím se nám přihlásili spolupracovnici, kteří odbírají tyto časopisy:
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-VOPROSY FILOSOFII - sovětský filosofický měsíčník
-FILOSOFICKÝ ČASOPIS - jednou za 2 měsíce 160 stran
-NOVÁ DOBA - překlad ruského "Novoje Vremja", týdně 40 stran
-VEDA A ŽIVOT - měsíčně 64 stran
-UČITELSKÉ NOVINY - týdeník
-DUCHOVNÍ PASTÝŘ - měsíčně 24 stran
-KATOLICKÉ NOVINY - týdně 4 strany
-LIDOVÁ DEMOKRACIE - deník
^
_ . .^
Odbírá-li snad někdo ze spolubratři ještě nějakýt^iný časopis,
prosíme, aby se laskavě přihlásil. Máme v úmyslu založit jakousi
"knihovnu" literatury z CSR. Knihovnu v tom smyslu, že každý spolupracovník má /s církevním povolením, které lze snadno obdržet
bud prostřednictvím místního biskupa anebo i přímo u Sv. Officia/
"sv&j" časopis u sebe, avšak časem referuje o zajímavostech, které v něm našel, a je ochoten svůj časopis půjčit tomu, kdo by o
dané téma měl zájem. Křesťanská akademie je v takovém případě ochotná;hradit předplatné. Totéž se samozřejmě vztahuje i na knihy
stejného rázu. Kdo má možnost a zájem, ohlaste se, prosím!
PERSPEKTIVY_MIMOSKOLNl_VÝCHOVY
Před několika léty jsem podal v Novém životě přehled
o družinách mládeže v CSR. Uvedl jsem tam cíle, organisaci, rozvoj tohoto prvotřídního nástroje předvýchovy školní mládeže. Dnes
chci podat několik dalších zpráv o péči komunistů o mládež v hodinách volna. Pramenem mi je k tomu zpráva z tiskové konference naměstka ministra školství Václava Hendrycha, uveřejněná v Učitelských novinách č. 19 mr.
Družiny mládeže
V současné době je v Československu celkem 2.374 druí žin mládeže se 4.644 odděleními a se 170.523 dětmi./Vývoj v minu' lých letech: 1950-51: 330 družin, 25.000 dětí; 1951-52: 1.580 družin, 115.000 dětí; 1956-57: 2.000 družin, 135.000 děti./ Z tohoto
počtu je 81,7 % žáků I.-V. ročníku, 16,9 % žáků VI.-IX. ročníku
a 1,4 % žáků zvláštních škol. Tím, že v poslední době vzrůstá počet zaměstnaných žen, zvyšuje se i počet žáků v družinách.
Vážným problémem družin je nekvalifikovanost vychovatelek. V družinách působí celkem 53,05 % nekvalifikovaných vychovatelek. Nejnižší procento kvalifikovanosti, 8,5 %,má kraj Ustí
nad Labem.
^
, ^'
Do konce třetí pětiletky má být sít družin mládeže doplněna tak, aby mohlo být postaráno o všechny děti zaměstnaných
matek.
Kluby mládeže
Jde o novou formu zařízení, která pečují v mimoškolní
době o žáky VI.-IX. třídy. Vznikla na začátku loňského školního
roku /1959-60/ z podnětu MSK a zkouší se pokusně na dvaceti vybraných školách.
Kluby mládeže zajišťují žákům odpočinek, rekreaci, pripravu na vyučování a rozvíjení zájmové činnosti. Počítá se s tím,
že do konce roku 1965 budou zařízeny kluby mládeže při všech devítiletkách v místech, kde je zaměstnáno mnoho matek.
Školy s celodenní_pěčí
Začnou se zřizovat od počátku školního roku 1961-62,
a to ve velkých průmyslových střediscích a na venkově jako újezdní školy, do nichž by se soustřeďovaly děti zejména z dnešních
jednotřídek, popřípadě i dvojtřídek. Tyto školy budou pečovat o
školní a mimoškolní výchovu a o stravování dští podle místních
podmínek od 6-7 hodin do 17-18 hodin.
Tyto školy se budou otvírat postupně, aby do konce roku 1965 byly v každém okrese 2-3 školy s celodenní péčí.
Tuto formu péče o mládež převzali komunisté z SSSR, ,
kde je již v činnosti po dva roky.
Internátní_školy
Vzhledem k hustí síti autobusové dopravy se v CSSR nevidí velká potřeba zřizovat internátní školy. Aby ale CSSR nezůs-
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tala pozadu za SSSR, i zde vzniknou internáty, podle pokynů XX.
sjezdu SSSR a jejího kormidelníka Chruščova.
Ve srovnání se Školami s celodenní péčí budou žákům poskytovat ubytování v internátech a úplné stravování. Předpokládá
se, že děti budou v internátech od pondělí do soboty, na neděli
se budou vracet podle okolností k rodičům. Předpokládá se, že každý kraj zřídí do konce třetí pětiletky dvě internátní školy.
Pro tentokrát stačí. Doufám, že se mi podaří připravit
do příštích čísel přehled o prázdninových táborech pro mládež v
CSSR a o rozdílení učebnic a jiných školních pomůcek zdarma v tomto školním roce.
g-g
H0V0RY_0_N0VÝ5H_KNIHÁCH
Pod tímto titulem, převzatým z Učitelských novin, jsme
v* 1. čísle VIII. řady Vincula přepsali řadu recensí o nových knihách vydaných v CSR. I dnes chceme uvést několik novinek z ateistického knižního trhu, tentokrát už CSSR. Počet knih vydaných k
podpoře protináboženského boje se množí a bylo by skutečně velmi
důležité dát se do práce a reagovat...
"Ateistická literatura byla obohacena o brožuru MUDr. Miloše Matouška MEDICÍNA A NÁBOŽENSTVÍ. Autor v ní ukazuje, jak je
medicína /jako každá vědecká disciplína/ v příkrém rozporu s náboženskými představami. Po stručném výkladu o vzniku náboženství a
empirických počátcích lidové terapie přechází k výkladu o stanovisku náboženství a zejména katolické církve k lékařství. Katolická církev hlásajíc, že každé utrpení a sama smrt je zásahem božím,
udržovala a dosud se snaží udržet pověry se snahou ponechávat lidi v zaostalosti. Zajímavý je výklad a doklady o tom, jak církev
zasahovala do otázek medicíny, jak se i tu bránila křečovitě každému pokroku. Soudobá katolická církev pak zasahuje do lékařství
i jinými prostředky: v kapitalistických státech se stará o zdravotnická nařízení -a vydává to za ušlechtilé dílo milosrdenství a
lásky k bližnímu. Ve skutečnosti jsou církevní nemocnice rafinovaně organisované opěrné body jejího ideologického vlivu. Hadové sestry se snaží získávat lidi pro církev v době jejich nemoci, která
jim podlomila duševní rovnováhu a rozumovou soudnost. V socialistické společnosti mají naopak právě lékaři veliké možnosti, jak
působit na své okolí a zejména na nemocné ve smyslu vědeckého světového názoru. Brožura se spíše jen dotýká závažných problémů, jejichž podrobné rozvedení by bylo velmi účelné a poučné. /Krajanské
nakladatelství Gottwaldov, str. 47, Kčs 5,-/." UN, č. 23"Bohatým pramenem pedagogických zkušeností je brožura
Hany Sachsové VBDECKOATEISTICKÁ VÝCHOVA V PRACÍ ŠKOLY /vyšla v
SPN v edici Učitelé o své praxi/. Po úvodních statích o obsahu a
významu ateistické výchovy autorka ukazuje, jak někteří učitelé
sice ovládají látku, kterou mají sdělovat žákům vhodnými formami,
ale neosvojují si ji a nedomýšlejí až k přesvědčení o správnosti^
vědeckých závěrů... Východiskem je tu výchovná práce, která má mít
i svůj organisační základ v plánu ideového vedení učitelů. Na příkladech pak s. Sachsová ukazuje, jak takový plán uvést v život...
/str. 104, brož. 2,70 Kčs/." UN, č. 24.
"Pro komunistickou výchovu dospívající mládeže má velký
význam vědecká ateistická výchova. Proto je nutno uvítat každou novou zkušenost...A právě těmito klady, množstvím konkrétních praktických zkušeností a názorných ukázek, jak lze z dětských myslí
vymýtit zbytky pověrčivosti, náboženských předsudků a různých nesprávných výkladů přírodních jevů, zaujme čtenáře-učitele pedagogické Čtení ředitele sovětské školy A.N. Alexejova ATEISTICKÁ VYCHOVÁ VE ŠKOLE, jež vyšlo v překladu Jasněny Kohoutové v edici
"Na pomoc učiteli" /str. 123, brož. 2,70 Kčs/..." UN, č. 33-34
"SPN vydalo několik metodických příruček. Dobrým doplňkem osnov pro mateřské školy je publikace ROK V MATERSKÉ ŠKOLE
od Miroslavy Jírové, Boženy Kádnerové a Lidmily Bělinové... Au-
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torky vycházejí z tělesné výchovy... Pak přecházejí k výchově rozumové... Přitom zdůrazňují, že už v předškolním věku je třeba vytvářet u dětí základy materialistického chápání světa /pravdivým
vykládáním okolní skutečnosti a jednoduchých přírodních zákonitostí, předcházením vzniku pověr"a náboženských představ apod./...
/str. 227, váz. Kčs 11,60/." UN, č. 36.
g^
SVOLANO_ySEKRESTANSKĚ_SHROMAZDENl
"V Praze zasedal stálý výbor pražské Křestanské mírové
konference, který rozhodl, aby první Všekřestanské mírové shromáždění bylo svoláno na dny 13.-18. června 1961 do Prahy. Současně
byl rozšířen pracovní výbor Křestanské mírové konference o biskupa Nikodima, vedoucího zahraničního úřadu Ruské pravoslavné církve
v Moskvě. Na schůzi byl rovněž vytvořen mezinárodní sekretariát
pro Všekřesfanské mírové shromáždění, zřízení zvláštní komise a
podrobně projednán program Všekřestanského mírového shromáždění."
Lidová demokracie, l/XII.1960.
RUZENEC_A_REVOLVER.
je nadepsáno vyprávění Dusána Tomáška o případu kněze
Stanislava Sasiny, které přepisujeme podle RFE z Večerní Prahy
26/XI.1960:
"Skupinový spis Státní bezpečnosti je uložen v růžových
deskách. Můžeš obrátit první list a číst protokolární záznam:
^Povězte nám, kdy a proč jste uprchl do zahraničí."
"Byl jsem farářem římskokatolické církve. Nemohu si stěžovat, že by se mi vedlo špatně. Měl jsem slušný příjem, práce nebyla nijak těžká. Ale nesouhlasil jsem s vývojem událostí a domníval jsem se, že budu-li pracovat proti režimu, vydělám si mnohem
víc. Lákal mě život ve Vatikánu, kde jsem kdysi žil šest let, i
možnost využít vysílání vatikánského rozhlasu proti Československu.
Pokoušel jsem se v kostele, ve škole i při osobním styku s občany
narušovat opatření vlády. Když jsem viděl, že je tato moje činnost
odhaleha, rozhodl jsem se k útěku..."
Na konci stránky je čitelný podpis? Cotl - souhlasí Stanislav Sasina,
Na počátku je - kšeft
Faráře Sašinu, muže přesvědčeného a všemi mastmi mazaného, jistě obyvatelé Benešova nad Černou pamatují. Byl pánem na
faře připomínající spíše nedobytnou tvrz než sídlo "duchovní správy". Dost možná, že také některým z věrných malověrných bylo divné, když jedné listopadové noci důstojný pán ze své tvrze zčista
jasna zmizel.
Ze by nanebevzetí? I kdež! Takový podfuk lze přece snadno ověřit kosmickou laboratoří!'Sasina se drží pevné země. Ráno
po oné listopadové noci začíná nový den docela světsky: kšeftem.
Prodává ve Sv. Martinu na rakouské straně státních hranic hodinky.
Své obchodní vlohy osvědčuje i později - a dá-li se to tak říci,
velkoryseji. Na špiónském trhu zpeněžuje zradu, lež i to, čemu
se u poctivých lidí říká čest.
Přes Gmúnd odjíždí Sasina do Vídně. Na nádraží se hlásí
u Bahnhofsmission - informační služby katolické Charity, organizace, která se zabývá špinavou prací proti socialistickým zemím. Ubytovali ho ve svém ústředním domě.
Američtí charitáři
Rakouská Charita pěstuje čilé styky se svou americkou
jmenovkyní. Proto ji také pohotově informuje o novém přírůstku.
Americkým charitářům se dobře hodil. Vyzpovídali ho a přidělili
mu méně nápadné ubytování v domě řeholnic na Kaiserstrasse. Tam
za ním také poslali zaměstnance Svobodné Evropy Stefana. Sasina^
mu ochotně prodal různé "poznatky" o naší republice. 2e šlo o výmysly, to Svobodné Evropě pochopitelně nevadilo.
Mezinárodní katolická agentura zatím pracuje s nevšední
péčí. Přiděluje Sasinovi k ruce řeholníka, opatřuje mu rakouský
průkaz na jméno Tomáš Klaudius a posílá ho do západoněmeckého sirotčince v Rosenheimu. Tam už sirotka Klaudiuse očekává kaplan
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Straubinger, aby jej dovezl autem do Norimberka."
Sasina odjíždí do Vatikánu:
"Vatikánské hnízdo
Schází se tu s podobnými výtečníky: s rektorem české koleje Bontempim, s vicerektorem Bezdíčkem, spirituálem Spidlíkem a
monsignorem Bafilem. Co jméno, to vznešená funkce. V koleji se také seznamuje s předsedou tzv. Sdružení Čechoslováků v Itálii Plannerern. Cilé styky udržuje i s domovem "františkánek".
V čem spočívá jeho du&hovní správa, o tom svědčí např.
to, že Bafilemu, zaměstnanci vatikánského státního úřadu, podává
špionážní zprávu o poměrech v Československu. Do oblasti duchovní
správy patří i spolupráce s vedoucím českého vysílání vatikánského rozhlasu j'czuitfou ,Fořtcm /s jezuity máme ostatně už historické
zkušenosti, žé'?/'. Feřt používá Mašinových smyšlenek pro štvavé vysílání. žádá ho také o obstarání školních knih, "v duchu dialektického materialismu", aby jich mohl zneužít ve svých relacích.
Pod patronací "svatého otce" připravuje se novopečený
kaplan k tajnému poslání. Odmítá proto lákavou nabídku strávit
zahálčivou dovolenou ve vile České koleje u Livorna a odjíždí
zpět do Německé spolkové republiky."
V RBcnheimu k němu přijíždí česky a německy mluvící dr.
Pastor, který ho "vyučuje špionáži".
Příštího dne zastavuje Pastor se svým Volkswagenem naposledy před sirotčincem. Dává důstojnému pánovi poslední instruktáž, přináší fotokopie pokynů, kompas, štípací kleště na překážky,
gumové.rukavice a mapu jižních Cech s prostorem přechodu hranic.
Není známo, zda Sasina za tyto dary poděkoval zbožným
"zaplat pámbů". Je však známo, že ochotně zastrčil do kapsy 2ß00
Kčs na "služební výdaje" spolu s padělaným občanským průkazem na
jméno Josef Hácha. Reholnicím v sirotčinci svěřil do opatrování
své cennosti: kufr, svaté obrázky, růženec a fosforovou sošku panenky Marie, která vydává v noci tajemné světlo.
Tyto relikvie se totiž ukázaly pro přechod hranic málo
účinné. Pan farář se raději spolehne - stejně jako při útěku - na
účinnější ochranu: samopal nebo revolver.
Obyvatelé rakouské pohraniční obce St. Martin netušili,
že jednoho vlahého červencového večera prošel kolem nich nepozorovaně prodavač hodinek z loňského podzimu. Ted už to nebyl jen
benešovský farář Stanislav Sasina s německým Reiseausweisem v kapse. Byl to i Tomáš Klaudius, jak to o něm tvrdila rakouská Identitätskarte, byl to i Josef Hácha, učitel z Českých Budějovic.
Muž tří jmen, otec, syn a duch svatý v jedné osobě, spasitel, jehož snem bylo založit "světový stát, v němž by každý byl světoobčanem a jediným vládcem víra a církev".
"Jdete k Schwarzbachu a k hranicím?" S touto otázkou se
k němu přidává neznámý muž. Postupují přes louky k šumavským lesům. Z haldy dřeva vytahují žebřík. Po něm přelézá Sasina-Klaudius
-Hácha drátěné překážky.
Cesta vede podle kompasu hustým lesem k "pašerácké" samotě v Černém údolí. Tam už Sasinu očekává starý známý, převaděč
Englmüller. Za 400 Kčs ukrývá faráře, kleště i gumové rukavice,
a obstarává prostřednictvím ženy, jejíž muž uprchl po Únoru do
NSR, další spojení.
Mše jako zástěrka
Příští večer zastavuje u silnice do Valtéřova koňský
potah. Přijímá živý náklad a odváží jej do Borovan. Pozdní host
klepe na okno. Otevírají mu dvě důvěřivé ovečky, Anastázie Váchová a Anna Fikešová.
Sasina začíná "pracovat". Posílá spojky, zve k sobě věrné, přijímá návštěvy, navazuje styk se zaměstnaňkyní budějovické
Charity, pokouší se zjistit situaci na hranicích a slibuje bývalému chovanci kláštera ze Čtyř Dvorů, že ho převode za hranice,
aby mohl studovat na kněze.

YINCULUM_VIIIj._4

- 7 -

LEDEN 1961

Ruka spravedlnosti
Říká se, žc boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Nevím,
nemám s tím zkušenosti. Vím však, že naše bezpečnost pracuje mnohem pohotověji a přesněji.
Po třinácti dnech pobytu v Borovanech přibíhá k Sasinovi
Váchová: "Jde sem SNB". Vzápětí volá Fikešová: "Schovejte se!" Hácha-Klaudius-Sasina přiskakuje k oknu. I v houstnoucím šeru poznává, že domek je obklíčen.
x
Skupinový spis Státní bezpečnosti je uložen v růžových
deskách. Můžeš obrátit poslední list. Je stručně nadepsán: Stanislav Sasina, farář římskokatolické církve, posledně bytem v Římě,
Via Galia... dopustil se podle § 78, odstavec 1, litera c/, a odstavec 2, litera a/ a b/, trestného činu velezrady..."
Bylo to utrpení překlepávat na blánu tyto řádky, plné cynismu a jízlivého rouhání. Cítím skoro povinnost omluvit se čtenářům za to, že jsem jimi pošpinil stránky VINCULA. I tento styl plný jedu a nenávisti však slouží k tomu, aby dokreslil situaci protináboženského boje, který jsme už výše dokumentovali výňatky z Učitelských novin. Jak se v této tíživé atmosféře žije našim kněžím?
Jak na ně působí ten neustálý tlak lživé bezbožecké propagandy,
kterému nelze uniknout? Přepisujeme několik citátů z dopisů některých spolubratři z vlasti, které se nám dostaly do rukou.
TRI_D0PISY_KN*EZ1_Z_CSR
První kněz píše: "Je to krásné, že máte všichni možnost
k tak solidnímu veSeckému vzdělání a získání rozhledu po světě a
ted bych Vás nejraději pozval, kdybych byl mocným tohoto světa,
ještě sem, abyste .si tu doplnili prakticky sociologii. V té, zdá
se mi, asi vedeme my, alespoň já jsem získal za ta léta, co jsem
přestal poslouchat přednášky Dr. X, prohloubení znamenité, a z praxe. Item v pastorálce jsme kapánek poporostli k svému prospěchu,
i když mnohdy neradi. Ale naučili jsme se chápat, že podstata kněžské pastorace není v činnosti spolkařské a representačně-ouřadnické, to vše pominulo a zbyla nám pastorace po prvokřes*6ansku cestou
úsilí o osobní svatost. Item jsem se naučil chápat, dík našemu zřízení, že moc Církve není v majetku a držení mocenských a finančních posic, ale v osobních kvalitách víry a praktické lásky k bližnímu. Je to sice občas nepohodlné, ale to, co zbude, bude ryzí zrno
až koště Boží odrnete všechny plevy. Nezbývá než děkovat Bohu za toto přeužitečné školení. A zdá se mi, že jestli toto křesíané na západě nepochopí co nejdříve sami a po dobrém, a to myslím, že sotva,
že jim tam Pán Bůh pošle také někoho, kdo už je tomu naučí. Kdybych tam byl jako Vy, šel bych dělat misionáře do Vatikánu. Ale
oni by mě asi stojně neposlouchali a vyhodili jako komunistu. No,
komunista nejsem, ba ani vlastenecký kněz, ale učil jsem se v katechismu? že Bůh řídí všechno k dobrému a vyčetl jsem z církevních
dějin, že Církve kvetla nejlépe, když stála na svých nohou a neopírala se o autoritu států a vladařů. Byla by to, myslím, přeužitečná práce, sledovat a sepsat, jak život Církve vždy zplaněl a zploštěl, kdykoliv se začala opírat o moc vladařů a států a svých nemovitostí a majetků, počínaje dobou Konstantina Velikého. 0 tomhle
by bylo potřeba víc přemýšlet, než o pitvání vnitřností Panny Marie a zavádění nových pobožností. Ne nové pobožnosti, ale staré
zbožnosti je nám třeba. Říkej jim to tam, kde jen můžeš, že čekáme, aby na tom koncilu vysčLékli už konečně Církev z krejzlíků baroka, že barok je úctyhodný, ale jen jako historická epocha, ale barokně žít, to že už neumíme a nenaučíme se. Byl bych velmi rád, kdy
bys mi napsal, jestli tam také tak naléhavě cítíte, že těžiště křes
íanství není už v hloubání v rubrikách a obřadech, ani v teologických finessách, ale v naplňování sociálních zásad Kristových.v
praktickém životě.
Poslouchal jsem v rakouské televisi velikonoční projev
svatého Otce. Větší část projevu byla věnována odsouzení bezbožného komunismu a soucitu s Církví mlčící za železnou oponou, ale
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ani slovem nobyl odsouzen kapitalismus, který je přece také bezbožný. Jc-li mezi nimi rozdíl po této stránce, pak je to ten, že
komunismus má aspoň teoreticky za svůj cíl zásady sociální spravedlnosti, tak, jak jo hlásal Kristus, kdežto kapitalismus má za
cíl osobní prospěch a libcralistický zákon silnějšího. Kapitalismus sioo křesťanství otevřeně nepronásleduje, ale jistě ne z ušlechtilosti zásad, ale proto, že jej považuje za spojence a dobrého slouhu proti komunismu. Takové projevy, myslím, ničemu a nikomu neprospějí, jen z nás křesťanů dělají věrné spojence a sluhy
kapitalismu a staví nás tam, kdo stát ani nechceme, ani nemáme.
Už toho povídání nechám, nezlob se za to, je to^ak, jak
se říká, že čeho je hrnec plný, to přetéká. Snad to ani není moc
rozumné, že jsem hned začal o takových věcech, protože snadno se
to může špatně pochopit, když to člověk nemůže pořádně vysvětlit,
jak to míní, ale nedá ml, abych mluvil, která noha mě bolí a co
kde píchá, když tak v duchu hovořím s někým z druhé strany světa."
Druhý dopis napsal mladý řeholník, který nyní pracuje
ve výrobě: ^Zajímá me pořád Aristoteles, ale přemýšlím i o jiných
otázkách. Už dávno mi bylo jasné, že Západ nemá politický program.
Jediný program Západu je svoboda, a to je pojem duchovní, který
nemá pro lidi přitažlivost. - V Sov. Svazu došlo ke změnám k lepšímu. V zimě vyprávěl bratrovi nějaký ruský inženýr o tom, jak
to vypadalo za Stalina a Berii... Nakonec mu řekl: "Teprve ted
za Chruščova začínáme žít."
Nepochybuji, že komunismus se bude šířit. Mám dojem, že
to bude s gravitačním zrychlením. Vzpomínám, jak ses za studií obával, že katolíci v jižní Americe tíhnou k fašismu. Myslím, že
právě tam se bude komunismus šířit nejrychleji.
U nás je vidět veliký rozmach průmyslu. Stát pxyádí důslednou athoistickou politiku. Š druhé strany pak kněží, kteří
jsou na farách, nevyužívají těch možností, které mají. Většinou
je jejich život polarisován numismatikou a mladými hospodyněmi.
X. /jednoho spolubratra/ jsem neviděl devět let. Až
vloni přijel na veletrh. Celý osmahlý, v kožené bundě a v těžké
čepici za.palčivého horka. Dřevorubectví mu jde k duhu. Nakoupil
zde spoustu knih. Jeho zájmy jako vždy byly široké: Kategorien
des dialektischon Materialismus, starogermánská gramatika, portugalština, švédština, dějiny řecké kultury, přírodní vědy atd. Říkal ml, že ve Vatikáně všechno spí, ale že i tam na ně dojde...
Třetí kněz je v duchovní správě: "Především jsem se dozvěděl, že má být o3 Nového roku zkrácený brevíř...
Neméně důležité pro mne je, jak je to vlastně s tím,církevním sněmem a o čem se tam vlastně bude jednat? Vím, že se má
- jednat o sjednocení křesťanů, o reformě brevíře, o zavedení národních jazyků do bohoslužeb a svátostí. K tomu Ti musím říci, že už
je k tomu nejvyšší čas. U mnohých kostelů už nejsou varhaníci, ve
všední den hrají už jen ve městech. Nikdo nový se na varhany neučí. Jakmile se nehraje a není. nikdo, kdo by držel kostelní zpěv,
stane se pro prostého člověka Mše sv.' "brebentěním". Možná, že se
Ti to bude zdát divné, ale je to fakt, který jo třeba vzít na vědomí. Zvláště je to markantní při obřadech sv. týdne.
Pak se zde také mluví o zdobrovolnění celibátu. Myslím,
sám osobně, že se s tím bude asi musit něco udělat kvůli protestantům a pravoslavným. Jinak mohu říci, že zde panuje názor asi tento: Je otázka, zda dobro celibátu je tak veliké, aby vyvážilo to
zlo, které zapříčiňuje, i když nepřímo. Musíme říci, že peccata
contra c. jsou multa. Za druhé Ti musím napsat, že stejně nám nikdo nevěří. Jsem sám dosud poctivý a myslíš, že mi to někdo věří?
Když nemohli na mně nic jiného najít, pak mne dávali zdejší lidé
dohromady s hospodyní, která je zatím dvojnásobnou babičkou. ^Tedy
lidem nedáme dobrý příklad prostě proto, že tomu nikdo nevěří. Pokud věří, pak jsou to skutečně vyjímky. Pak bude brzy naprostý nedostatek kněží, viz Již. Amerika. Vím, že leckterý hoch mně řekl:
"Nemám nic proti kněžství, ale kdybych se mohl oženit!".
Také čekám, zda bude slibovaná reforma sestřiček. I to
už volá o pomoc. Tak tedy, jak vidíš, mám mnoho dotazů..."
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Naše poznámka: Necítíme se nikterak oprávněni tyto dopisy kritizovat. Je*v nich mimo jiné i mnoho postřehů, nad nimiž ty
se lidé na západě mohli s velkým užitkem zamyslit. Ale něco tu přece jen chybí, něco, co se postrádá na první pohled: Dalo by se to
snad nazvat "svislá souřadnice", směr k Bohu. Je jistě pěkné uplatňovat zásady sociální spravedlnosti, přemýšlet o tom, jak lidsky
odpomoci nedostatku kněží, případně ve volném čase studovat starogermánŠtinu a švédštinu. Ovšem, nezapomíná se tu na to, co je cíl
a hlavní úkol člověka: poznávat a milovat BOHA, a teprve pro Něho
a v Něm vše ostatní? Dát se mu úplně, ne proto, abychom dávali druhým dobrý příklad, nýbrž prostě proto, že je nejvyšší Láska, která
si zasluhuje srdce nerozdělené?
Protináboženská propaganda, chce-li být účinná, musí samozřejmě potírat tento základní postoj člověka, který je podstatný
pro každé náboženství. A bylo by opravdu tragické, kdyby se jí to
podařilo? kdyby u nás vymizel smysl pro intimní spojení s Bohem,
pro kontemplaci, která byla, je a bude duší všeho ostatního.- Orate, fratres...!
Pisatel tohoto dopisu je šestnáctiletý chlapec, který by
se rád stal knězem. Protože však po čas návštěvy školy nebyl pionýrem, nebyl připuštěn k dalšímu studiu a musil na učení, daleko od
domova, do ústavu. Píše jedné své příbuzné;
"Ve středu 28/IX., tj. na svátek sv. Václava, jsem vstával v půl šesté ráno. V 6 hod. jsem jel na Pražský hrad do chrámu
sv. Víta. Když jsem tam přišel, byla právě sloužena mše sv. u oltáře sv. Jana Nepomuckého. Po této mši sv. přinesl kněz na katafalk
potažený červeným suknem lebku sv. Václava. Katafalk byl postaven
před hlavním oltářem. Kolem katafalku byly svícny s rozžatými svíčkami a kytky. U hlavního oltáře pak byly slouženy v 7 a v 8 hod.
mše sv. Po poslední mši sv. jsem honem jel do internátu.
Od 12 hod. jsem byl v práci. Po práci jsem jel na Václavské náměstí. Tam před sochou sv. Václava se konala pobožnost. Budu
se snažit Vám tuto pobožnost co nejlépe popsat.
K soše sv. Václava přicházím asi o 18,30 hod. V té době
již kolem sochy je dosti lidí. Nesmím však zapomenout Vám napsat,
že před sochou zde udělali záhon s květinami s nápisem H. CS /i
když zde nikdy nebyl, udělali jej asi 14 dní před tímto svátkem,
a to proto, aby se tam moc lidí nevešlo/. Ale beztak se tam lidé
vešli a přispěli tak k důstojné oslavě sv. Václava. Když tam přijdu, zpívá se právě "Tisíckrát pozdravujeme Tebe". Během pobožnosti se střídají mariánské písně s chorálem "Svatý Václave" a hymnou
"Kde domov můj".Následují litanie ke všem svatým a různé modlitby.
Cím více se ručička na mých hodinkách blíží k 8 hod., tím více lidí
přichází, a mezi nimi i mladí lidé. A tak mohutně vyznívá do pouličního ruchu svatováclavský chorál.
0 půl deváté hod. však jsem musel již jiti do internátu,
i když mě až do dneška mrzí, že jsem tam nezůstal až do konce.
Ještě jsem Vám, milá tetičko, zapomněl napsat, že u sochy sv. Václava bylo tolik kytek, že nebylo nic jiného vidět než
kytky a rozžaté svíčky. A tak pln dojemných dojmů jsem odcházel.
Na Václavské náměstí jsem se dostal až v sobotu, a odtamtud jsem po večerní mši sv. v kostele Panny Marie před Týnem
jel trolejbusem domů. A zjistil jsem, že z takového množství kytek,
kterých tam bylo ve středu, tam v sobotu zbyla jen jedna, po ostatních tam zbyly jen skleničky, takže z toho vyplývá, že ty kytky
někdo přes noc ukradl, což se už víckrát stalo.
V neděli jsem byl vzhůru již od půl třetí ráno. V půl
čtvrté jsem vstával a oblékal jsem se. Ve 4 hod. jsem odešel k
trolejbusu. Trolejbusem a tramvají jsem se dostal na nádraží Těšnov a odtud vlakem v 6,48 hod. přes Všetaty do Staré Boleslavi na
pout. Ze Všetat, kde jsem musel přestupovat do jiného vlaku, jelo
se mnou mnoho poutníků z Turnova, Mladé Boleslavi i odjinud.
Od nádraží jsem šel do kostela velmi rychle. Do kostela
sv. Václava jsem přišel o 8,15* Již venku jsem slyšel zpěv. To
zpívají poutníci píseň k sv. Václavu "V zemi věrných Cechů' při
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8. mši svaté.
0 10. hod. přichází na kazatelnu 751etý místní děkan P.
Veselý. Toto kázání trvá téměř do 11 hod. Mezi tím se v sakristii
shromažďují ministranti a ostatní dva kněží - asistenti. Ministranti jsou z různých míst severních Cech. Asi o 11. hod. přichází k
oltáři Páně 24 ministrantů /mezi nimi i já jako akolyta/ s třemi
kněžími k pontifikální mši sv. Při zpěvu chrámového sboru, který
zpívá většinou již starší svatováclavskou mši, trvá tato slavnostní pontifikální mše sv. asi do půl jedné odpoledne. Nejmohutněji
zaznívá svatováclavský chvalozpěv "Svatý Václave" na konci mše sv.,
při kterém jistě všichni přítomní poutníci zpívali. Poutníků zde
bylo dost. Již to je důkazem, že jen z Benešova u Tábora bylo pět
autobusů poutníků, a bylo tam i mnoho autobusů odjinud, tak např.
asi v 16 hod. sem přijelo na 85 poutníků až z Trnavy na Slovensku.
A to je na takovou dálku /jistě přes 600 km/ jistě hodně. Mnoho
poutníků taky však přijelo vlaky a autobusy z Prahy, Turnova i z
blízkého okolí. A tak i toto poutní místo se stalo důstojným místem oslav sv. Václava. Po této mši sv. jsem byl na obědě, nebot
jsem od rána ještě nejedl... Pak jsem byl na zpívaných litaniích
k Patronům českým a na svátostném požehnání v kostele sv. Václava.
I při této pobožnosti spolu s dalšími 7 ministranty asistuji. Pak
jsem se ještě zúčastnil svátostného požehnání v kostele Panny Ma_rie s uctíváním Paladia země české. Po této pobožnosti jsem si udělal soukromou pobožnost křížové cesty v přilehlých ambitech a
v 17?45 již opouštím autobusem toto krásné poutní místo... Tento
týden mám ranní směnu a dělám poslední týden o 6 hodinách denně.
Od pondělka již musím dělat 8 hod., nebot mi tento týden bude 16
let. Od září již také dělám za peníze, a tak již očekávám 13° října, kdy budu brát první větší výplatu: no, jsem zvědav, kolik. Zatím je to pořád stejné. Dnes chci jít do kostela, nebo*c má tatínek s Fanouškem svátek a zítra je ukončení výstavu Nejsvětější
svátosti v kostele sv. Václava na Smíchově. Dá-li Pán Bůh, tak
tam půjdu... "
PR0TINÁB02ENSKA_PETILETKA
Tongerlo - Belgie, 30/XI. /KNA/;"Podle informací Ostpriesterhilfe byla sestavena v CSR protináboženská "pětiletka", která
připravuje řadu ostrých zákroků proti Církvi. Podle tohoto plánu
má zůstati pro duchovní správu v r. 1965 v každém kraji.a každém
větším městě pouze jeden kněz, oddaný komunistické vládě. Všem
ostatním kněžírn bude do té doby odňato povolení kněžsky působit.
Podle odhadů získaných na základě informací Ostpriesterhilfe je dnes mimo duchovní správu na 1.500 knězi. Většinou jde
o kněze, kteří byli při poslední amnestii propuštěni z vězení."
Mezi těmi, na něž se amnestie nevztahobala, je mezi jinými také dp. Vítězslav Koza z pražské arcidiecése. Pracoval - zdá
se - v jáchymovských dolech, a je vážně nemocen.
PROCES_PROTI_OTCUM^AUGUSTINIANUM
Brněnská "ROVNOST" z 22/XII.1960 přinesla v rubrice "Poučení ze soudní síně" tuto zprávu o procesu proti 4 Otcům augustiniánům a 2 laikům. Přepisujeme tuto soudničku v původním znění, abychom dokumentovali i styl čs. novin.
Pod kapucí_^svatého^_Augustína
V Československu byly státem zrušeny všechny církevní
řády. Bylo k tomu důvodů dost a dost. Představené řádu milosrd-^
ných sester se nakonec musely zpovídat státnímu soudu z protistátní činnosti, františkáni měli černý fond 2 milióny korun na financování spojek ze zahraničí; a také minoritě, kapucíni, jazuité a
další měli na hlavě tolik másla, že je prostě bylo třeba setřít.
Ale vratme se k brněnskému procesu. Těch šest obžalovat
ných se scházelo pravidelně od roku 1950 - tedy po zrušení jejich
řádu - na tajných schůzkách. Radili se, jak narušovat naše státní
zřízení, jak změnit režim /rozuměj: v duchu středověké nadvlády
církve nad státem/. Mnoho si slibovali od zahraniční pomoci. Tleskali maďarské kontrarevoluci, pitvali zprávy z eucharistického^
sjezdu v Mnichově /vždyt je tam jeden z jejich bývalých "bratří"
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Franke/, hltali zprávy ze zahraničí, především z Vatikánu.
Své "zkušenosti" sdělovali věřícím, hlavně mládeži. Jeden z nich
- Papež - rozšiřoval výpisky ze zahraničních štvavých relací mezi
bývalými jezuity a augustiniány.
Béra - vedoucí skupiny - sepisoval devět roků knihu "Problémy katolíka XX. století". V tomto díle je tolik nesmyslů, že se
za ně musel před soudem sám stydět. Psal mimo jiné také o mravní
čistotě. Podívejme se tedy na jeho čistotu: Před soudem svědčili
dva chlapci, které pohlavně zneužil. Třetí následkem Bérovy "mravní čistoty" seděl. Stát zatím nemůže /tak ho asi zřídila národní
"bezpečnost^ aby na něm vynutila křivé svědectví - pozn. VINCULA/.
Byla to otřesná scéna.
Zpověď lidového soudu byla dlouhá. Obžalovaní se chovali
kajícně. V tom - jak známo - dovedla vždycky církev své ovečky i
pastýře cvičit. Rozhřešení zní takto: Všichni jsou vinni trestným
činem podvracení republiky, Bára navíc trestným činem pohlavního
zneužití. Odsuzují se proto: Miroslav Bára, bývalý kněz řádu augustiniánů z Brna, bez pracovního poměru /i/ k trestu odnětí svobody na 7 let, Florián Jančík, bývalý kněz řádu augustiniánů, před
zatčením administrátor na faře v Opatové, 3 roky, Josef Papež, bývalý augustinián, před zatčením administrátor v Protivanově, 2 a
půl roku, František Peška, augustinián, duchovní správce v Brně,
3 roky, Václav Duroň, úředník, 12 měsíců a Josef Pernikář, projektant, 14 měsíců. Všechny tresty jsou nepodmíněné a jsou k nim pochopitelně přidruženy i tresty vedlejší."

ERCBL3M_DUCHgVNlCH_P0V0LANl
Z usnesení XVI. sjezdu Národního_svazu_českých_katolíků
v_Texasu_USA_19§0:
"... Napomínáme členstvo Svazu a vůbec náš lid, aby si
hluboce uvědomili bolestný nedostatek duchovních povolání a všemožně povzbuzovali mládež i její rodiče, aby se rozmnožil počet
těchto povolání jak u hochů tak u děvčat, aby tak katolička charitativní, výchovná a vzdělávací práce mohla pokračovati a se zvelebovat!. Hlásíme, že tento Sjezd tvoří na pomoc kaplanovi a úřednictvu Svazu pětičlenný výbor duchovenstva s naším českým nejd.
biskupem v čele, kterémužto výboru svěřujeme za úkol, aby jménem
Svazu navázal potřebné styky v Římě i s americkou hierarchií a vyšetřil a vyřídil, jak by se uplatnila co nejlépe pomoc poskytovaná papežské koleji Nepomucenum v Římě nejen hmotnou podporou, nýbrž
i získáváním duchovních povolání i z naší země pro Nepomucenum a
pro práci jednou v osvobozeném Československu....'
Zprávy uveřejněné na předchozích stránkách ukazují až příliš jasně, jak se u nás opravdu "připozdívá". Bezbožecký ubisk je
vyčerpávající, kněží stále více ubývá, a mladým chlapcům, kteří by
se chtěli stát kněžími, je cesta k oltáři stále více znemožňována.
Totéž platí i o řeholních sestrách a řeholních povoláních mezi dívkami.
,„
Jsme proto opravdu vděčni Svazu českých katolíku v USA?
a zvláště jeho kněžskému výboru s ndp. biskupem Mořkovským v čele,
že se ujal tohoto bolestného problému a že si vzal za svůj úkol
hledat a podporovat nová duchovní povolání pro náš národ. Snad se
v rodinách amerických katolíků najdou jinoši a dívky, kteří by ^
chtěli zaplnit mezery, které se v řadách kněží a sester doma stale více rozšiřují. Všichni budeme jistě tuto záslužnou akci Svazu
podporovat svými modlitbami.
Ovšem nestačí, aby se pracovalo jen v Americe. Potřeba ^
kněží a sester se stává tak palčivou, že se nikdo z nás nemůže cítit bez odpovědnosti za tuto životní potřebu Církve v našich zemích.
Co uděláme pro tuto věc v Evropě, co v jiných částech světa, kde
jsou větší skupiny našich rodin? - Potěšilo nás, že správa Nepomucena se začla o věc aktivně zajímat. Doufáme, že v příštím cisle
budeme moci přinést některé konkrétní návrhy.
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NASE_MSE_SVATE
Každou sobotu po prvním pátku v měsíci - která se doma
ve vlasti nazývá "kněžskou sobotou"- vzpomínáme a modlíme se za
naše kněze, řeholníky a řeholnice, doma i v exilu? živé i zesnulé , a za duchovní povolání pro náš národ /kněžská i řeholní, tedy
i za dorost sester/. Na kněžskou sobotu v lednu byla na tento úmysl obětována mše sv. v Itálii. Dále byly. na tyto úmysly slouženy dvě mše sv. v Grenadě a další dvě v Rakousku. Připojme se všichni k těmto modlitbám, zvláště mementem při mši sv. na kněžskou sobotu.
ZÁSILKY_KNIH_DO_CSSR
Potíže se zasíláním knih do CSSR pokračují, i když částečně pomáhají urgence doporučených zásilek. Dostali jsme zprávy, že
misálky poslané na jaře došly až po urgenci koncem roku. V jednom
případě se dokonce - po urgenci - pošta adresátovi omluvila. Některé zásilky ovšem stále leží na poště, a žádná urgence nepomáhá.
SUUM_CUIQUE
Píše nám jeden spolubratr, právník a obhájce spravedlnosti: "...Ještě jednu maličkost. Ve Vinculum byla zmínka o vídeňském
světícím arcibiskupu Jáchymovi. Upozorňuji Tě, že on sám se podpisuje Jáchym /s čárkou/, jak jsem sám viděl na jeho vlastnoručním
podpise, a jeden přítel z vídeňského ordinariátu mi říkal, že to
vyžaduje i od druhých, aby ho tak psali, protože, jak sám dodává,
jeho předkové byli Ceši. A ve Vídni je o něm známo, že má k Cechům zvláštní náklonnost, ačkoliv nevím, umí-li česky. Jiný rakouský kněz mi vykládal, že mu kdysi p. arcibiskup Jáchym sám opatřil
ve Vídni byt, a když mu za to děkoval, odpověděl mu, že mu to udělal i proto, že on /ten rakouský kněz/ má rád Cechy. Tedy suum
cuique, i panu arcibiskupovi Jáchymovi tu čárku!"

Z Jid^í (/¿g^/xyn/
Prosíme o prominutí, že některé dopisy uveřejňujeme až po tak dlouhé době, kdy už někdy ztratily na aktuálnosti... Nebylo to ze zlé
vůle, a budeme se snažit, aby se to už neopakovalo! - Red.
Dp. INGR, Čile, 2/8.1960s Jistě jste četli v novinách o velkém neš^ěs^i, ŘTEeré 3opa3Io na Cile před dvěma měsíci; asi třetina Cile
jsou samé trosky, ačkoliv lidu tolik nezemřelo; nejsilnější zemětřesení bylo v neděli o 15 hod., proto bylo moc lidí na ulici. Bude třeba 10 roků práce, než se Cile vzchopí, a mnoho podpory ze
zahraničí. Také padlo moc kostelů a katolických škol. Národ už byl
před tím dost chudý, ted zchudl ještě víc. Při posledních prezidentských volbách levičáci to prohráli jen o málo; je nebezpečí, že
příští prezident bude jejich...
Cekáme dychtivě na "Motu proprio" Sv. Otce o reformě breviáře atd. Dlouho jsme toužili po té reformě. Tady bychom si přáli modlit se breviář každý ve svém jazyku, totiž my ve španělštině- Musíme se zatím spokojit s málem..."
Dp. TOMÁNEK, USA^_16/8^1960: "Jinak se chystám v polovině září do
Něw"Yorku"á odtamtud zamýšlím navštívit naše spolubratry v Montreálu, snad mi bude štěstí přát, že se tam setkám také s P. Feřtem.
Drapela dostavuje kostel, velmi pěkný, koncem října bude slavné
svěcení..."
Dp. FERT, Kanada^_3l/8.1960: "... Vzpomínal jsem při mezinárodním
šjěž3ú"přo"ěmigraci, k3e jsem měl příležitost hodně hovořit italsky. Sjezd byl pro mne užitečný po více stránkách. Především jsem
poznal, že práce v emigraci je těžká nejenom mezi našimi lidmi^
nýbrž že mají nemalé potíže i pracovníci z těch národů, jejichž^
emigrace je mnohem početnější, soustavně organisovaná ze země původu, a kde mohou počítat s finanční a morální pomocí domova /jako Italové, Němci, Holandané atd./. Časem se možná ledacos změní.
Alespoň v Kanadě není tak odmítavý postoj k duchovní správě emigrantské a k národním farnostem /o nichž bylo na kongresu mnoho
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disputování/ jako ve Spojených státech,..
Za 14 dní skončíme první etapu stavby misijního domu. Bude to pod střechou, obezděné, zasklené a zavřené, tak aby to mohlo
bez škody přezimovat a po případě se mohlo pracovat v dalších měsících v zimě uvnitř. Zdaří-li se nám druhá, podzimní sběrací kampaň, tak bychom možná mohli do vánoc upravit přízemí a část komunity by se tam mohla už nastěhovat, ale uvidíme... V říjnu budeme
mít první naši misii v Texasu u Msgr. Vanička. Nemám však ještě
visum do Států... To mě také zdržuje v Montreálu, takže se ani do
noviciátu do Ghelpu na angličtinu příští měsíc nedostanu. - A ta
angličtina mi nejvíc schází! - P. Pelikán v New Yorku byl 14 dní
v nemocnici a musí dosluhovat ve farnosti sv. Markéty, kde vypomáhal, vrátí se do Montreálu až začátkem října; musím ho tu zastoupit.
Jsem tu úplně odříznut od evropského světa. Noviny zde píší velmi málo o Evropě a o evropských událostech. Nevím dosud nic
ani o Mnichově. Musím čekat, až dostanu Vinculum a N2."
A 6/10.1960 píše: "..Jinak se snažím přizpůsobit se novým poměrům.
Starostí mnoho, peněz málo. Všechno jsme už prostavěli a ted musíme hledat nové dobrodince, abychom to mohli dostavět. Je to sice
pod střechou, chráněno proti kanadské zimě, ale ne proti kanadským
klukům. Byl u nás několik dní P. Tománek z Lankinu. Dům se mu líbil."
Dp. HESSOUNj,_USA_, 10/9.1960: "Pro Křesťanskou akademii posílám dar
15 3oII. na uctěni památky zakladatele českého katolického tisku
v Americe /a asi v zahraničí vůbec/ Msgra Josefa Hessouna. V srpnu
8. - tomu bylo 130 roků, co se narodil."
P. Alois_VY0RAL^_salesián^_Mexiko^_26/9^1960- "...Máme ted starosti se stavbou velkého semináře pro naše bohoslovce, jiného semináře pro aspiranty a řemeslnické školy pro zdokonalování našich spolubratři řemeslníků. Díky Pánu Bohu a Panně Marii Pomocné nemůžeme
si stěžovat, že by nám chyběla povolání. Máme letos přes 600 aspirantů, 50 noviců, 110 kleriků ve filosofii a 40 bohoslovců. Je to
velké požehnání, ale také velké starosti..."
P. ChrysostomJMASTlK^ Texas^ 7/10.1960: "... I tady jsem vlastně
v misii - přemnoho katolíků spanelsky"mluvících potřebuje kněze v neděli mívám tři mše sv. - a na pozemská dobra /to byl asi důvod dekretu Exsul família, aby se zastavil příliv knězi hledajících hmotné výhody/ jsem tu chudší než v Limě... K mé věrné nemoci, která se mnou půjde celým životem, se přidružil v těchto dnech
i neduh přechodný, ale velmi bolestný. A přec, jak rád bych, alespoň před smrtí, byl své první vlasti blíže, i když tam nemám už
nikoho z bližších příbuzných... Tady se kněz nemůže obejít bez
auta. Třeba 300 mil musí vykonat v neděli, aby navštívil katolická
střediska mexických dělníků. /Veřejná doprava skoro neexistuje na
venkova/Nechávají děti bez křtu až 2-3 roky. Jednou jsem pokřtil
- farář byl na cestách - po mši sv. 12 dští, některé už větší.^V
diecési je stanoveno za zápis 2 dolary, p. farář žádá tři. Já řekl
kmotrům, aby dali, co chtějí. Tož to byla jen malá suma, protože
všichni byli chudí a já ještě dva dolary p. faráři^přidal. To je^
próza života a já Vám chtěl napsat vlastně něco krasnejsího, co zi
ji v poustevně své kaplanky tak často v meditaci a se svými knihami, v tom míru a harmonii, jež nám nemohou nabídnout města, ba ani
žádná společnost lidí..."
^
P. Bernard KADLEC OP,_Grenada,_10/l(X1960: Dve mse sv. odslouzene
ňá"Váš"úmýsl"/RněžsRá povoláni mezi zahraničními Cechy/. Další budou následovat. Bůh Vás opatruj!
^
^
Dp. Jiří SVOBODAj,_Kanada,_24/l0^1960: "... Jsem blízko amerických
Eřáňič"ňá"fáre sv. Josefa. Je zde nový kostel spojený s farou.
Jsem zde v prériích, v zimě prý tu hodně fouká, není tu temer pitné vody, ale moderní vymoženosti všechno usnadňují. Je to stara
kanadská farnost - rodiny s 12-18 dětmi - farnost, kde je nejvíce
sv. přijímání v roce! Krom toho mám dojíždět - 20 mil po High^
way - do farnosti v Morris a starat se o nemocnici a katolické far
niky v dvou sídlech Menonitů /holandská sekta, velmi vlivná a dosti nakloněná Církvi/. Jsem zde před velkým úkolem, velmi oddana
a horlivá farnost, nevím, zda jsem schopen a co zde budu moci u-
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dělat. Vzpomeň v modlitbách. Jsem zde dosti blízko P. Drápelovi,
byl tu již s P. Pelikánem, který se vracel přes Vinnipeg do Montreálu. Dnes odpoledne mám jet na svěcení jeho kostela...
Dp. Josef KREJČÍ^ tč._Jeruzalém^ 2 3/11^1960: "... Zde jsem stále
zaměstnán, casu zT5ývá málo, ačkoliv nevím, kam se to ztrácí. Bylo
několik dní lijáku, nyní je zde nádherná modrá obloha a slunce připaluje. Ale noci jsou studené. Všude na polích se oře a kope, doufají letos v lepší úrodu po třech létech sucha. Minulou zimu spadlo necelých 20 cm srážek. Je tu veliký rozdíl v podnebí. Zde okolo
Jordánu to odpovídá tak Itálii. Ale dole u Jericha je už subtropické klima. Rostou tam banány. Deště v Jordánském údolí však nejsou
skoro žádné, jen kde jsou prameny, jako u Jericha, tam je oasa. Jinak je celé údolí poušt, pokrytá dunami. Jordán teče o hodně níže
než ostatní údolí, tak ho není možno používat k zavodňování, leda
že by se postavily hráze a daleké kanály, na to se tu ještě nezmohli. Jsou tu poměry velmi protichůdné, na jedné straně pokrok, na
druhé způsoby z doby kamenné. Největším problémem Jordánie jsou uprchlíci. Takové Jericho, které před válkou mělo něco přes tisíc
obyvatel, je dnes stotisícové město. Jsou tam veliké uprchlické
čtvrtě o malých domcích. UNO na ně přispívá, a tak žijou a živoří, .
práce pro ně není a ani se jim moc do ní nechce. A takových uprchlických táborů je po Palestýně povícero. Změnila se tím leckde i
struktura obyvatelstva. Takový Betlém bylo dřív městečko čistě křesťanské, dnes má většinu mohamedánskou..."
A v dalším dopisu píše: "První arabská slova, kterým jsem se v Jeruzalémě naučil, byla: Abuna bakšiš. A hned se mi dostalo i vysvětlení, co to znamená: Give me some money, father. Je tu velká bída,
ale neřekl bych, že je tu žebráků víc než v Itálii. Děti však žebrají všechny, i ty, co toho asi nepotřebují. V Betléme se za mnou
rozběhlo i děvče podle zdejších poměrů v nejlepších letech na vdávání. Ale neradil bych nikomu, aby dal jednomu děcku třeba jen ten
nejmenší peníz. Než udělá dvacet kroků, bude jich mít kolem sebe
alespoň padesát. A přesto nemám dojem, že by žebrání bylo všeobecným zvykem. Byl jsem pár dní v poušti v Transjordánii a kamkoliv
jsme přišli, seběhl se celý zástup, cizinec tam přijde zřídka. A
přece nikdo z nich nepožádal o almužnu. Pouze když jsme jedli, sedli si poblíž nás a čekali, že je podle arabského zvyku pozveme s
námi. Ale s důstojností, aniž by něco žádali. Žebrající děti tedy
nejsou výplodem arabské kultury, ale západního turismu a poutí do
zdejších krajů.
Ve svém programu palestinské pouti se zmiňuje Otec Pavelka
o primitivnosti zdejších cest. V každé zemi, která nám byla daleká,
když ji navštívíme, nalezneme spoustu kontrastů, které se protiví
našim dosavadním představám. Kdo si myslí, že bude v Palestině muset jezdit na velbloudu, toho překvapí zdejší silnice. Za silnici
z Ammánu do Jeruzaléma nebo za pouštní cestu z Ammánu přes.Ma'an
do Aqaby by se nemusel stydět žádný evropský stát. A my, kdo jsme
z Itálie zvyklí na seicenta a cinquecenta, se cítíme nesví, když
zavolaný taxíkář přijede s těžkým americkým vozem. Peněženka se nám
zaklepe obavou, co to bude stát. Ale když se nedáme natáhnout, vyjde nám to laciněji než kdekoliv jinde.
Ale kdo si zase myslí, že bude všude jezdit po^rovných a
tvrdých cestách, se vyděsí, až uvidí, po čem se dá ještě jezdit.
Vedlejší silnice jsou obyčejně také široké, ale jsou asfaltovány
jen pro jedno auto nebo i jen pro dvě kola. A cesty bez asfaltu jsou
obyčejně i bez tvrdého podkladu a auto poskakuje po kamenech a boří se do hlubin prachu nebo když zaprší do kaluží bahna. A cestu
pouští ukazuje jen několik kamenů a šofér si hledá cestu přes duny,
kde se mu to právě zdá nejvýhodnější. Poutníci však mohou být klidní. K místům, která se obvykle navštěvují, najdou vždycky dobrou
silnici.
Příště dokončení
REDAKČNÍ; Toto číslo vzniklo spoluprací devatenácti spolubratři.
VsěnTupřímně děkujeme a těšíme se na další pomoc. Příští číslo vyjde v březnu. Uzavěrka 28. února.

