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Církev potřebuje více kněží...

... který se vrací 23. dubna každého roku jako milé setkání s dobrým Otcem, který je nám tolik blízko v našich úsilích i v
strastech našeho vyhnanství, tento svátek je pro nás stále více i
bolestnou připomínkou? na líše svatovojtěšské, na roli zúrodněné
prací svatých Cyrila a Metoděje, ubývá dělníků. Staří umírají, mladší jsou z velké části vyřazováni, a je stále méně těch, kdo se připravují zaplnit opuštěná místa.
Po smrti ndp. biskupa Eltschknera - o níž už referoval N2 zůstaly prakticky celé Cechy, Morava a Slezsko, skoro 9 milionů duší, bez jediného biskupa, kterému by bylo dovoleno vykonávat biskupské funkce. Po stránce náboženské - odhlížíme-li od Litvy a severských států připojených přímo k SSSR - je situace v CSR nejsmutnější mezi všemi státy střední a východní Evropy ovládanými komunisty.
Už na sjezdu v Rohru jsme si předsevzali, že právě při příležitosti svátku sv. Vojtěcha se dáme do práce za duchovní povolání
pro naši vlast. Naši spolubratři v Americe nám už dali dobrý příklad
K dnešnímu číslu připojujeme jako přílohu první část pojednání, které o tomto palčivém problému vypracoval vicerektcr koluje Nepomuecna
ndp. prelát mons. dr. Josef Bezdíček. Zamysleme se nad touto otázkou, modleme se a snažme se uskutečnit vše, co je v našich silách.
Dědictví svatého Vojtěcha je opravdu ohroženo. -

+)
Všechny, kdo po válce studovali v Nepomucenu, překvapí smutná zpráva, že na Velký pátek, 31. března tr., ve 3 hodiny odpoledne zemřel v Trois Riviérs /prov. Québec/ v Kanadě ve věku 40 let
DP. THDR. AUGUSTIN STEFKO,
kněz arcidiecéze nitranské, vysvěcený v Římě 12. března 1949,
naposled profesor filosofie v učilišti Otců Oblátů v NotreDame de la Salette, Trois Riviérs.
/

Folia circularía cleri ČSR dispersi. In lingua Bohémica. Manuscripti instar. Cum approbatione ecclesiastica.

Pohřeb se konal 4. dubna 1961 v 10 hod. dopoledne v katedrále Trois-Riviěres. Pontifikální Requiem za v Pánu zesnulého
celebroval J.E.Msgr. G-eorges Leon Pelletier, biskup v Trois
Tělesné pozůstatky dp. Stefka byly uloženy k poslednímu odpočinku na hřbitove Otců Oblátů v Cap-de-la Madeleine v blízkosti známé svatyně Notre-Dame du Cap.
Dp. Jaromír Vochoc, který nám sdělil tuto smutnou zvěst, píše ve svém dopises
Od svého příjezdu do Trois-Riviérs dp. Stefko se stal mým
velmi dobrým přítelem. Každý týden mne v pondělí navštěvoval, vždy si u mne vykonal svou týdenní sv. zpověď, a pak
jsme spolu trávili 2-3 hodiny v družném hovoru. Byly to
vzácné okamžiky, na které jsme se oba těšili. Bude mi to
nesmírně scházet...
Posledně si stěžoval, bylo to v pondělí odpoledne dne 2 7 ^
března 1961, že mu není dobře, že asi chřipka, která tu řádila moc v poslední době, jej asi chce přepadnout. Na Zelený čtvrtek večer šel na procházku a ráno jej nikdo neviděl
v klášteře. Jeho představený mi telefonoval, zda není u mne.
Po mojí záporné odpovědi jali se jej hledat a nšli ho ve sněhu ještě dýchajícího. Osmnáct hodin tam ležel v bezvědomí...
Ihned jej jeden kněz zaopatřil a ambulance jej převezla do
nemocnice, kam jsem byl ihned též volán. Pět lékařů kolem
něho, kyslík a umělé dýchání více jak jeden a půl hodiny,
ale vše marně, dp. Stefko se již neprobudil. - Právě mi ted
telefonoval lékař, který dělal autopsii, že dp. Stefko zemřel na srdeční mrtvici /hlášení francouzským Infractus myocarde, trombose coronaire/, je to trombosa srdce.
V okamžiku, kdy se lékaři vzdali naděje, že už není pomoci,
pohlédl jsem na hodinky a byly právě 3 hodiny odpoledne zdejšího času.
^
Opět nás opustil jeden z našich spolubratři, který jako obet
komunismu, ze své vlasti vyštván, zemřel v cizině opuštěn^
aniž by byl mohl dáti s Bohem těm, na něž tolik zde vzpomínal. Oremus pro defuncto et pro invicem!!!

Z_RÍMA
Na Hod Boží velikonoční poslal kardinál Confalonieri, nove
imenovaný sekretář posv. Kongregace konsistoriální, ktere je sverena péče o uprchlíky, po vlnách vatikánského rozhlasu pozdrav vsem,
kdo isou nuceni trávit velikonoční svátky daleko od domova.
Ujišťuje je o zájmu a starostlivosti Církve o jejich osudy
a povzbuzuje kněze, kteří se věnují jejich duchovní správě, aby se
lim snažili zachovat "náboženské a kulturní statky, ktere si přinesli s sebou a které vyrostly z ušlechtilých tradic jejich vlasti,
zbudovaných na věrnosti ke křesťanské víře." Vybízí i místní církevní hierarchii, aby pomohla těmto nově příchozím zapojit se do života místního křesťanského společenství, a končí přáním velikonoční
radosti, svolávaje na všechny nebeské požehnání.^ ,
,
Kardinál Confalonieri opětoval také velikonoční blahoprani,
které mu jménem katolíků našeho exilu poslal mons. Planner.

Z

¿TJJř
Z_CASOPISU

Dostala se nám dpřuky vánoční čísla Rudého práva /sice jen
ve vydání slovenském, to je však co do obsahu naprosto shodné s vydáním českým/. Můžeme se z nich přesvědčit, jak se komunisté snaží
setřít z vánoc jakýkoliv náboženský ráz. Zmobilisovali k tomu nejen
pera "národních umělců",nýbrž vyslali dokonce i zvláštní zpravodaje
do Betléma, aby měli přímé svědectví o tom, jak to s těmi vánoci
vlastně je.
Článek na 4. stránce čísla z 25.XII.1960 má titul;"Taký
Stedrý doň:"A ihned pod titulem motto: "To nemusí byt ešte fakt, že
všetko to sa stalo, čo do biblie sa dalo, to nemusí byt ešte fakt!"
/Ira Gershwin v kázni It aint necessarily so/. Článek je podepsán
šifrou Z + H a dokumentován dvěma fotografiemi z Betléma, z nichž
jedna ukazuje i autokary zpravodajů, jak parkují v Betlémě. Všechno je tedy dokázáno očitými svědky. A ti píší asi takovýmto stylem:
"I porodila syna svojho prvorodeného a plinkami ho ovinula a uložila
ho v jasliech, pretože nemalí miesta v hospodě." "Tak tvrdí Lukáš v
kapitole druhej, verši siedmom. K tomu, že to písal asi 130 rokov po
opisovaných udalostiach, mal obdivuhodná představivost a zmysel pre
podrobnosti."
To je jaksi úvod. Pak přijde vlastní popis; aby byl zajímavější, zpestří ho návštěva u obchodníka s.devocionáliemi:"Majster
vzal potom cigaretové pouzdro z perlete, zatriasol a postavil na regál. Ozval se francouzsky šláger, cink, cink, pekne zvesela. Zasmiali sme sa. Usmial sa aj majster a povedal: "Pútnici sú nároční. Neuspokoja sa s krížikmi a paličkami na maso. Objednáváme preto zo Svajcarska hracie strojčeky s najmodernejšími piesňami z dancingov na
Follies a Montmartre. Teraz ide najviac na odbyt Moulin Rouge." A
poklepal na perleíové veko. Bola na ňom - ako ináč? - posledná večera Pána."
Chcete pak znát vlastní dojmy zpravodajů? I ty zde najdete:
"Ako príde do Betlehema člověk z Československa, zistí, že je v
strašnej nevýhode. 2e je naivný. Cakal alešovskú jaskynku, kde to
vonia maštalou a kadidlom mudrcov z východu - a nájde anglický krb.
...Stáli sme v úžase - ako v nejakom magickom panoptiku. A potom sme
sa zhoďli, že niečo podobné - v ovela váčšom meradle - už sme kdesi
viděli: pri vchode výstavy Britského impéria na bruselskom EXPO..."
A závěr? Ten je ovšem obligátní: "Tolko zázrakov sa už udialo na týchto svatých miestach, ale taký zázrak sa tu ešte nestal,
aby tu deti nemali hlad, aby nemuseli běhat za turistami a volat
skin, mister, skin, som chudobný, pane, mám hlad. Takýto zázrak sa
tu eště nestal, aby mali deti radostnú a dostojnú mladost, aby mal
člověk nebo na zemi, a nie až raz na výsostiach. Nie, nie, takýto
zázrak sa tu ešte nestal!" - V témže čísle je na 4 sloupcích dětské besídky článek'"Kto
je dedo Mráz?" Vladimír Stein tam popisuje obrácení své dcerky od
víry v Ježíška na víru v dědu Mráze, který prý bydlí na věži kostela "na Jiřáku" /i v sloveštině psáno s "ř", podle popisu jde zřejmě
o chrám nejsv. Srdce Páně v Praze na Vinohradech/. Závěr je samozřejmě mravoučný: "Aký by bol najlepší darcek od deda Mráza?"-"No,predsa mier!"hovoří /dcerka/ s vítazným úsmevom. "Súdružka učitelka hovořila, že potom by všetci ludia na svete pracovali a mali sa ako v
rozprávke... ako ten dedo Mráz na tej věži. A súdružka učitelka neklame!" - , .
Novoroční číslo přináší úvahu od Karla Nového, národního
umělce, "íudská láska". Vyjímáme dva citáty:

"Vianočný stromček připomínal, či mal připomínat narodenie Ježíša,
syna božieho... Aj tie darčeky, ukládané pod stromček, boli - skór,
pravda, mali byť - pripomienkou a vdakou za božiu lásku." ....
"Božia láska? Stavia sa niekde pápež Lev XXIII. /sic!/, rímski velkřtazi za ňu? Na Kube? V Južnej Amerike? V Spanielsku? V Afrikc? Pokial ich počujeme a vidíme, búria sa proti spravodlivej túžbe hladujúceho rolnického ludu po reformách pody v Taliansku; tiahnu s kolonialistom, katolíkom de Gaullom v Alžírsku, a s Adenauerovou křesťanskou stranou žehnajú šialenému zbrojeniu proti mierovému svazu socialistických krajin, používajúc přitom, samozrejme, hitlerovské a himmlerovské názvoslovie. A v mene božej lásky by najradšej už už zhodili na Sovietsky svaz vodíkovú bombu, keby - keby sa nebáli, že možno
by boli skor zmetení oni sami. - Možno? - My socialistický a komunistický tábor mieru o tom nepochybujeme. My nesmierny tábor znovuzrodenej ludskej lásky. Ani trocha nepochybujeme o tom, že táto naša láska k ludskému rodu a k jeho jasnéj budúcnosti mier udrží a mierom
zvífazí."
SVBT_V_OBRAZECH
Máme tu na stole páté číslo pražského obrázkového týdeníku
"Svět v obrazech" z 28. ledna tr. Na str. 18 přináší dvě fotografie
s podtitulkem: "Po tříročních přípravách byla v pražském Národním muzeu instalována výstava, která na dvaapadesáti panelech sleduje vznik
jednotlivých náboženství, historii církevního boje proti pokroku i
svobodě člověka a přesvědčuje návštěvníky o reakční politice Vatikánu v současném světovém dění."
Fotografie představují dva panely z výstavy. Na druhé např.
čteme v záhlaví: "Blahoslavení chudí, nebot vaše je království boží."
Pod těmito slovy je pak řada fotomontáží, z nichž vyniká zvláště průčelí římské "Banco Santo Spirito" s vystaveným přehledem bursovních
zpráv, kterým zleva žehná usmívající se kardinál Siri. Trochu níže
na témže panelu je pak ještě další fotomontáž snímků 5 kardinálů s
podtitulkem: 11 pentagono Vaticano.
Článek, který následuje, má titul: 0 NÁBOŽENSTVÍ A ATEISMU.
Motto: "Náboženství je povzdech utlačovaného tvora, cit bezcitného
světa, duch bezduchých poměrů. Je to opium lidu." Karel Marx. Text
článku zní:
"Když jsem se dověděl, že přes tři léta chystaná výstava o
"náboženství a ateismu v dějinách lidstva" je konečně instalována v
hlavní budově Národního muzea, pomyslel jsem si, že stěží může získat jiné návštěvníky než propagandisty. Avšak hned po vstupu do první síně jsem změnil názor. Málo kdy se člověk totiž setká s takovým
množstvím shromážděných poznatků, jež jsou tak poutavě podány, že
přísná věděcká argumentace zaujme i toho, kdo se obvykle zřídka zajímá o strohou mluvu odtažitějších fakt, zaujme i lidi, kteří mají
k námětu výstavy ještě ze zásadních ideových důvodů odmítavý vztah.
Výstava dává odpověd na mnoho zajímavých otázek a říká, jak
je tomu ve skutečnosti. Například, existuje náboženství od věků? Lidstvo se vyvíjí přibližně milión let a plných^desetin této doby neme
lo vůbec žádné náboženské představy. Náboženství vzniklo jako reakce na živelné síly přírody a ve snaze najít proti nim spojence či ochránce. Výstava hovoří o fetišismu, totemech prvobytných lidí. A
prohlížíte-li si fotografii původních obyvatel Austrálie, kteří před
odchodem na lov klokana vykonávali obřad, při němž kopími "zabíjeli"
vyobrazené zvíře, aby měli na lovu úspěch, napadne vás srovnat toto
počínání s církevními obřady či modlitbami za zdar jakéhokoliv záměru. Přineslo křesťanství zcela nové učení? Citujeme z výstavy alespoň několik fakt. 0 neposkvrněném početí: Na staroegyptské rytině
bůh Tót zvěstuje kněžce, že porodí božího syna a rovněž Budha ze 6.
století před n.l. se prý narodil z panenské Máje; egyptský bůh Osiris vstal z mrtvých; o trojjedinosti jednoho boha: V Egyptě - Ammon
Ra - Mut - Honsu, v Indii - Siva - Párvati - Ganeša. Znamení kříže
má předobraz v egyptských "anech", používali ho jihoameričtí indiáni

a v Herkulaneu byl uctíván 70 let před n.l.
Výstava, která ukazuje vznik a cíle hlavních světových náboženských systémů, dokazuje, že všechny bez vyjímky byly a jsou oporou vykořistování, hospodářské i společenské nerovnosti lidí, brzdou
pokroku a duševním četníkem střežícím zájmy vykořisíovatelských vrstev. V této policajtské službě drží od středověku primát křestanství.
Ve snaze potlačit kacířství, které vždy bylo nějakou formou výrazem
nesouhlasu se společenskými poměry, vytvořilo ve 12, století inkvizici, orgán pro vyhledávání těchto rebelů. Statisíce rozsudků končilo
obvykle formulí, aby byl kacíř potrestán "mírně", "bez prolévání krve"... upálením. Dnes sice neplanou hranice, ale inkvizice stále exis
tuje v takzv. -vatikánské kongregaci sv. Oficia". A jaký je rozdíl
ve výroku kardinála Jindřicha o vinných a nevinných, když křižákům na
řídil: "Zabte je všechny, bůh svých již pozná" a prohlášením západoněmeckého biskupa Dibelia na konferenci církví v Evastonu, že "použití vodíkové bomby z křesťanského hlediska není ani tak strašnou věcí,
protože my všichni usilujeme o věčný život... A jestliže jediná vodíková bomba zabije milión lidí, pák o to rychleji dosáhnou postižení
věčného života." Obsáhlý dokumentární materiál o náboženství a boji
proti němu nezůstane vyhrazen jen Praze. V létě se z výstavy stane
putovní expozice."
JIR1 NOŽKA
5UC59VNl_PASTÍR
Jak se tedy daří náboženství u nás? Kdo chce být informován
necht si přečte článek vlasteneckého kněze Josefa Beneše, generálního
tajemníka CMVKD /v této zkratce CM znamená celonárodní mírový, ne cyrilometodějský/ v Duchovním pastýři č. 1 tr„, str. l.-J.M. prof. Josef
Beneš, sídelní kanovník vyšehradský /tak je titulován v temže čísle
na str. 16/ ve svém úvodníku "U NICH A U NÁS" píše;
"Je to skutečně již nechutné a přímo odporné, co si dovoluje servírovat západní svět věřícímu lidu. 2e móda leckdy opustí stříž
livou cestu, je známo,' ale není prostě pochopitelné, že k modelům
dámských šatů střihu kleriky a klobouků v podobě kněžského^kvadrátku
se dostane nejznámějšímu domu módy Fontana v Římě oficiálního schválelí církevních míst. I když víme, že v USA, "zemi všech^mcžností" jsou
skutečně kuriosní poměry, přece jen musí zarazit skutečnost, že při
dobročinných bazarech vystupuje baletní sbor profesorek v řeholním
oděvu, právě tak jako postava františkána Dioilisia, který v řeholním
rouchu hraje buben a bicí nástroje v La Spezii, při čemž vybírá milodary na sirotčinec, nebo abbé Baron z Fillé-surSrtho, jerž v liturgickém oblečení vystupuje jako provazochodec, přechází na laně nad
řekou, aby od shromážděných diváků potom vybíral almužnu na opravu
svého kostela...
Jak jo možno očekávat, že by tato společnost mela zájem o_
potřeby Církve!? Zatím co u nás se opravují naše svatyně, aby co nejlépe sloužily náboženským potřebám věřícího lidu, byl např. v Cardiffu počátkem srpna 1960 zřízen v kostele noční klub, kde vystupuje ve
svlékacích scénách tanečnice Bardotová, k jejím exhibicím vyhrává
jazzový orchestr umístěný na kazatelně a oltář je proměn-n v barový
pult. Zatím co u nás v socialistickém Československu
pečlivě zachraňoval starý kostelík v zátopovém území přehrady u Orlíka, byl
dne 17. října 1960 při stavbě přehrady Serre-Pon^on vyhozen dynamitem. do povětří kostel z XII. století i se zvonicí v Ubaye v de Gaul-.
lově Francii. Zatím co u nás věnoval socialistický stát ze svého rozpočtu na 70 miliónů korun na kultové potřeby v roce 12-60, zavádí
"Washington Post" stálou rubriku, v níž se inserují kostely na prodej..."
N . B ^ V tomtéž čísle, str. 16, je zpráva, že prof. Josefu Benešovi
udělila Ř í m s k o k a t o l i c k á Cyrilometodějská bohoslovecká fakultav Praze-Litoměřicích "čestný doktorát teologie za zásluhy o -ueologicke
studium...^
/)této promoci bylo už referováno v N'x/

POZNÁMKA; Bylo by neobjektivní, kdybychom si chtěli dělat úsudek o
"Duchovním pastýři" jen podle úvodníku vlasteneckého kněze Beneše.
Občas se tam vyskytnou i články dobré a vážné, ba i pokusy o theologická pojednání, trpící ovšem zoufalým nedostatkem cizí literatury.
Bohužel se však stávají čím dál tím více výjimkami, a jsou nahrazovány článku rázu: Práva a povinnosti občanů v nové ústavě; Rádce domácích prací; Stavební předpisy; 0 kněžských neurosách; Doba očima kněze /rozuměj vlasteneckého/ apod.
LIDOVÉ_NOVINY
Je pravda vše, co píše generální tajemník CMVKD Beneš o
láskyplné péči státu "u nás" o církevní památky? Článek V.V. Stecha
"Nedorozumění se svatými" uveřejněný v Lidových novinách 21.1.1961
tomu právě nenasvědčuje. Stech píše:
"... Slyšel jsem, že Hainzúv Florián má být z náměstí odstěhován. - Valašské Meziříčí není v tomhle samo. Nesnáze se sochami
světců jsou i v Uherském Brodu, kde jinak organizovali bohaté a poučné muzeum, jež může být příkladem názorného představení obsahu kraje.
Ve východních Cechách musili obhajovat pracovníci památkové péče v
jednom týdnu hned čtyři barokní sochy, které měly být přeloženy nebo
odstraněny, což se pravidelně rovná zničení. - Kdyby to šlo touto cestou, vyradýrovali bychom si brzo velikou a závažnou část našeho kulturního majetku..."
V.V. Stech se pak s celou vervou zasazuje o to, aby byly
tyto kulturní památky zachovány.
PRA2SKÍ_R0ZHLAS
Poslouchali jsme pražské rádio v den letu vesmírem J. Gagarina, 12. dubna tr. Komunisté byli v pravém slova smyslu zpiti tímto^
novým "úspěchem socialismu". Nezapomněli ovšem ani na"ubožáky"z druhého tábora, a uspořádali o nich řadu parodií. V jedné vystupoval i katolický kněz. Vymyšlený interview byl sestaven asi takto /přepisujeme
po paměti/:
Novinář: "Pochválen bud Juri Gagarin!"
Kněz:"Až na věky."
Novinář: "Co se vám zdá o letu prvního člověka vesmírem?"
Kněz: "Prosím vás, co chcete, abych vám povídal. Já už nevím, na co
mám věřit. /Plačtivě:/ Všechno jste mi již vzali. Prosím vás, aspoň
to neposkvrněné početí nám nechte!"
ElSE-JBDEH-LAIK
"Každé náboženské literatury je u nás více než třeba, protože kostely se prázdní čím dále tím více. Mládež nemá většinou žádné
náboženské vzdělání a rodiče nejsou schopni jí je poskytnout. Oni sami by potřebovali nějaké kursy, snad ve formě duchovních cvičení, jaká existují v NDR
Blíží se pomalu doba, kdy těmto novověkým budou otázky náboženské a vůbec duchovní úplně lhostejné. Když jsme mohli polemisovat
s lidmi negativně zaměřenými, byl to ještě "zlatý věk". Dnes by taková polemika byla nemožná, protože lidé z druhého břehu nemají zájem.
V popředí jejich zájmů figurují jedině zájmy hmotné: výše výdělku, rekreace a potom ten blahobyt, který spočívá v tom, že lidé mají možnost
si koupit různé rachotící plechové mašiny na praní prádla, na úschovu
potravin a na dopravu majitele do blízkého okolí za zábavou. I v tom
se změnilo zaměření našeho člověka. Nevím, jak dalece a hluboce jste
informován z našeho tisku. Nedávno vyšel v Kultuře článek o řeholnících, pokud u nás zbyly. Je psán se snahou po objektivním vylíčení,
ale ovšem autorka jeho nemá potuchy o tom, co to byl duchovní život
v náboženském řádu. Podobného rázu jsou informace o La Salettě a Fatimě nadepsané Boží ultimatum lidstvu. Autor přes dobrou vůli není schopen vniknout do podstaty těchto zjevení.
Dostáváte snad Duchovního pastýře a Katolické noviny a jste
informován, jak to vypadá s katolickým kněžstvem. Zprávy o nesmírně

hluboké náboženské manifestaci, kterou byl Eucharistický kongres v
Mnichové, byly vskutku skandální. Mám totiž zprávy o sjezdu z Tag
des H e r m , který přece také vychází v socialisticky zaměřeném státě.
Litoměřická fakulta hodnotila práci těchto lidí udělením titulů "humoris causa". Četl jsem pozorně podrobný popis obřadů, ale nedočetl
jsem se, že by byli před udělením titulu slavnostně odrecitovali Credo. To už se ted nežádá, nebo to bylo opomenuto? Skoda jen, že politi
ký režim nemůže udílet titul Msgr., panečku, to by byla bašta!! Ale
přes všechnu snahu ta promoce příliš nezahýbala veřejností, ani katolickým lidem. Ti vyznamenaní jsou ovšem šťastni, protože to něco vynese anebo upevní "tenhletan blahobyt'. ...
...Rozmohl se tu u nás zlozvyk, že zpívané mše téměř vyrnize
ly. Celebrant si něco hlasitě odrecituje u oltáře a lidé mu česky odpovídají a pak se zas pokračuje v mešní písni. Vím, nejsou chrámové
sbory, ale ani dřív samy od sebe nezačly fungovat. Slo by to zase, ale musilo by se začít od počátků. Není varhaníků, protože není z čeho
je platit...
D0PISY_KNEZ1_Z__CSR
K dopisům našich spolubratři z CSR, z nichž jsme uveřejnili
vybrané stati v minulém čísle, nám došlo několik připomínek. Některé
jsou velmi pochvalné - srv. dopis dp. Ondráška v rubrice "Z naší diaspory" v tomto čísle - jedna si však zasluhuje odpovědi. Zní takto;
"Pokud se však týká uveřejnění dopisů kněží z domova v plném znění a rozsahu, zdá se mi někdy, že je to poněkud nediskrétní.
V dopise si člověk někdy uleví v okamžitém duševním rozpoložení a napíše věci, které by již třeba za půl hodiny nenapsal a tím méně, kdyby měly být uveřejněny. Na naše spolubratry doma vložil Pán Bůh přetěžké břemeno a my, kteří zde žijeme v bezpečí, můžeme jen s úctou
sledovat jejich boj, ať už v něm vítězí nebo klesají; soudit je nebo
se dokonce za jejich slabosti stydět, na to nemáme nejmenší právo.
Tím více je však třeba se starat, aby se oni nemusili doma stydět za
nás, a tu zbývá ještě mnoho vykonat."
Upřímně děkuji autorovi těchto řádků za tyto poznámky.
Každý dopis a každá kritika je nám vždy vítaná - vždyť svědčí o zájmu a jen s pomocí těch, kdo mají o Vinculum zájem se nám může podařit
udělat je opravdu zajímavým a živým. Co pak se týče jeho vývodů, dovolil bych si namítnou toto: Vinculum posíláme pouze kněžím, řeholníkům a bohoslovcům, a předpokládáme, že je nedávají do rukou nepovolaných. A kněží jsou snad schopni číst i takovéto dopisy s bratrskou
láskou, která "všechno /i to, co je psáno v okamžitém duševním rozpoložení/ omlouvá, nad nikým nezoufá, všechno vydrží"/l Kor 13/. My tu
přece nechceme nikoho pranýřovat, za nikoho se nestydíme a nikoho nechceme soudit. Vždyť mimo jiné ty dotyčné kněze mimo adresáta nikdo
ani nezná, ani redaktor neví, o koho jde, protože z dopisu se dozvěděl
jen jejich křestní jméno. Proto myslím, že o nediskretnosti nemůže
být řeči. Ze pak jsem za dopisy připojil určité výhrady k jejich obsahu, to snad neznamená - a jistě to nebylo v mém úmyslu - že bych
se stával soudcem svých spolubratři. Nejde přece o osoby, nýbrž o názory, a o těch se přece dá disputovat, aniž by se hřešilo proti lásce anebo úctě k bližnímu.
Ba domnívám se, že právě proto, že máme své spolubratry rádi, nás musí jejich názory zajímat a zároveň i vybízet k zamyšlení a
zdravé kritice, vždyť jak jinak bychom si mohli zůstat blízcí? Proto
se odvažuji i do tohoto čísla zařadit úryvek z jednoho takovéhoto dopisu - je to vlastně pokračování téže korespondence,
Chci ještě jen upozornit, že i zde nelze zevšeobecňovat.
Ne všichni kněží v CSSR si mohou dovolit dopisovat si s cizinou a ti, kteří psát nemohou, vidí snad věci jinýma očima než ti, kdo
Píšou.
Redaktor

VINCULUM_VIII_,5

DUBEN_196l

Text dopisu: "Nedá mi to? abych Ti neodpověděl, protože se
mi zdá - Ty se tomu asi usměješ - že Ty a s Tebou i ostatní všichni
tam venku, jste na tom tak, jak se obáváš, že se děje se mnou - málo
informovaní, pokroucené a zjednodušené představy o nás. Obáváš se,
že jsem tu zavřený jako papoušek v kleci a slyším stále jeden šlágr.
Není tomu tak docela, dnes při rádiu a televisi je to pro člověka,
který zná pár světových jazyků, nemyslitelné - lépe řečeno neproveditelné. Poslechnu si občas rozhlas z Vídně, Švýcarska i Vatikánu,
dívám se občas i na vídeňskou televisi, chodím na cizí filmy - zvláší
se mi líbily ty vzešlé z italského neorealismu. Také cizí literatura
v překladech u nás vychází, je to ovšem výběr, ale vyjde i mnoho věcí velmi dobrých.
Obáváš se také, že jsem propadl zmatku idejí, ba dokonce si
myslíš, že pohrdám knihami, ze kterých jsme kdysi studovali a radíš,
abych se do nich znovu pustil. Obávám se, že sis ten můj dopis přečetl jedním okem při snídani poslouchaje rádio a žvýkaje rohlík, nebos už ztratil cit pro smysl češtiny? Teologií nepohrdám, pustil jsem
se dokonce do zopakování si ji, a když jsem Ti napsal, že mě praktický život u nás dal znamenitý kurs sociologie a ujasnil mi mnohé, co
Vy tam ještě nechápete, o tom mě jen Tvá odpověď utvrdila.
že má u Vás pomalu každý dělník své auto, to ještě není vyřešení sociálních problémů a ostatně .u nás má mnoho děl^ků také auto a jestli je nemají všichni, kteří by o ně stáli, není/otázka sociální - oni peníze mají a mají je už na to složené - ale záležitost
kapacity našich automobilových továren, které to nestačí vyrábět. Za
poslední 4 roky, jak jsem právě včera slyšel v televisi, bylo vydáno
tři čtvrti milionu řidičských průkazů novým motoristům. Zanech tedy
honem měření spravedlivosti toho neb onoho státního zřízení podle
počtu aut, nebo bys musel zítra nebo pozítří se přiklonit ke komunismu, a to bys jistě nerad.A kde je u nás Církev? Na to bych Ti mohl
odpovědět také docela jednoduše, tam, kde byla, ne-li dál. Církvi
jistě, to ses mohl dočíst v dějepise, nic tak neškodí, jako zazobaný
blahobyt a přidržování se mocných tohoto světa, vede to krom jiného
k-masovému vyznavačství a k zvlažnění. My jsme si také celou první
republiku plácali na pupík a říkali, že nás je tři čtvrtiny národa,
ale ono nebylo. Neboj se, kdo byl opravdu věřící z přesvědčení, ten
zůstal; kdo nebyl, nezůstal. Není možné se držet něčeho, co není. A,
tak se u nás nestalo nic strašného s Církví, jen že se vyjasnilo, a
to by jistě náramně prospělo Církvi na celém světě. Nevzpomínáš si,
že Kristus označil vlažnost za nejhorší a nejnobezpočnější stav? Také řekl: Vaše řeč budiž ano, ano, ne, ne. A co s^biskupa našeho týče, copak jste si tam neuvědomili, že ho dostala krátkozrakost vatikánské politiky tam, kde je? Ti mu přece dali rozkaz nic nemít s tímhle režimem, protože to nestojí za to se s ním špinit, protože nejpozději do roka - dvou bude po něm. A ono po něm není dodnes. Ale o
to nejde, jde o něco jiného. Zkus si probrat Nový Zákon z hlediska,
jaký poměr zaujímal Kristus k vládnoucímu režimu, když žil na zemi.
Víme přece, že to byl režim nevěřící, pohanský, protikřesťanský. Postavil se proti němu? Nepostavil. Vyvolával proti němu tajné povstání, vzpouru, odboj, chtěl ho svrhnout, čekal netrpělivě, až padne?
Ne. Rekl, že jeho království není z tohoto světa, a že přišel na svět,
aby spasil lidi. A já tu ve svém zmatení pojmů, jak říkáš, si myslím,
že Církev to má dělat tak, jak to dělal Kristus, že ji nemá vůbec zajímat, jaký je v tom - onem státě režim, že si má dělat své, vychovávat lidi, vést je k dobrému, a že vlády nejsou dobré proto, že se nazývají království nepo spojené státy, nebo špatné proto, že se nazývají socialistické, ale dobré jsou tenkrát, když je vedou svědomití
lidé a špatné, když je vedou korupčníci a lidé bez svědomí. A^proto
si také myslím, že by Církev neměla znát jiné politiky, než té, aby
vychovávala ušlechtilé, charakterově ucelené a spravedlivé osobnosti
a ty pak budou dobře vládnout,- aí se forma státní nazývá jakkoliv to už není naše věc.

Milý bratře? tohle rejpáni ode mne sis vysloužil tím svým
trochu povýšeným tónem svého psaní a povrchností argumentace, kterou jsi mne chtěl napravit hlavu. Snad to sneseš a neurazíš se a zamyslíš se, že pravda není opravdu ve frázích a jen na jedné straně,
ale že všude na světe je něco dobrého a něco zlého a že křesťan nesmí zavrhnout jeden světadíl a druhý prohlásit za dokonalý jen pro
firmu, jakou si vyvěsí. Studoval jsi historii a jistě víš, že Církvi
snad nejvíc z lidí neublížil Nero nebo Julián, ale papež, který se
spolčil s Turky, aby napravil křesťany, kteří se mu zdáli být nerozumní; a kdybych Ti napsal, že je stejně nerozumné čekat, že Církev
dnes zachrání materialističtí a atheističtí liberální kapitalisté,
že je to zoufale zploštělé rozdělit svět na hodné na jedné straně a
zlé na druhé, to by asi bylo už silné kafe, tož to raději nerozvedu.
Ale věř, že si máme co ujasňovat všichni, my tu i Vy tam
a že v tom se můžeme milovat a ctít, když všichni společně hledáme
upřímně, co je ku pokoji. A když mi budeš psát, piš otevřeně, nic mě
tím neurazíš, já Ti také tak píšu, nejedná se přece o naše osoby, co
se tu bije, jedná se o pravdu, kterou jsme povinni hledat oba, abychom si zasloužili být spojeni s Pravdou nejvyšší na Věčnosti."
BOJOVNÝ_ATEISMUS_V_CSSR
Sledovat soustavně ateistickou literaturu vydávanou u nás
doma není věc snadná. Nikoliv proto, že bychom neměli možnost sledovat knižní produkci, nýbrž proto, že tento druh literatury je dnes
tak rozšířený, že nám snadno uteče nejedna publikace.
Nejpilnější je ovšem Státní nakladatelství politické literatury /SNPL/. Vydalo mimo jiné v překladu z ruštiny sborník "Věda a
náboženství". Nakladatelství rozdělilo sborník na tři menší, obsahově stejnorodé sborníčky: "Církev a soudobá společnost","Z dějin náboženství a ateismu" a "Přírodní vědy a náboženství". V r. 1960 vyšly všechny tři knihy už v druhém vydání. Jde tu o soubor přednášek
o ateismu, jež byly prosloveny na semináři Všesvazové společnosti
pro šíření politických a vědeckých znalostí v Moskvě.
Část, která se obírá otázkami soudobé Církve, má sedm kapitol /přednášek/; Katolicismus jako jedno z křesťanských vyznání; Dnešní Vatikán, jeho ideologie a politika; Novothomismus - soudobá filosofie katolicismu; Některé ideologické otázky soudobého protestantismu v USA; Současný islám; Soudobé sektářství a jeho ideologie; Počátek sektářství v Rusku; 0 formách a metodách vědecké ateistické propagandy v současné době. Je zajímavé, že se v Rusku poslední dobou
píše o thomismu. Ve zmíněné knize na str. 62 čteme: "Sebekriticky
nutno přiznat, že bohužel nevedeme dostatečně aktivní propagandu proti těmto svým nejhorším nepřátelům /tj. thomistům/, že jsme mnoho
dlužni tisícům čtenářů a posluchačů, kteří podléhají zhoubnému vlivu reakční scholastické propagandy." Jinak ovšem přednáška nevybírá
dlouho ve svém slovníku a nazývá thomismus "zkostnatělou, dogmatickou soustavou, zbavenou života a touhy po pravdě"/59/? předpotopní
filosofií /60/, systémem ultrareakčním a zastaralým, jakoby vytaženým ze záhrobí /60/ a vulgární odrůdou objektivního idealismu /73/"°
Nakladatelství Orbis /Praha/ vydalo 1960 knihu A.P. Každana "Náboženství a ateismus ve středověku". Je to opravdová snůška
všech nesmyslů o vzniku náboženství, hlavně křesťanství. Na sr. 252
ruský autor říká: "Stopy totemistické, zoomorfní podoby Ježíšovy někdy prosvítají z prvokřesťanské mytologie a symboliky. V Apokalypse
je Ježíš líčen jako beránek, jehňátko, a proto umělecká díla křesťanů té doby znázorňují boha jako beránka. To vyvolávalo posměšky /víme, jak se například Kukianos vysmíval zoomorfním egyptským bohům/;
proto se záhy totemistický beránek proměnil v "dobrého pastýře",
který byl vyobrazován mezi jehňaty anebo s jehnětem na ramenou."

NASE_MSE_SVATĚ
O kněžské sobotě, tj. v sobotu po prvním pátku posledních
třech měsíců, byly slouženy mše sv. za naše kněze, řeholníky a kněžsky a řeholní dorost v Itálii /střední a severní/. Dostali jsme i
příslib z Kanady, že na tyto úmysly budou obětovány 3 mše sv. mimo
termín. Můžeme se těšit na další přihlášky?
CTIH^_JAN_NEPOMUCKÝ_NEUMANN
V Římě byl započat beatifikacní proces Jana Nep. Neumanna.
J.N. Neumann pochází z Cech, odkud jako chlapec vyemigroval se svými
rodiči do Ameriky. Roku 1836 byl vysvěcen v New Yorku na kněze, v r.
1840 vstoupil k redemptoristům a o deset let později byl jmenován
Piem IX. za čtvrtého biskupa ve Filadelfii. Jako biskup se dal cele
do služeb duší, projížděl křížem krážem svou rozsáhlou diecési a stal
se průkopníkem katolického školství. Vysílen prací doslova padl na
líše - zemřel na cestách v 48. roce svého věku.
Američané, kteří připravili jeho beatifikacní proces, sami
přiznávají, že to byl původem Cech. Máme tedy plné právo, ba povinnost
hlásit se k tomuto svému krajanovi, který se posvětil daleko od rodné země. A byla by to jistě veliká čest pro celou naši vlast, kdyby
za prvního kanonisovaného světce Ameriky byl prohlášen právě jeden
z jejích synů. Informace a materiál dá k disposici Rev. Vice-Postulator, 1019 N. Fifth St., Philadelphia 23, USA.
ST^IJNl_^IHOVNA_KRESTANS^_AK^EMIE
Křesťanská akademie ve snaze umožnit svým členům soustavné
studium soudobých otázek, hlavně otázek spojených s náboženskou situací v CSSR, zřizuje studijní knihovnu. Knihy, časopisy a brožury, zakoupené Křesťanskou akademií zůstávají jejím majetkem. Nebudou však
uloženy v Římě, nýbrž u jednotlivých členů, kteří jich používají k
studiu a kteří je půjčují i zájemcům. Seznam knih a časopisů bude postupně uveřejňován ve Vinculu. Adresy členů, u nichž jsou knihy deponovány, budou bud také uveřejněny ve Vinculu, anebo /nebude-li si
někdo přát, aby bylo uveřejněno jeho jméno/, je sdělí jednotlivě zájemcům Křesťanská akademie /Via della Conciliazione, 1, Roma/. Půjčování knih se děje tím způsobem, že zájemce napíše osobně na adresu toho, kdo knihu má,a pošle mu ve známkách /mezinárodní odpovědkou/
obnos na výdaje zasílání.
Křesťanská akademie půjčuje knihy zdarma a jako protislužbu
žádá stručnou recenzi, která bude uveřejněna bud ve Vinculu anebo
v Nž. Křesťanská akademie rovněž doufá, že soustavné sledování protináboženské literatury v CSSR povede k vypracování praktických odpovědí na ateistickou propagandu, a že její členové budou tyto odpovědi bud uveřejňovat v našich časopisech, anebo je dávat k disposici
českému vysílání vatikánského rozhlasu.
U K. Vrány /Seminario Regionale, BENEVENTO, Itálie/ jsou uloženy
tyto knihy:
1- Ambarzumjan, Das Weltall, Leipzig, Barth 1953s str. 32
2- Codr Milan, Cesta k hvězdám, Praha, Naše vojsko 1960, str. 369
3- Mácha-Marušiak, Etika a dnešek, Praha, Svobodné slovo 1960, str.199
4- Glogar A., 0 výchově k vědeckému světovému názoru ve škole,
Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1959! str. 105
5- Darwin a dnešek, Praha, Orbis 1959? str. 196 /sborník/
6- Filosofický časopis ročník 1960
K seznamu časopisů uveřejněnému v minulém čísle dnes připojujeme:
Komenský; Rodina a škola; Pedagogika; Pionýrské noviny; Vedoucí pionýrů

MUJ_PRISPEVEK_D0_VINCULA
Už nemohu opravdu odolat tolika naléhavým výzvám pana redaktora Vincula a chápu se pera, abych i já poslal svůj skrovný příspěvek? v naději, že bude zajímat i někoho jiného kromě mne. Zda splní
svůj účel, uznáte sami, až můj dopis přečtete a... rozhodnete se.
Jak je Vám jistě známo, čsl. dálková škola pořádá již řadu
let své letní tábory, na kterých i my podle svých sil vypomáháme. Loni se vsak akce rozšířila i na děti vídeňských krajanů, které jsou
každoročně zvány zdarma na pionýrské tábory do CSSR, kde jsou pochopitelně vystaveny silnému vlivu komunistické výchovy. Letos chceme
pro tyto děti zorganisovat vlastní tábor někde ve Švýcarsku nebo v
Itálii.
^
^ .
^ T
Už jste pochopili... a chcete zbytek meho dopisu přeskočit.
Okamžik, snad jste nepochopili úplně!
^
_
0 úhradu cesty a pobytu na táboře se obětavě starají dp. Dominik ve Vídni a Mons. Planner s odborem mládeže v Římě. Uznáte ale
sami, že nestačí jen přijet na tábor a dostat tam najíst. Chtěli bychom, aby děti prožily tábor radostně, nezapomenutelně, aby mohly^na
každém kroku pocítit, že my jim můžeme nabídnout víc než komunisté,
slechetne^srdce.^
^ g ^ kteří mohou - a chtějí - aby dali našim
dětem něco "na přilepšenou", asi tak, jako každý dobrý strýček dává
svému synovci občas nějaký ten groš na drobné útraty.
Abych byl konkrétní, vypočítám tu několik takových drobných
výdajů:
^
^
,
1/ Chtěli bychom připravit pro každého účastníka tabora český táborový zápisníček s různými pokyny a radami. Cena tisku Multilithem /jako český salesiánský věstník/ by stála asi 2.000 lir.^
2/ Chtěli bychom, aby zněly na táboře od rana do večera české národní písně. Zpěvníček s texty a případně i notami by vyžadoval
asi ^'OOO^lig^^^ bychom během tábora vydat 2-3 čísla cyklostilovaného časopisu pro chlapce, rodiče i dobrodince tábora. Celkové vydaní jednoho čísla = 1.000 lir.
^
4/ Chtěli bychom uskutečnit během tabora alespoň 2 delsi zalezdy autobusem. Nájem autobusu by nás stál asi 20.000 lir.
5/ chtěli bychom občas dopřát chlapcům trochu zmrzliny.
40 x 50 = 2.000 lir.
^
^ ^ ^ ^
,
6/ Chtěli bychom nabídnout chlapcům dostatek čerstvého ovoce To by 7/
nás
stálo bychom
pokaždéjim
asi
1.500 lir.
_
Chtěli
obstarat
míče na kopanou, odbíjenou
atd. Jeden gumový míč stojí asi 800 lir.
8 Chtěli bychom zaměstnat chlapce aeromodelismem. Jedna krabice s potřebným materiálem stojí 1.000 - 2.000 lir.
_ ^
^ 9/ chtěli bychom dát našim chlapcům tolik a tolik jiných příležitostí k zábavě
^
^
^
,vé hování a píli na táboře zaslouží. Knihy, drobné užitecne predmety, hry
apod. stojí^také^peníze...^ ^ ^
^ pomocí dobrých srdcí, na
Trtprá se dnes obracím...
^ ^
,. -,
Vidím, že jsem chtěl napsat článek skutecne zajímavý, ale ^
Dříliš se mi t^ nepodařilo. Možná, že se misále podaří dosáhnout svého účeluj což by bylo mnohem zajímavější než tento nepodařeny clanek
pro Vinculum.

zdraví všechny in Corde lesu
Ladislav Dittrich
Isíituto Salesiano
FOGLIZZO /Torino/, Italia
P S /pro pana redaktora/: Budu se snažit nepsat podobné články příliš č a S o , abych neoddaloval od Vincula jeho dosud verne ctenareí _

Při jedné schůzce v Římě, při níž jsme vzpomínali i na dlouholetého redaktora N2 a zakladatele Vincula P. Feřta, který dříve při
podobných příležitostech nikdy nechyběl, byl dán i tento návrh: Všichni víme o starostech P. Feřta s budováním misijního domu v Kanadě,
který se má stát základnou apoštolské práce českých jezuitů mezi krajany na Novém světě. Neměli bychom se i my snažit mu nějak pomoci?
Mons. Planner má tě. k disposici určitý počet jednodolarových intencí. Kdybychom si je rozebrali, mohli bychom poslat P. Feřtovi malý
dar jako výraz vděčnosti za obětavost, s kterou se věnoval vedení našich časopisů a tolika jiným iniciativám pro dobro našeho exilu. Jste
za to? Kdo chce a může, nechí napíše přímo mons. Plannerovi, Via Concordia 1, Roma.

^^J^osefjmEJCÍ, tč. Jeruzalém, 23/11.1960 /Dokončení/: "Když jsem
se rozjel do Svaté země, myslel jsem, že budu bydlet v Jeruzalémě.
Když jsem sem však dojel, zdálo se mi, že jsem skončil v Babylónu. Je
to tu velmi pestré po stránce národnostní. Ale to tolik nezaráží. Když
řeči nerozumíte, je vám to jedno, jestli lidé mluví arabsky, arménsky nebo řecky. Pak Arabové převládají, a arabština je dorozumívací
řečí i jiných národností. A když nemluvíte arabsky, zdá zde každý obchodník špetku angličtiny i jiných řečí. Mnohem více však zaráží poutníka Babylón náboženský. Možná, že spolubratřím, kteří bydlí v krajinách smíšených, to ani tak nepřipadne. Ale přece myslím, že i tam
rozdělení Církve není tak nápadné, protože se neprojevuje navenek.
Zde však poznáte imana nebo řeckého či arménského mnicha na kilometr.
A na svatých místech se s nimi srážíme a navzájem/si překážíme.
Je zde vidět naše roztříštění. Ale svatá místa nás i pojí.
Když tak klečím u Božího hrobu a přijde tam řecký poutník či ruská
mniška, poznám je hned podle jejich chování, podle jejich vzdechů a
polohlasitých modliteb. Chovají se trochu jinak než já. Ale současně
cítím, že tam nepřišli hledat nic jiného než já. A že když se nám podaří odstranit předsudky a překlenout vnější rozdíly, je naše jednota snazší než si myslíme. Theologické formulky jsou širokým masám
lhostejné. A i klérus na nás nebude tak nevrazit, když na ně nebudeme hledět spatra pro jejich ženy a jejich vousy."
Pí-Václav_FERT, Kanada, 15/11.1960: "...Vrátili jsme se z Texasu z
první misie. Měl jsem velkou radost. Už tolik dlouhých roků jsem nekázal před tak plným kostelem a před tak vděčným posluchačstvem! V
prosinci mám krátké exercicie /takovou adventní duchovní obnovu -pátek večer, celá sobota a neděle do odpoledne/ pro muže v osadě sv.
Prokopa - pořádají to Orlové v Chigagu. V postě budeme mít 8 - 9 misií nebo duchovních obnov v Texasu. 0 práci tedy asi nebude nouze. A
když budeme moci pracovat pro Pána Boha a pro jeho duše, tak nás jistě nenechá umřít hlady, a i tu chalupu dostavíme. - Navštívil jsem také sestřičky těšitelky v San Antonio - měly velkou radost, že si mohou česky popovídat o tolika starých známých. Neměly také lehké začátky, ale teď už jim je lépe. Mají vlastní dům /třebas s dluhem/ a
pěknou práci. Příští rok - dá-li Pán Bůh a budeme-li zase v Texasu jim mám dávat exercicie. Ale ted hned, jak skončím nutnou korespondenci a připravím vánoční akci pro dostavění našeho Misijního domu, musím na několik týdnů do noviciátu učit sě anglicky! To je první nutná podmínka pro naši další práci.,.
Po čtyřech měsících, 13/3.1961 z Texasu: "Zdejší katolický lid v Texasu je nábožensky velmi zachovalý. Jsou tu zdravé, početné rodiny a
vede se v nich opravdu horlivý náboženský život, mládež většinou vychována v katolických školách, časté svaté přijímání nejenom dští a

žen, nýbrž i mužů je obecně rozšířené, V St. Mary's jsem měl např.
na ranní mši sv. s první misijní promluvou /v 6 hod. ráno/ skoro více mužů než žen a skoro všichni přistupovali po dobu misie denně ke
stolu Páně. To jsou radosti kněze. Přece ti svatí Cyril a Metoděj
nám nepřinesli tu svatou víru nadarmo, a když tam doma je to tak smutné, tu je naděje na hojnější žeň. A nejenom na žeň. Doufám, že budeme
moci zde najít i řadu nových dělníků pro vinici v komunistickém CSR.
Už se začalo v tom směru pracovat a možná že se podaří, ještě než odjedu z Texasu, mít širší schůzi s vedoucími Ženské kat. jednoty Tex.
a s distriktním Svazem českých katolíků v Texasu, jehož kaplan je bratr
ndp. biskupa, msgre Alois Mořkovský. Pan biskup sám chce dělat všechno, co bude možno,"
Dp. J. RACEK, Kanada, 10/1.1961: "... Jsem rád, že mi stále ještě věrňe"dočHážěji"ňase tiskoviny. Já jsem sice zapřažen jako kůň na kanadské líše, ale mé srdce bije stále v rytmu: Sv. Václave, nedej zahynouti nám ni budoucím... To už jsem psal, že po návratu z římské cesty
jsem byl přeložen do Barachois atd. Je to velmi tvrdé místo, anglická
většina s francouzským zbytkem. Protestantská farnost na témž území.
Po dvou létech mnoho vnějších úspěchů a 1960 velké oslavy století od
založení naší farnosti, město známé už skandinávským rybářům před Jacques Cartier. Ale trápí mne moc ten ubohý vnitřní život našich rozpolcených Irčanů. Obklopeni katolickými Francouzi, vidí svou oporu u protestantských Angličanů a z toho vyvěrá nepochopitelná mentalita...
Jestli jsem donucen stát se svatým, věř mi, je to jejich vina. Minulý rok "úspěchů" mi ukázal, jak zevnějšek je marný a jak jedině Pan
Bůh může vyvést ze zmatku lidské duše k svému světlu. Od té doby se^
modlím za obrácení své i svých lidí a žebrám o modlitbu u lidí dobré
vůle... Z domu asi víte, že strýc Blažej SJ. je nyní na dva a půl roku zostřeného vězení v Brně. Nemám k tomu vysvětlení. Můj starsi bratr /54/ tam zemřel před rokem...
Dp. Josef BUNÁT, Brasilie, 17/1.1961:"Jsem zase v Rio de Janeiro. Pan
kařdíňál-mňe-tu-ustanovil 23/10.1960 farářem. Jsem tedy prvním ceskym
farářem v Rio /3 a 1/2 milionu obyv./. Rvali se o to 1 rijsti farari,
ale pan kardinál to dal mně. Mám tu zatím asi 12.000 obyv., stale se
staví, 4.000 nových "apartamentos" čeká na své obyvatele. Zatím mi to
nedá na nic, ale farnost má velkou budoucnost, proto jsem to vzal. Je
zajímavé, že jsem byl povolán si ji prohlédnout 13/5.1960 /první zje-,
vení ve Fátimě/ a jmenován farářem 13/10.1960 /poslední zjeveni ve Fatimě. Kanonické ustanovení farnosti má datum 29/9.1960 /sv. Michaela
arch /. Shodou okolností, či řízením Božím, rozhodující^audience u
kardinála byla 28/9.1960, tedy na sv. Václava. Zatím sháním Peníze a
materiál na stavbu - 15.000 kont či 15,000.000 cruzeiros, asi 70.000
dolarů Je to hrozně svízelná, pionýrská prače, za dnešních poměru^
hotové šílenství, ale doufám, že mne Pán Bůh nenechá v rejzi. První
měsíce /srpen-řáen/ jsem bydlil v sákristii staré kaple Mezi tím
Isem jaksi opravil dům "farní budovu", pobil jsem asi 150 srsnu kteří se nechtěli vystěhovat, připojil světlo, vodu, záchod a kanalisacní zařízení, sprchu atd.,. První měsíce jsem nemel lede se umyt ve vedrech lež uhodily a dosud nás souží. K tomu jsem mel silnou^infekci
a málem, 1en"o chlup"-,unikl hrobaři. Ted se už situace lepši. Musím
si ovšeA i nadále vařit sám na malém lihovém vařiči,^nebot bych se
linak neprobil, vše je strašně drahé, na kuchařku jeste nevydelam,nejsou dosud veselky a křtů je pomále. Mešní intence nestačí, ^c je ^
něco vyšší než dolar. Pracuji tedy zatím "v naději příštích dober a
"nelo amor de Deus e das almas".
,
^ ,
Země je hospodářsky zruinována, politicky explosivm Minuly mesic jen
v Sao P a u l u kolem 400 stávek. Rudí trénují převrat, letošní rok je
Dro nás velice kritický, vláda je bezmocná a přistupuje na všechny
podmínky stávkujících. Dolar stojí už 236 cruzeiros. Pri mem Pojezdu sem, před osmi léty, stál 60 cruzeiros. Minimální mesicni mzda děln í k a
bez kvalifikace je 10.000 cruzeiros, ale to mu nestačí ani na vyž i ^ a ošacení vlastní, o rodině už vůbec nemluvě. Je naděje,^ze novy
Sl^ideSt Luis Quadroz uvede vše do normálních kolejí. Krajane ovsem
na S t o naději už nedají, a opouštějí masově zem; jedni se vracejí

do Evropy, jiní emigrují do USA. Zde v Riu je těžko najít krajana. Jen
v Sao Paulu je ještě několik set krajanů, hlavně Slováků. Pastoruje
je tam P.Dr.Josef Mistrík, který tam za nimi občas dojíždí. Byl jmenován kaplanem Slováků v Brasilii Svatou stolicí. Navštívil mne tu
Otec Augustin Chlest. Je velmi nemocen - anemie, slezina etc... Léčí
se tu, bere mořské lázně etc.. Vrátí se koncem února do Kanady. Oremus
pro invicem!"
Dp^_L^ URBÁNEK, USA, 20/10.1960: "..Od 26. října tr. začnu působit
ňa novém mis^ě... Farnost v Prairieburgu je skoro třikrát tak velká jako zdejší, je tam katolická škola, učí sestry Františkánky a je to jen
asi 25 mil severo-východně od Cedar Rapids, kde jsem před 9 lety začal
jako kaplan. Byl jsem se tam podívat, vše se nachází ve velmi dobrém
pořádku a doufám, že s pomocí Boží tu práci tam zdolám..."
26/1.1961 /už z nového místa/; "... Mám se zde dobře, ale práce je zde
víc než dost. Pomalu se k ničemu jinému nedostanu, než k farním záležitostem. Odluka Církve od státu je sice moc krásná věc, aspoň jak se
praktikuje zde, ale tam, kde je ve farnosti katolická škola, nejen že
jsou s tím velké výlohy, ale i mnoho práce. Člověk musí nejdřív sehnat
potřebné peníze, pak je vydat a vyúčtovat a někdy sedím 2-3 hodiny jen
nad školním rozpočtem. A k tomu je ještě farní pokladní kniha zvláště
a hřbitovní také, takže člověk se někdy cítí víc účetním než duchovním
správcem.
Několik poznámek k dotazníku týkajícímu se "apoštolátu mezi Cechy v
US". Dle mého osobního názoru je to zbytečné. Vy to ještě berete podle
starých šablon, kdy Amerika byla misijní země, kterou již dávno není.
Vemte si např. Pusirieburg. Viděl jsem zakládací listinu farnosti. Byla založena jako "česká farnost", aby se lidé českého původu zdržovali pohromadě a mohlo se pečovat o jejich duchovní blaho v jejich rodném jazyce. To ovšem bylo roku 1866, dnes máme 1961, tedy skoro odstup 100 let. Je pravda, hodně z těch rodin, co farnost zakládalo, se
zde zdržuje doposud: Kulové, Holubové, Lorenci, Beránkové. Ale za těch
100 let jejich pravnuci již česky skoro nemluví a hlavně, česky nesmýšlí. Kdybych např. oznámil, že budu mít nějakou českou pobožnost a kázání, přijde mi na ni snad 20-25 lidí: těch nejstarších, churavých a
nedoslýchavých. S takovými lidmi přece nemůžete začít nějakou akci. Ti
jdou do kostela pravidelně, at se tam modlí anglicky anebo česky. Ke
zpovědi jdou česky, to je pravda, ale to je tak asi jediná věc, kterou česky vykonají. Jinak většina z nich česky nepromluví třeba po
celý den. A jejich čeština je tak hrozná, že bych nedoporučoval nikomu, kdo na to není zvyklý, aby sém přijel na misie apod.
Druhá věc, kterou Vy v Evropě těžko chápete: Myslím, že v US, je nejlepší duchovní správa na světě. Zaprvé, jsou zde mnohem menší farnosti,
než jsme byli zvyklí na ně v Evropě. Jakmile se farnost rozrůstá a překročí počet 300 rodin, a je naděje, že se bude neustále rozmnožovat a
to ne jen přirozeným vývojem, tj. porody, ale hlavně přistěhováním,
ihned se farnost rozdělí a buduje se nový kostel. Na př. když jsem
přijel do Cedar Rapids v roce 1951, město Čítalo asi 67.000 obyvatel.
Za deset let - a to ještě neplných, počet vzrostl na 94.000, poněvadž
je to průmyslové město a lidé se tam stěhují za prací, proto to tak
rychle roste. V té době v městě byly 4 velké farnosti: Neposkvrněného početí, Sv. Václav, Sv. Patrick a Sv. Ludmila. Začínalo se u Sv.
Matouše a Všech Svatých. Dnes již Sv. Matouš a Všech Svatých jsou dokončené a přeplněné. Loni na podzim byl položen základní kámen k nové farnosti Sv. Pia X. a se stavbou započato. Na podzim bude již v
provozu. Byla rozšířena farnost sv. Josefa v Marion, předměstí Cedar
Rapids a již se plánuje zase další farnost na druhé straně města. Mimoto se zakládá nová farnost ve Springville, kam se stěhuje mnoho rodin, poněvadž jsou tam lacinější byty a osamostatňuje se Central City,
což bývala misie /dle našeho filiálka/. Tedy vidíte, že ty kostely a
školy se staví za peníze farníků, ne ze státní pokladny. Jelikož farnosti jsou poměrně malé, kněz, který na nich působí, má dokonalý přehled o duších."
,
.
Dokončení a zajímavý dopis dp. Ondáška z Indie příště /uzaverka 31/V./
Toto číslo vzniklo spoluprací 16 spolubratři. Děkujeme a těšíme se na
další pomoci

