V!NCULUM

NAS!M

KNEZtM

V

EX!LU

J a k o rukopis v y d á v á Pracovní kroužek Unionis apostolicae «Vinculum», Via della Conciliazione, 1, R o m a
Italia. Otisk pouze se svolením redakce.

RADA IX., číslo 3

Z NAS1 DIASPORY
Dpp. Ingr, Soukup^ Smídl,
Ráček, Matiašovský, Urbánek, Peksa
MEZI NÁMI
Z Říma - Balada
Manželství v NZ
Zemřel dp. Maňák
Naše mše svatá
Sledování protináboženské literatury
V I N C U L U M

V Římě v únoru 1962
O B S A H
Z TZV. CSSR
Pohřeb p. arcibiskupa Matochy
Duchovní pastýř
Katolické noviny
Mladí kněží vyšlí z Litoměřic
Úmrtí, které nebylo hlášeno
Škola pro všechny?
Mají v plánu Octavii...
MLÁDEŽ V CSSR - výběr z tisku
Dodatek^ Ze země notorických
plastikářů

chce stále zůstat věrné svému jménu:
být bratrským poutem mezi námi, českými kněžími rozptýlenými po
celém světě.
Ne vždy se nám to snad daří tak, jak bychom si to přáli.
Jeden spolubratr si nedávno stěžoval, že se prý Vinculum stává stále více informačním věstníkem než společnou hovornou, kde by bylo
slyšet co nejvíce hlasů.
Domníváme se, že i informace z CSR a z exilu mají ve Vinculu své místo, ovšem nesmí to opravdu být místo výhradní, jinak
by Vinculum skutečně nemělo právo na své jméno.
Proto dnes klademe rubriku "Z naší diaspory" na první místo s radostí, že se nám sešly dopisy trochu obsažnější. A těšíme
se, že nám nebudou chybět ani v příštích číslech, aby Vinculum dělalo opravdu čest svému jménu.
v
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Dp. Josef INGR, Argentina, 9/XII.; "... Nového tu nemáme nic, co by
Vás mohlo zajímat, mimo ty stávky železničních drah, kde dělá mediátora p. kardinál Caggiano, primas Argentiny. Dej PánBůh, aby se mu
to podařiloí
Bratra udělali farářem v Buenos Aires; dali mu farnost Panny Marie de Luchán, patronky celé Argentiny, Paraguaje a Uruguaje.
Vezme si maminku na faru aby nebyl sám. Tatínek zemřel, je tomu
právě 11 roků..." /Dp. Ingr, jak víme z jeho dřívějších dopisů,
přišel do Argentiny jako malý chlapec, ve vlasti vychodil jen obecnou školu, ostatní studia už dělal v Argentině. Proto je s nim i
jeho rodina-/
Dp. Václav SOUKUP, Kitenda v Africe, 12/XII.; "Jsem zde v misii
KiTěňaá"od"3/XI7 minulého roku /1960/. Byl jsem sem poslán, abych
"připomáhal" našemu vdp. představenému /který je nyní na šestiměsíční dovolené v Belgii/, ježto trpěl silnou záduchou. Začal jsem
tedy vykládat katechismus šesti třídám najednou v jednom klubku
220 dští /III. a IV. třída/, zpovídat více méně 250 osob týdně /to
je zde téměř v každé misii normální dávka na jednoho kněze, tj.
zpovědníka-automatai/. Zpovídá se průměrně 50 kajícíků za hodinu.
Potom jsem dostal na starost hodiny /natahovat/, čistit ledničku,
zahradnictví, farmu /počítání ovcí a vajíček.../,k velikonocům jsem
dostal klíč od našich zásob a s tím starost o naši kuchyň. Tyto
Folia circularía cleri OSR dispersi. In lingua Bohémica. Manuscripti instar. Cum approbatione ecclesiastica.

hmotné starosti a práce zaberou denně hodně času a energie...
Od května do poloviny září jsem placama zajel do Leo nakoupit potřebných poživatin a konstrukčního materiálu atd. Romantické
cestování, které se brzy promění v profánní týrání těla, neboí projedete na šestset kilometrů v jednom týdnu, nevíte samou romantickou radostí, na kterou stranu si sednout..! V hlavním městě jsem
měl příležitost opět navázat styky s domorodými politickými předáky
z našeho kraje. Chtěli, abych jim pomohl vytvořit v zemi Bajaků kooperativu. Dokonce napsali proto novému nejd. p. biskupovi, ale byli zdvořile odmítnuti. - Fiat! Snad bych byl býval měl více možností k osobnímu apoštolátu, ale asi také zase více hmotných starostí
s pravděpodobným zakončením všeobecné antipatie nebo nenávisti, kdyby kooperativa nevynášela hory doly. - Jakmile jsem přivezl v polovině září našeho nového představeného, či zástupce bývalého, dostal
jsem navíc 45 vesnic k romantickému vandrování a 9 škol se 17 třídami a 727 školáky, které mám aspoň třikrát za rok vyzkoušet ze všech
disciplín /tedy ne jen z katechismu/ a které mám zásobovat píšátky
atd... včetně korespondence a potěšení s náročnými učiteli, kteří
jsou nyní přetučně státem honorováni, že téměř neví, co s penězi dělat. - Vedle nich je misera plebs, ubozí mladíci, kteří nemají možnost vydělat si na zakoupení žínky a potřebného oblečení k důstojné
svatbě /dnes zde nestačí jedny kalhoty s košilí a střevíci, musí mít
aspoň 2 komplet kostýmy a madame ß - 7 rob. Inu pokrok... a na mravním poli nesmírný úpadek.../ Raději zakončím svou jeremiádu. Není vyloučeno, že z vážných důvodů asi za rok a půl odejdu z naší diecése
do Léo či do Tangajniky, či do Evropy..."
Dp_i_Josef_SMlpL, Böttingen, 15/XII.: " ... Byl jsem přeložen na novou
farnost. Stalo se to již v květnu, ale ještě jsem tam musil zůstat
a potom bylo také třeba uzavřít a dokončit všechny ty stavby. Ještě
dnes tam bohužel není můj nástupce, všechno tam stojí opuštěné. Jak
mě to bolí, dovedete si představit, když jsme to tam celé desetiletí
s takovými'obtížemi stavěli. Prosím Vás o memento, aTyPán Bůh pomohl
najiti dobrého kněze, který to převezme a dál povede. Ona je to tam
velmi těžká práce v diaspoře. Já jsem potom 12. listopadu byl zde uveden v úřad. Byla to krásná, velmi krásná slavnost, celá farnost^
byla na tom zúčastněna, a projevili mi tolik sympatií a radosti^ že
mají zase kněze, že se domnívám, že to zde také půjde. Je tu ještě
jedna farnost v sousedství, která není obsazena, dohromady 1.700
duší a všechno katolické. Ten kraj je zde velmi zachovalý a lidé se
zúčastňují horlivě bohoslužeb a přicházejí k svátostem, jak jsem to
ještě nikde neviděl. Ovšem je zde také mnoho práce, zvláště ted
před vánoci.
Já jsem už v Unterjettingen nemohl dále, v poslední době
jsem byl stále nemocen, moje srdce nechce už jaksi pracovat a ted
mně ještě ke všemu otékají nohy... Dej P á n Bůh, abych mohl dále pracovat, ta diecése zde potřebuje strašlivě mnoho kněží, ono sem přišlo mnoho vyhnanců a postavili zde dosud asi 250 kostelů a ted pro
ty kostely nejsou kněží. Nemohli byste upozornit, že náš pan biskup
je ochoten přijat naše důstojné pány do diecése? Byla by to jistě
velká pomoc..."
^ ,
Dp. Josef RACEK, Kanada, 11/1.2 "... Já už jsem ted přes mesic v nov e " f a ř ě " k t ě ř á " p ř i l é h á k farnímu kostelu tak, že nemusím vůbec vyjit
ven. Je to moc hezké, že se až stydím tu zůstávat, zvláště když si
vzpomenu na naše bratry v děrách kampů a vězení. Snad mi to P á n Bůh
odpustí. Skoro biskupská residence. V životě jsem neměl lepší a jistě bych to nebyl stavěl, kdyby stará mohla jít dále, ale budova byla n a spadnutí a rozkaz pana biskupa stavět. To už je v životě^má
devátá stavba a často si myslím, že ta poslední. Jedna jen výjimka:
doma, jestli nám P á n Bůh dá štastný návrat k našim opuštěným lidem,
pak musím postavit ani nevím dobře co, ale musí to být něco hrozně
krásného a velikého, podobného milosrdenství Božímu. - Naproti na
břehu moře v nevelkém parčíku běhají tři srnci, které chovám zde od
podzimku a z vodotrysku ryby plavou ted v prostranném sklepě nové fary, kde mají velkou kašnu pro zimní sezónu. Staré sny o kráse našich
krajů mne vždy pronásledují a mimochodem si uvědomuji, že chci vykouzlit ve skromných rozměrech, co Evropa má ve své tváři tak poutavého,
poznamenaného kulturou a ušlechtilostí generací před námi. Zde v tom

mladém světě to působí pravou sensaci. Aniž si to snad formálně uvědomíš, Tvá práce má pečet Tvého hnízda.
Před vánoci jsem byl přichcíplý, 3 týdny chřipku, během svátků. také. Ted si chci trochu odpočinout po odeslání výročních raportů
na biskupství. Zrovna ted jsem se vrátil z biskupství, kde mi p. kancléř řekl, že Mgr. arcibiskup odjíždí zítra ráno do Říma. Tak rád bych
s ním, ale... Náš pan biskup, bývalý Říman a nuncius v Panamě-Costarice, je muž velkých kvalit a velmi užitečný Církvi... Na kongresu v
Mnichově potkal nějakého českého kněze, který znal strýčka Blažeje jezuitu... Jsme tu tři cizinci, dva madarští dvojnásobní římští doktoři jako profesoři v semináři a já sám jako farář. Ovšem začal jsem
jako kaplan u katedrály v Gaspé, kde jsem se naučil francouzsky a
zde konečně praktikuji angličtinu, protože od mého návratu z Říma
jsem zde s většinou irskou. Pan biskup nás má velmi rád a dobře nám
rozumí, protože viděl a zkusil mnoho světa... Srdečný pozdrav celé
posádce..."
Dp. Dominik MATIASOVSKÍ, Vídeň 25/1., píše o svých přednáškách o pouTji"ďo Sva^ře země z minulého léta: "Dá to práce zpracovat něco slušného. Zatím jsem zpracoval první díl, Nazaret, Ain Karim a Betlém, celkem 100 dias. Obrazy a přednášku se zálibou sledovalo na 800 krajanů.
Druhý díl je popis veřejné činnosti Pána Ježíše, totiž míst, celkem
150 dias. Lidé natahovali uši, když při přednášce o Hoře Tábor najednou zaslechli kázání přímo z basiliky a to k tomu ještě česky. Tento
druhý díl teprve tento měsíc začíná putovat z okresu na okres. Třetí
díl připravuji na půst. Budou to místa utrpení a oslavení Pána Ježíše
." ^
Dp!*L. URBÁNEK, USA, 3/11.^ "Anglický Milton zpíval "O ztraceném ráji"
"já*"5ýčH"k"^omu, myslím, měl více důvodů než on. Ten ztracený ráj
pro mne je farnost Little Turkey. Co jsem se dostal sem, žiji jako na
kolotoči, že se skutečně k osobní korespondenci nedostanu. Dnes si to
mohu dovolit z dvou důvodů: zaprvé sestry nejdou doma, odjely kamsi
na školní konferenci a to znamená, až do poledne je zde celkem ticho
po pěšině. Ne, že by n a mne byly zlé, ale ve škole se stále něco děje a kde se potřebuje něco opravit nebo uvést do pořádku, to se bez
Fathera neobejde. Zadruhé: kulíruji se tak trochu z chřipky, zase ve
spojení se školou, poněvadž tam jsem to chytil od dětí ve čtvrtek
večer. Chřipky je zde tolik v okolí, že některé školy byly nuceny^na
týden zavřít. My sice školu zavřenou neměli, ale pololetní vysvědčení se rozdávala o týden později. A jelikož včera - na první pátek jsem měl večerní bohoslužby a hodně lidí bylo v kostele, tedy lidé
to ví, že chřipku mám a tím nebudu moc vyrušován. Proto mohu psát dopis .
.
^ Od poloviny prosince jsme zde měli hroznou zimu. Po cely měsíc teploměr nevystoupil nad -23 C /to je u nás O Fahrenheit/ a za
noci to kleslo někdy i na -33 až 36 C. Co se za tu dobu spálilo oleje na topení, je hrůza. Ted se už trochu oteplilo, ale ze zimy venku
ještě dlouho nebudeme. Nejhorší na tom je, že letos zima zde zasáhla
i jih a jihozápad. V San Francisku napadl sníh, zase jednou po třinácti letech, n a Floridě a v Kalifornii pomrzly stromy, pomerančovníky a citrovníky a samo sebou všechna úroda zeleniny, která se odtud po celou zimu vyváží do celých států. Inu, hotová pohroma. Tam
na jihu to ovšem lidé mnohem hůře snáší než my zde. Zaprvé, nemají
tam topení v domech, až na nějaký ten okrasný krb, který stejně celý dům ohřát nemůže. Nemají tam v autech ohřívače, tak jako my a nemají tam zimní šaty a prádlo jako my. Tam jsou zvyklí chodit jen v
lehké obleči se slamákem na hlavě a kabátem hozeným přes rameno,
když ho úplně nenechají doma. Inu, aspoň si tam leccos užili.
Jak se vyvíjí ty přípravy na ten Ekumenický koncil? Zde se
o tom skutečně hodně píše a jeví se dosti velký zájem. Dokonce i na
televizi se to přetřásá a to už znamená hodně. Viděl jsem snímky z
toho sjezdu Church World Council v Delhi. Dělají to lidé, kteří nejsou nikterak katolicky založení a přesto - ačkoliv Vatikan tam byl
zastoupen jen pozorovateli - na ně ti katoličtí zástupci udělali velký dojem. Měli pro ně mnohem uspokojivější odpovědi než ti ostatní.
Hromádku tam sice na programu neměli, ačkoliv o něm ví, že žilové
Spojených státech a mluví slušně anglicky... Měli tam vsak zaber
čskoslovenského studenta, delegáta z Prahy. To, co mluvil, byla jen

hloupá propaganda. Svoboda náboženství, každý si může věřit a praktikovat své přesvědčení, církev vydržuje kostely a kněze atd. Jeden
ten americký reportér se ho však tázal, je-li tomu skutečně tak,
kde je arcibiskup Beran a proč nemůže svobodně vykonávat svůj úřad
a zda by m u mohl aspoň přibližně říct, kolik katolických kněží a jiného vyznání ministrů je zbaveno úřadu. Když ten delegát mu řekl,
že to není pravda, že by někdo nesměl vykonávat svůj úřad a že pan
arcibiskup Beran je kapitola sama pro sebe, americký delegát mu na
to řekl, že "it's to bad - je to zlé", že nemůže mluvit pravdu. Samo sebou, celý ten Council moc positivního nepřinesl, ale jak pravili na televiszi, už to je dobré, že tolik delegátů se sešlo a mohou mluvit svobodně o věcech náboženských, což před takovými 20, lety bylo nemyslitelné. Velmi silný dojem udělalo prohlášení kardinála Bey - na témže programě - - který prohlásil, že v otázkách víry Církev nemůže ustoupit a dělat kompromisy, to že je náboženský prvek,
který člověk nemůže měnit,
měnit co se však týče discipliny a praxe, Církev je ochotna naslouchat všemu a zde se bude moci dosáhnout jednoty, bude-li dobrá vůle na všech stranách.
Víte, zde se otázka katolicismu nyní dosti často přetřásá.
President Kennedy je katolík a praktický katolík, jako byl celý svůj
život. Na začátku měli strach, že bude pod tlakem zdejší hierarchie
a Vatikánu - což je ovšem nesmysl - ale zde nekatolíci - a těch je
stále přes 65 % — to brali za bernou minci, že to tak bude a musí
být. Zatím nyní se tomu diví, jak to, že Kennedy pod žádným nátlakem není - a to jim otvírá oči. Také to dobře působí, když se v novinách na př, píš e, ž e Kennedy s rodinou byli v neděli na bohoslužbách tam a tam anebo dokonce, že si přivstal s manželkou - děti jsou
ještě malé - a byli spolu v kostele na první pátek a hned začnou vysvětíovat, co první pátek pro katolíky znamená a že paní Kennedy nevynechala první pátek - mimo nemoc - po dobu 18 let a Kennedy od té
doby, co šel do námořnictva a druhé světové války. To je, myslím,
nejlepší katolická propaganda, kterou by z nás málokdo mohl dělat.
Mimoto Kennedy je velmi oblíben jako president. I když snad neudělá
tolik, co sliboval, je za ten rok ve větší oblibě u lidu, než byl
Eisenhower i Truman za rok po zvolení. Jestli tak bude pokračovat
a zdá se, že ano - bude to mít velký vliv na americký katolicismus.
Zde se stejně počítá s tím, že za takových 20 let katolíci budou zde
převládat."
Dp. Josef_PEKSA, Australie 7/11*^ "V lednu jsme tu měli velký lesní
požár. Třetí noc jako zázrakem přišel déší a tak to zastavil. Ale i
tak vyhořely stovky qkm, asi 500 domů 8 lidí zahynulo. Nepřijít
déší, tak nevím, zda by to též Šumava" neodnesla. Mezi postiženými
je též jedna naše rodina, jimž shořelo vše do základů."
Ví
Z_RlMA
Někteří z účastníků bratrské besedy uspořádané v salónu koleje Nepomucena 8 . prosince 1961 k oslavě kněžského výročí mons. Plannera si přáli, abychom uveřejnili ve Vinculu "Baladu", která byla
tehdy k jeho poctě na tom večírku přednesena, abychom tak tuto perlu
české poesie zachovali budoucím pokolením. Ačkoliv se její autor
halí do přísné anonymity, přece jen se nám podařilo získat původní
text, který tu předkládáme našim čtenářům.
BALADA O DUSI MONSIGNORA FRANTIŠKA PLANNERA
Prostonárodní - Rím 1961
Sebral neznámý nohsled K. J. Erbena
První obtěžkána kříži
Po lučině slz a vzdechů,
do nebe jde bez obtíží.
šly dvě duše v pilném spěchu,
Druhou si však přísně měří
Přišly k ráji, zaklepaly,
svatý, který střeží dveří.
vstoupit dovnitř sobě přály.

./<

V á ž n ě točí oči po ní,
zdá se m u moc elegantní.
"Pověz, duše, čím jsi byla,
čím sis nebe zasloužila,
který svatý byl tvým vzorem?"
"Bývával jsem Monsignorem."
"Dobré bydlo, ale málo,
pověz, duše, co tě stálo,
jakých námah, jakých strastí
pro ten ouřad mělas nésti?"
"Za mládí jsem kaplanoval,
slona v škole vymaloval
při v ý k l a d u o stvoření,
dítě nad tím slzy roní,
že to po mně n e d o k á ž e ,
že p a n kaplan přísně káže.
Za to vše mí ordináři
stolec P í s m a v semináři
určili m i blízko Prahy.
T a k se slon m ů j dočkal slávy."
P r a v í - P e t r : "Na m o u duši!
Za kaplana farář ručí.
P o t ř e b u j e m napřed dostat
tvého šéfa "nihil obstát".
Tví pak sloni při stvoření
potřebují prověření,
byli-li dost pravověrní,
jestli v nich snad herez není."

"Nikdy," praví duše s chvatem,
"dokáži to komitátem,
kterým dosud vládnout m o h u
vlasti k službě, k poctě Bohu."
"Komitát mít uprchlíků!
Odtud není žádných díků!
Za živa jen peněz chtějí,
po smrti se nemodlejí."
"Ale v mojí kanceláři
básníci i pokrokáři
nacházejí u m ě n zdroje.
A pak, ř e k n i , v nebi co je?
Nový život, podle hlasů,
od toho v š a k já m á m kasu!"
Svatý P e t r h l a v u věsí:
"Budoucnost tvá mne už děsí,
nový život chtíti pravý
za peníze? Aí ti z h l a v y
v y j d o u tyto marné plány,
sic tě ženu od mé brány!"
Zachvělo to m i l o u duší,
slzy tekou, srdce buší.
"Cožpak n e s m í m k nebes bráně?
Vždyt jsem přece sluhou P á n ě ,
století čtvrt P á n u B o h u
obětuji, co jen mohu."
Usmál se ted P e t r trochu:
"Ale tot je jiná, h o c h u !
P r o č s to neřek^hned, jaks došel?
Nebyl bych tak přísně zkoušel!
Pojd k n á m rychle, kde se slaví
nový "nový život" pravý!''

D í m u duše? "Pravověří
moje tímto faktem měří:
Věčné město ihned spělo,
vicerektorem mne chtělo."
Kývnul hlavou klíčnik brány:
"Do Ř í m a zvou přesné pány.
K d o p a k v í však, přijde chvilka,
může být i v Římě mýlka."
Copyright "Vinculum"
DO_TRETICE^_MANZELSTVÍ_V_NOVĚM_ZÁKO
/ P o z n á m k a k překládání výrazu "porneia" u M t 5,32; 1 9 ? 9 /
U ž ve svém p r v n í m příspěvku ve V i n k u l u jsem u p o z o r n i l , že
překladatel Sv. M a t o u š e v Jeruzalémské bibli, P. Benoit, v I- v y dání slovo "porneia" překládá "concubinage", v II. vydání / z r.
1 9 5 6 / " f o m i c a t i o n " . Loni začala publikovat B i b l i c k á škola III. v y dání svého překladu, zatím zase ve svazečcích. /R. 1963 mají být
opět všechny spojeny v jeden svazek jako onen z r. 1 9 5 6 . / Právě
vyšel mezi jinými svazečky i Svatý M a t o u š . Tentokrát se P. Benoit
r o z h o d l pro výraz "prostitution", a pod čarou přičinil dlouhý v ý klad o tomto nejasném místě. P r o spolubratry v pastoraci tedy uvádím, jak jsem poučení P. B e n o i t a /rozšířené sem t a m o postřehy odjinud/ shrnul ve svém p ř i p r a v o v a n é m /vlastně
už h o t o v é m / II. vydání Nového zákona^
Zde Ježíš odvolává dovolení k rozluce, dané v Zákoně, a i
jinde v evangeliích ji přísně odsuzuje / M k 10,2-12; L k 16,18/;
stejně jasně mluví sv. P a v e l / R í m 7,2.../. Dvě m í s t a u sv. Matouše /5,32; 1 9 , 9 / v š a k působí nesnáze ve výkladu; zdá se, jako by
Kristus P á n u M k a L k m a n ž e l s k o u r o z l u k u naprosto zakazoval jak
pro muže, tak pro ženu, kdežto u Mt jako by připouštěl, že se m ů že manžel naprosto odloučit, když se ž e n a dopustí cizoložství:
"kromě důvodu smilstva"... "z jiného důvodu než pro smilstvo". Z
těchto dvou míst vyvozovalo několik latinských církevních spisovatelů, mnoho ř e c k ý c h a převážná část protestantských dovolenost r o z luky, když se manželka proviní nevěrností. Jaký tedy m a j í smysl
ony dva úryvky z M t ? Ve v ý k l a d u n e j s o u biblisté zajedno; v po-

sledních letech převládá dvojí řešení: l / Protože Mk, Lk a 1 Kor
7,10... toto omezení nemají /"kromě důvodu smilstva"/;, zdá se nepravděpodobné, že by všecky tyto tři texty Ježíšovo omezení vyloučily; pravděpodobnější je, že toto omezení přidal řecký překladatel
Matoušova evangelia, aby odpověděl na dosud živý rabínský problém
/diskuse mezi Hillelem a Sammajem o důvodech nutných pro rozluku/,
který v jeho době židokřesíany znepokojoval. Ta vložka by tedy bylo církevní rozhodnutí podmíněné dobově a časově, podobné, jako bylo rozhodnutí apoštolského sněmu pro kraj antiošský /Skt 15-,23-29/.
Když to připustíme, lépe se vysvětlí u Mt výraz "smilstvo", řec.
"porneia" /ne "moicheia—cizoložství"/. "Smilstvo—porneia" totiž spíše odpovídá rabínskému "zenut", kterého se užívalo o všech nedovolených manželských spojeních Zákonem zakázaných /Lv 18/. Tato spojení byla u pohanů dovolená, ale při jejich obrácení působila obtíže v židokřesíanském prostředí. Církev by tedy přidala v řeckém
Mt tento dodatek o rozloučení takových spojení v židokřesíanském
prostředí nezákonných. Tímto omezením by Církev jen potvrzovala Ježíšovu nauku o svatosti manželství, zakazujíc jakékoliv spojení nezákonné. - 2/ Jiné řešení, u katolických vykladatelů donedávna téměř všeobecné, hájí názor, že Kristus P á n tu m á na mysli skutečně
manželství všeobecně, ale v případě manželčiny nevěry že dovoluje
rozvod od stolu a lože, ne úplnou rozluku, jak se o tom konec konců
zmiňuje i sv. Pavel /l Kor 7,11/.
Ondřej M. Petrů
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+ Už po napsání prvních stránek jsme se dozvěděli, že si Pán
+
povolal k sobe 15. prosince minulého roku našeho spolubratra +
+
dp. FRANTIŠKA MAŇÁKA
+
+
ve věku 50 let.
+
+ Pocházel z arcidiecéze olomoucké, poslední léta pracoval me- +
+
zi našimi uprchlíky v Austrálii. Bližší zprávy přináší už
+
+ Nový život.
^
+
+ V našich diecézích bývala různá sdružení kneží, kteří se na- ++
+
vzájem zavazovali odsloužit za zemřelé spolubratry mši sva+
+
tou. Nevíme, jak bude pamatováno na zemřelého kněze-exulan+
ta. Neměli bychom m u tuto bratrskou službu prokázat my?
+
+
Prosíme tě, Pane, kéž to pro+
+
spěje duši tvého služebníka,
+
+
kněze Františka, když vzýváme
+
+
tvou milostivou milosrdnost;
+
+
,
kéž pro tvou slitovnost do+
+
sáhne společenství s tím, v
+
+
něhož doufal a věřil. Skrze
+
+
Krista, Pána našeho. Amen.
+
+ + + + + + + + + + + + + + + + + -!- + + + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + -{- + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Je to vskutku něco mimořádného, dojde-li do redakce Vincula reakce čtenářů na něco, co bylo uveřejněno. A po rozeslání minulého čísla se to stalo. Týkalo se to mší svatých, sloužených za
Církev Boží v našem národe. Jeden přítel píše redaktorovi: "Naříkáš ve Vinculu, že za vlast se neslouží mše svaté s naší strany,
ale snad to nebude tak zlé. Spíš, že se o tom neví, to ano. V posledním půlroce jsem sloužil aspoň pětkrát za vlast: Cyrila a Metoděje - Sv. Václava - 5.XI. - 17.XII. - 6.1. A myslím-li na svá
uplynulá kněžská léta, pak jsem jistě ročně aspoň 5 - 6 mší svatých
odsloužil: Sv. Josef, Boží Hod svatodušní, 8. prosince /svěcení
p. arcibiskupa/, výročí mého kněžského svěcení, sv. Cyril a Metod,
sv. Václav a případně nějaký ten další zemský patron. Tady před nedávnem /škoda, že n a to nepřišla dříve/ zjistila biskupská kurie,,
že binace a trinace není jen honor et gaudium, ale v pastoračním
zarámování i onus a tak nám každou čtvrtou binaci dala volnou. A
ty sloužím vždy za vlast. A binuji skoro každou neděli a svátek!
Tak si to spočti a nelkej, labuti!" "P.S. A rozhodně nejsem v tom
počínání sám!''

Z dalšího dopisu; "Když jsem četl poslední číslo Vincula, pohnulo
se ve mně mocně srdce. Hlavně ta poslední stránka mne dojala. Naše_mše svatá, K tomuto bodu mohu podotknout, že již od začátku"áž
3o teSka sloužím několikráte v roku mši svatou na zmíněné účely..."
Další; "Rád bych na ten úmysl sloužil každý měsíc..."
Redaktor už tedy "nelká". Ba dokonce se i vzdává plánu
dělat nějaký "seznam" mší svatých sloužených za vlast. Chápe, že
ne každý má chuí takovéto věci hlásit, a konec konců. Pán Bůh to
spočítá nejlépe. Hlavní je, že nezapomínáme. Jen tomu chce sloužit Vinculum, a proto si počíná jako budíček, který zvoní v každém
čísle a který zve k mementu zvláště na kněžskou sobotu, kdy vzpomínají lidé doma, a kdy i v exilu je sloužena mše svatá za naše kněze, řeholníky a řeholnice a za duchovní povolání v našem národě.
Zpráva o smrti dp. Maňáka, který zemřel celkem opuštěn v
daleké Austrálii vyvolává však ještě jednu myšlenku: Už jednou přišel jeden spolubratr s návrhem, abychom mezi sebou - kněžími v exilu - založili sdružení, jehož členové by se navzájem zavázali odsloužit jednu mši svatou v případě úmrtí někoho ze zapsaných do toho
sdružení. Každý by měl tak zajištěno za svou duši tolik mší svatých,
kolik by toto sdružení v době jeho smrti mělo žijících členů. Byl
by o to zájem? - Napište nám!
SLEDOVÁNI JPROTINABOZEN^
Dali jsme si mezi body svého programu, že budeme sledovat
myšlenkové proudy a protináboženský boj v CSSR. Podařilo se nám z
toho uskutečnit doposud jen poměrně málo, hlavně pro nedostatek
spolupracovníků. Domníváme se však, že je to činnost, která si zasluhuje pozornosti všech.
Cs. společnost pro šíření vědeckých poznatků připravila
pro období březen 1962 - březen 1963 tento ediční program:
1/ Aktuální otázky mravní vychovy
2/ 0 současné katolické teologii a filosofii
3/ Česká buržoasní filosofie a náboženství
4/ Činnost a politika Světové rady církví v r. 1962
5/ Protestantské církve a vatikánský ekumenický koncil
6/ 0 současném katolicismu
7/ Ateistická výchova na vesnici
8/ Současné problémy vědeckého ateismu
9/ Česká literatura a náboženství
10/ Tomismus a neotomismus
11/ Historické podmínky vzniku protestantismu a jeho vývoj, do r.1950
Jak vidět, bojovní ateisté v CSSR nezahálejí. A berou si na
mušku zvláště současné problémy, aby jejich činnost odpovídala co
nejvíce dnešní situaci.
Považujeme za svou povinnost sledovat tuto novou kampaň soustavného úsilí vykořenit náboženství z našeho národa. Pokusíme se
obstarat všechny výše uvedené publikace a rádi bychom o nich referovali na stránkách Vincula. Potřebujeme však k tomu nutně nové spolupracovníky. Nechcete se přihlásit? Pošleme Vám jednu z výše uvedených knížek /podle možnosti tu, kterou si sami vyberete/ se závazkem, abyste ji přečetli a napsali o ní krátkou recenzi pro Vinculum.
Smíme se těšit na Vaši přihlášku?

POHREB_PANA_ARCIBISK^A_I^TOCHY
se konal v Pitíně formou
velmi neobvyklou. Rakev s jeho tělesnými pozůstatky byla přivezena bez předchozího hlášení, lidé v Pitíně se o tom dozvěděli, až
když už byla na hřbitově a "seběhli se" - v pravém slova smyslu ve velkém množství jako jediní zástupci celé velké arcidiecéze, kterým bylo možno doprovodit svého pastýře na poslední cestě.

DUCHOVNÍ_PASTÝR
se po dlouhé době opět odvážil citovat Sv.
Otce. Jelikož Chruščov dal své "nihil obstát" na rozhlasový projev
Sv. Otce o míru z 10. září 1961, bylo možno v lednu /tedy o 3 měsíce později/ uveřejnit "Prohlášení biskupů a ordinářů CSSR k rozhlasovému projevu Sv. Otce Jana XXIII. ze dne 10. IX. 1961".
V pnhlášení se praví: "My, biskupové a ordináři v CSSR,jsme
učinili předmětem svých společných úvah a porad slova viditelné Hlavy naší svaté Církve, Sv. Otce Jana XXIII., pronesená rozhlasem 10.
září t.r., zvláště ta, v nichž se dovolával moudrosti státníků a žádal je, aby rokováním urovnali sporné otázky..."
Potom následuje přísná kritika politiky západních mocností,
zvláště NSR, asi v tomto tónu: "Není nám lhostejné, že v bezprostředním našem sousedství, v zemi, z níž dvakrát již během jedné generace
vyšlehl plamen světové války - máme zde na mysli Německou spolkovou
republiku - odehrávají se události, které připomínají dění vzletech
před vypuknutím druhé světové války. I my, biskupové a ordináři
CSSR soudíme, že zatím co lid jednoho německého státu, Německé de-^
mokratické republiky, vzal si z chyb a hříchů minulosti a z dějinného vývoje poučení a vytvořil si trvalé, přátelské vztahy se svými
sousedy, v druhém německém státe, Německé spolkové republice projevují se stále zřetelněji snahy znovu národ zaslepit krajním^nacionalismem, rozdmýchat v něm nejnižší hříšné lidské pudy, nenávist a
pomstychtivost a znovu uvrhnout národ do úplné záhuby..."
"Nevzdáváme se naděje, že slova Sv. Otce Jana XXIII-, která
byla kladně oceněna jako přínos míru i odpovědnými státníky, jež nejsou naší víry, dojdou konečně sluchu i těch odpovědných státníků,
kteří se pokládají za syny Církve, věřící v Boha a Krista..."
Prohlášení nese datum: "Košice, prosinec L.P. 1961." Jako ordináři jsou podepsáni: +Jozef Cárský, biskup, apoštolský administrator košický, + Dr. Eduard Nécsey, biskup, apoštolský administrator
nitranský, +Dr. Ambóz Lazík, biskup, apoštolský administrator trnavský, +Dr. Robert Pobožný, biskup, kapitulní vikář rožňavsky, Dr. František Onderek, apoštolský administrátor českotěšínský, Josef Glogar^
kapitulní vikář olomoucký, Dr. Antonín Stehlík, kapitulní vikar pražský Dr. Josef Kratochvíl, kapitulní vikář brněnský, Andrej Scheffer,
kapitulní vikář spišský, Dr. Eduard Oliva, kapitulní vikář litoměřický, Ján Dechet, kapitulní vikář banskobystrický, Antonín^Titman, kapitulní vikář českobudějovický, Václav Javůrek, kapitulní vikar královéhradecký.
^
^
.
,, r,
A o všeobecném koncilu? A o encyklice "Mater et Magistra"?
A o jiných dokumentech Svatého Otce? O tom se v CSSR, kde J e ustavou zaručena "náboženská svoboda", nesmí zmínit ani o r d m a r i , ^ a n i
časopis pro kněze. Na to má monopol jen Cs. společnost pro siřeni
vědeckých poznatků, když to patřičně přioděje do "vedecke , ateistické formy.
KATOLICKĚ_NOVINY
se snaží občas aspoň - jak jen jim je to
možné - uveřejnit i nějaký řádeček o Sv. Otci, v poslední době /vzhledem k tomu, že o něm mluvil Chruščov/ častěji než dříve. Jinak je
tam vždy několik politických referátů, různé náboženské anebo pseudonáboženské úvahy a na pokračování je tam otišíován Rajsův "Západ".
Kázání - lze -li je tak nazvat - jsou, zdá se nám, někdy příliš
"z tohoto světa". Tak např. vysvětlení nedělního evangelia o utišení bouře na moři, v němž se mluví o křestanské naději a novoročním
projevu presidenta Novotného, končí takto: "Vždyí zlepšování světa,
dosažení hojnosti a blaha, život člověka v míru a pokoji -^to jsou
cíle, po nichž křestan především touží a doufá, že s pomocí Boži
jich'dosáhne." - A království Boží a jeho spravedlnost? 0 tom se
u nás psát nesmí, za to je dovoleno jen trpět.
nemají život o nic lehčí
než jejich starší kolegové. Přišla zpráva od jednoho z nich^ Působí v pohraničí, spravuje zároveň několik opuštěných farnosti. Zi-

*

je sám a sám na staré faře. Budova má zdi na metr silné? a ty už
před vánoci tak promrzly, že je - aspoň s topivem, které má k disposici - nelze rozehřát. Při dobrém počasí jezdívá po okolí na motocyklu. Nyní v zimě musí chodit pěšky, a dlouhé cesty ho někdy vyčerpávají. Tím spíše? že nevidí plody své práce. Kostel je ve všední
dny naprosto prázdny, v neděli skoro prázdný: na Hod Boží vánoční
přišlo do kostela na 40 lidí. Takovýto život vede prý i většina jeho spolubratři v pohraničí. Osamělí, opuštění, často duševně i fysicky vyčerpaní, uprostřed nezájmu a pohr_,dání. A přesto se do zotročeného semináře v Litoměřicích hlásí stále více studentů., než kolik je režim ochoten připustit.
5^TÍ^_KTERĚ_NEBY10_HLÁSEN0
Přepisujeme z jednoho dopisu: "Dostal jsem opožděnou zprávu o smrti dp. Albína Kvity z kongregace salvatoriánů v Brně- Husovicích. Býval kaplanem ve farnosti Nejsv. Srdce Páně v Husovlcích.
Pracoval svého času na stavbě...'"
ĚKOLA_PRO_VSECHNY_?
Socialistické Seskoslovensko trhá opravdové rekordy v honičce za komunismem. To, co sovětčíci pracně dobývali po 40 let, naši odbyli za 14 let a dnes si slibují, že "i v OSSR již toto pokolení bude žít v komunismu". Je pochopitelné, že takové privilegium si
musí naše pokolení také zasloužit. Jak, to mu poradí ÚV KSC a vláda
ve svých početných a obsažných usneseních.
Jedním z nich jsou "Zásady pro rozmísťování mládeže a přijímání k dalšímu studiu", uveřejněné v Učitelských novinách z 1. února 1962. Podívejme se, o co se vlastně jednám
-Základní otázkou budování vyspělé socialistické společnosti a postupného přechodu ke komunismu je vybudování mohutné materiálně technické základny..." a k tomu je zapotřebí, aby lidé především pracovali. Jejich produktivita se musí zmnohonásobit a toho"se
dosáhne využitím techniky, mechanizace, automatizace. Tato nová technika vyžaduje odborně vzdělané pracovní síly... Důsledek? XI. sjezd
KSC slíbil převážné většině mládeže do roku 1970 úplné středoškolské vzdělání, jež se uskuteční ve třech proudech:
a/ absolvováním střední školy pro pracující
b / studiem na střední všeobecně vzdělávací škole
c/ studiem na střední odborné škole.
/Vysokoškolské vzdělání je zatím plně řízeno potřebou rozvoje socialistické společnosti./
Jak se zdá, doposud se nábor do středních a vysokých skol
dál poněkud živelně, což vedlo k nedostatku žáků v různých oborech
a hlavně, umožnilo se tím
studium i mládeži "politicky nevyspělé".
Aby zabránila podobné situaci, stanovila nyní^vláda normy, kterými
se bude rozmísťování mládeže do různých škol řídit:
1 / Komplexní hodnocení uchazeče_samého
^
^ ^
"Vědoůčí"žášádou"á*řožRoaůjícím kritériem pro rozmisťovaní
mládeže a přijímání k dalšímu studiu je komplexní_hodnocení_uchazeče samého. Přihlíží se k politické a morální stránce jeho osobnosti,
kě"koňkretním teoretickým a praktickým vědomostem a znalostem, ke
schpnostem a nadání, k zájmu o studovaný obor, k práci v organizaci
mládeže či jiné společenské organizaci apod."
,
-,
Vracíme se tedy ke kádrovým posudkům, ktere tak vydatné
posloužily třídnímu boji v prvních letech komunistické diktatury.
Aby nikdo nezůstal na pochybách, v jakém smyslu je třeba
chápat "komplexní hodnocení", praví se v zásadách: "Celkový profil studenta, zejména po politické a morální stránce, je ovlivněn
i jeho rodinným prostředím. Proto při rozmísťováni mládeže do jednotlivých proudů středního studia a zejména na školy vysoké se přihlíží k osobnímu podílu rodičů na budování socialismu a na^upevnování naší vlasti. /Poznámka: A jestli rodiče budují a upevňuji
vlast v koncentrácích, to také platí?/ Při rozmisťovaní mládeže
nelze opomíjet ani nadále třídní hledisko. Je mládež, která dosud
vvrůstá v bývalých velkoburžoazních rodinách a v rodinách exponovaných reakčních činitelů. V těchto jednotlivých případech pri zachování zásady komplexního hodnocení uchazeče samého ge třeba k

této skutečnosti náležitě přihlížet. Správné technické hledisko je
výběr kádrů, podle jejich politických a pracovních kvalit. Jen takový výběr je plně v souhlasu s dosaženým stupněm rozvoje naší společnosti." /Zajímavé je ono slovíčko "stranické". Kdo vLastně mládež
vybírá9 strana nebo vláda?/
Přednostní právo budou mít děti dělníků a rolníků, jejichž
talenty budou probouzet a odkrývat především školy, mimoškolní výchovná zařízení a CSM. Mimořádným talentům je třeba věnovat zvýšenou pozornost "a v nutných případech je zabezpečit i hmotně, aby
jejich cenných schpností bylo co nejvíce využito ve prospěch naší
společnosti." /Další otázka: Netroubila jejich propaganda do světa,
že v CSSR má možnost studovat zdarma každý? Proč tedy je nutné jejich hmotné zabezpečení?/
Další vyvolenou skupinou budou "uchazeči, kteří prošli nejméně jednoroční úspěšnou praxí". Zvláštní zřetel bude brán též na
ty žadatele, jimž bylo uděleno krajské nebo závodní stipendium a kte
ří se zavázali pracovat po. ukončLení studia v hospodářsky méně vyvinutých oblastech a hlavně v pohraničí.
2/ Správná a cílevědomá výchova mládeže k povolání
Uveďomimě-Ii^ši^jěň^žhřuBá^ňekteré zásady marxistické psychologie a pedagogiky, pochopíme, v čem bude tato "výchova" asi spočívat. "Hluboce demokratický-a humanistický charakter naší společnos
ti, v níž jsou v souladu základní zájmy jednotlivce a společnosti, u
možňuje a vyžaduje začlenit každého jednotlivce do takového pracovní
ho prostředí, které zabezpečí jak plné osobní uspokojení z vykonané
práce, tak nejlepší využití jeho tvořivých sil a nadání ve prospěch
celku." Na jednu misku vah se tedy klade "osobní uspokojení" a na
druhou "využití jeho tvořivých sil a nadání ve prospěch celku". Přečtěme si ještě jednou požadavky, které klade pětiletka na nábor pracovních sil do hornictví, stavebnictví, železniční dopravy a hlavně
zemědělství, jak jsme je uvedli v minulém referáte a bude nám jasno,
kterým směrem se bude tato "výchova k povolání" brát, alespoň v nejbližších letech.
3/ Povinnost závodu^_JZD_a_ostatních_pracoyišt_yy
pravovat a vysílat osvě3čene pracovniky_ke studiu
"Je závažným úkolem všech hospodářských pracovníků, stranic
kých, odborových a mládežnických organizací na závodech, v jednotlivých zemědělských družstvech a na ostatních pracovištích plánovitě
se starat o zvyšování kvalifikace svých pracovníků a zaměstnanců. .
Zájemci z pracovišť se při doporučování k studiu hodnotí v komisi na
závodě podle týchž hledisek jako uchazeči ze škol."
Závodům se doporučuje určitá velkomyslnost i vůči těm, kteří nastc^ili do práce jen proto, aby získali výrobní praxi potřebnou
pro vysokoškolské studium. K náboru do škol bude přispívat i armáda
podněcováním vojáků k dalšímu studiu a výběrem a přípravou ve druhém
roce základní služby ke studiu na střední a vysoké škole po ukončení
vojenské služby.
Důležitou úlohu budou mít ve "výchově k povoláni" tzv. 'Jvýchovní poradci", jejichž příprava má být ukončena do konce příštích
prázdnin, tak, aby od počátku příštího školního roku pracovali "na
všech základních devítiletých školách s 6. - 9° ročníkem". Výběr samý bude provádět "komise pro rozmísťování mládeže", zřízená na všech
školách a závodech, v níž budou zastoupeni školští pracovníci, ONV
a společenské organizace pod vedením ředitele školy nebo vedoucích
pracovníků na závodech.
^
-, ^ '
"Správnou výchovou a usměrňováním mládeže k volbě povolaní
dosáhneme toho, že vlastní přijímání žáků a studentů pro další studia nebude jednorázovým nebo dokonce jen administrativním aktem,
který může vést k náhodnému a nesprávnému rozhodnutí, ale stane se
logickým a přirozeným vyústěním dlouhodobé přípravy pro studium i
pro příští společenské uplatnění každého jednotlivce".
^
Kdo by snad ještě nepochopil pravý smysl opatřeni, at si^
uvědomí, že "státní plánovací komise ustanovila všem KNV m a x i m a l m
počty žáků z 9. ročníku základní devítileté školy pro přijetí k dalšímu studiu na středních školách, který nesmí být překročen.'; /Hendrych V : K rozmísťování mládeže... Uč. noviny, 25° ledna 1962/. Poc h o p i t e l n ě / K N V stanoví podobný plán pro ONV, který rozparceluje

svůj příděl na jednotlivé školy a . .. volba povolání podle
zálib bude zabezpečena na sto procent.

osobních
^

Sen mnohých našich doma je mít Octavii nebo i Renaulta. Roku 1960 si podalo žádost o osobní auto asi 1 0 0 tisíc čsl. občanů. Až
sem se nedivíme ničemu, snad je nám jen líto^ že mnohým se tento sen
nesplnil a nesplní, alespoň ne v dohledné době. Tento hlad po Octavii
má svůj smutný rub, velmi smutný. Vedle stotisíce žádostí o vůz roku 1960 se u nás našlo i několik desítek tisíc matek, které požádaly
o přerušení těhotenství. A komise vyhověly této "žádosti" 1 0 0 tisíc
žen. Noviny Práce z 21.7,1961 píší: "Komise rozhodující podle zákona
o přerušení těhotenství se shodují v tom, že většinou mateřství neodmítají ženy, které k tomu mají vážné důvody, ale mladé vdané paní
s jedním či dvěma dětmi. A pokládají za docela samozřejmé, že komise
vyhoví jejich žádosti odůvodněné třeba tak, že "ted měli v plánu
Octavii". V Praze, v okresech Ústí nad Labem, Děčín, Most, Brno a
Bratislava počet potratů převýšil počet narozených dětí. Náš stát
má nejnižší porodnost z 26 nejvýznamnějších světových národů, předčí v tom dnes i Francii.
To jsou smutné zprávy. Na druhé straně vím, že se komunistům nepodařilo přesvědčit mládež o pravdivosti materialismu. Daří
se m u však praktické zmaterializování a rozvrat národa. Jeho sociologové se už lekají následků potratového zákona. Ale kořeny tohoto
sebevražedného "plánování" a manipulování s lidským životem vězí
hlouběji, vězí v nedostatku víry v Boha a víry v křesťanský smysl
života. Co máme v plánu my? Předně Krista, modlitbu - a též trochu
obětavé práce pro rodnou zem.
gy^
^
? ^
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"Naši mladí do věku pětadvaceti let tvoří podle loňského
sčítání lidu bezmála polovinu všeho obyvatelstva republiky, přesnější číslo je 44 procent." Mladá fronta /příště M F / 25.2.62.
Jak žijí? Jak jsou vychováváni? Jaká je jejich mentalita?
Přinášíme o tom krátký referát sestavený z citátů pražských novin.
Pod tímto nadpisem uvěřejnil redaktor M F Miloslav Heller
v M F z 21.10.61 tuto úvahu:
"Dříve to bylo jednodušší. Pravda, vytesat takové desatero
božích přikázání do žulové desky - to byla fuška. Ale pak byl pokoj.
Vydrželo to pěknou řádku století. Otec si mohl dávat dvacet, zatímco
ostatní dřeli do úpadu, mohl opustit rodinu, utéci před nepřítelem,
zradit vlast - mohl všechno- Dětem se stále ukládalo: Cti otce svého
i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi. Když tento návod, jak dosáhnouti dlouhého a spokojeneho života, na
některé dítko dostatečně nezapůsobil, byla při ruce metla, o ktere
se říkalo, že vyhání děti z pekla. Pozbyla-li otcovská pravice casern
své pádnosti, mohli se rodiče opřít o všudypřítomnou autoritu bozi,
která byla pečlivě vybudována na kotlech s vroucím olejem, mukách^
pekelných a skřípění zubů. Takových zlých strašáků se balí i rodíce
— natož potom děti.
,
_ „ .
.
Dnes je to složitější. Mladí neveri v bubáky ani v zadna
dogmatická přikázání. Prokazují úctu těm, kdo si ji zasluhuji. Zel
- ne vždy jsou to rodiče..."
^
,,,
"...Jednou budou ve školách nápisy: "Cti člověka každého!
A časem i ty zmizí, protože tento požadavek bude samozřejmý. Kazdy
člověk bude v naší společnosti mladým lidem vychovatelem a svou prací, radou í příkladem jim bude otvírat cestu k opravdu sťastnemn
a bohatému životu."

EL$5Y_TĚTO_VÝCHOVY
Nafackoval soudruhu učitelovi
"Na průmyslové škole strojnické v Plzni zvolili - což nebývá běžně zvykem
za předsedu celoškolského výboru GSM chlapce z prvního ročníku. "Naučí se to? pomůžeme mu a bude po starosti na celé
čtyři roky" - říkalo se při jeho zvolení. Říkalo. Ale už neříká,^Pedagogická rada školy navrhla městskému národnímu výboru vyloučení
soudruha Josefa Dolejše, bývalého předsedy celoškolského výboru OSM,
ze všech škol v republice."
Důvod? - Nafackoval soudruhu učitelovi.
"Kdyby šlo jen o ten jeden případ, nebylo by to rozhodnutí
tak ostré, ale on toho měl Dolejš víc" - říká soudruh Tomášek, zástupce ředitele školy. "Chodila jsem na všechny schůzky rodičů^ Nikdy k Pepíkovi neměl žádný učitel vážnější připomínky" - vzpomíná
matka. "Nač pak jsou ty schůze?" ...
,.."Ne. Pepík není bez chyb. Možná, že mu opravdu v poslední
době začala stoupat"sláva do hlavy, že měl víc podobných "nedorozumění". Ale nikdo mu tehdy nic nevytkl, nikdo včas nezasáhl. ^Možná,
že by včasná kritika, napomenutí nebo i důtka či zápis do žákovské
knížky mohly -předejít to nejhorší: srážku s učitelem. Ale dřív nikdo ani necekl. Až dnes zná každý spoustu Pepíkových chyb..."
MF 4.11.61.
Michalovi je šestnáct
"Michal svým oblékáním i chováním představuje typ mladíka,
kterým se dnes trochu bezohledně říká "chuligáni". Nosí texasky, velmi pestré košile, má i toho pověstného "bíbra" a je mu 16 let. Proč
se vůbec přidal k Jirkovi, kterému už je přes dvacet? Pravda, Jirka
je veselý, dobrý kamarád, hraje "senza" na kytaru a také ostatní kluci ho obdivují. M á však jednu velkou vadu, dost často se opíjí. A
ostatní, kteří ho ve všem napodobují, ho nezapomenou doprovázet ani.
do hospody."...
, , , „m
. ^
' ^
..."Nic mu nepomohou stálá otcova napomínaní: "To ja v tvycn
letech jsem už..." Michal to všecko zná nazpaměí.... A tak se nikdo
nemůže divit, že v Jirkově partě našel jakési falešné uspokojeni,^
protože mezi kluky má pocit, že "něco je", kluci mu rozumějí. Neví,
jestli Jirka dělá tu nebo onu věc dobře nebo špatně, ale jemu je mezi nimi lépe než doma. At si táta dál říká "to když já.,.". Michalovi je to jedno. Jemu je přece ted šestnáct", píše Eva Lukešova v
MF 4.11.62. My bychom však k tomu dodali: Nejen že mu je sestnact,
nýbrž je vychován i podle zásady "Cti otce svého...", jak ji pro
českou mládež interpretuje pan redaktor Heller.
Beseda dis^sního_klubu_Mladé_fronty se sedmnáctiletými
dívkami z"Přahy.
"Nejdřív "tedy každá_něco_o_sobě_.
"Učím se kadeřnicí, ale zajímá mě spíš chemie... Chtěla
i sem být herečkou, ale rodiče mi bránili, a tak se učím servírkou
Doufám, že to dotáhnu na stevardku... Ve škole me baví nektere předměty, ale nevím, jaké povolání bych vlastně chtěla dělat.
Jsem
technickou kresličkou, ale původně jsem chtěla jit n a ^ m e d i c m u . Nelíbí se mi sériová práce, ráda bych dělala něco, u čeho se musí
mvslet.,. Ještě se hlásí o slovo Jana. Je technickou kreslickou
ve Vagónce Tatra. "Nevím, co bych pověděla o svem životním cíli.
líe ĚělS bych jedno velké přání: zbožňuju Jiřího Valu /filmového
herce/ a chtěla bych se s ním setkat."
-i
^
'-Myslíš, že_je_spráyné^_aby_žena_stale_z^^
láni?
"Důvodv k vyššímu vzdělání jsou různé: Mám jednu známou,^
která studuje jenom proto, že si myslí - pak si vyberu lepšího muze!
"Na muže se nemá &eska žádná žena spoléhat. Co když se s ni rozvede?
Pak čím vyšší vzdělání, tím lip." Atpod.
, , *
^
^Požádá-li vás_muž^_abyste_se_vzdala_svého_povo
jeho činnosti^_udelate_to?"

r

"V domácnosti bych zaostávala." - "Já bych doma nevydržela.
Nemohu třeba pochopit sousedky. Jsou to starší ženy, nechodí do zaměstnání. Sednou si na dvoře a pomlouvají kdekoho...*' - "Kdybych byla v domácnosti, vlastně bych zůstala - sama. A mě láká společnost.
Když jdu do práce, jsem stále mezi lidmi. Slyším, co si povídají, a
bavím se zase s nimi o svých názorech. Všelicos se od nich dovím.""Zena má pomoci manželovi vydělávat peníze." - ''Nám se zdá zaměstnání samozřejmostí. Jenže mnoho mužů si ještě bohužel myslí, že žena
patří jenom ke sporáku a k vařečce."
"Děvčata, kolik chcete mít dětí?
"Tři!" /Ojedinělý výkřik./
"Dvě!" /Početné hlasy./
"Jedno." /Dva hlasy./
Krátce všechno rozhodnuto. Jen jedna dívka nesměle podotýká: "Přece to nebude záležet jen na mně..."
Studentka vypráví: "U nás ve třídě je děvče, které chce
mít pět dští!" Všechny se tomu diví. Opravdu? Je to tak zvláštní,
tak
v ý j i m e č n é . Na otázku, proč nechtějí mít početnější rodinu, odpovídají: "Je s tím moc práce... Domov si představuju jako
něco klidného, intimního, a ne jako mateřskou Školu... Dneska si už
lidé na děti tolik nepotrpí. - Ve škole nám říkali, že klesá populace. Původně jsem chtěla dvě, ale pak jsem se tedy rozhodla pro tři.
Mnoho dětí nemůže matka pořádně uhlídat a vychovat..." Ze nemůže
řádně vychovat? Ale to je přece omyl, děvčata. Pedagogické zkušenosti dokazují, že Krčí rameny...."
Přepsali jsme - i když trochu zkráceně - tuto diskusi, jak
ji uveřejnila MF 14.11 o 61, abychom si mohli udělat obraz o tom, jaké
budou asi české maminky v blízké budoucnosti. - A budoucí otcové?
Z jejich diskuse, či přesněji ze svazáckých besed, vedených Milanem
Hroudou, profesorem marxismu-leninismu na fakultě technické a jaderné fyziky ČVUT, přinášíme aspoň seznam problémů, o nichž se mluvilo.
Je už sám sebou dostatečně výmluvný:
M L - M _HLED A_ ODP OVED
"Otázky se sypou. Každý chce odpověd na svůj dotaz, na svůj
problém, který ho trápí a který si potřebuje vyřešit. Tak to vypadalo na svazáckých besedách, kde jsme hovořili o vztahu mezi mužem a
ženou. Soudruh Smíšek a já jsme celé hodiny diskutovali s účastníky
besed."
"Podívejme s.e na otázky, které jsme dostávali: "Není monogamie přežitkem, když máme tolik důkazů, že se stále porušuje? Schvalujete mnohoženství nebo mnohomužství? Jaký je rozdíl v otázce rodinného a pohlavního života mezi komunistou a člověkem v buržoazní společnosti? Proč u nás nejsou nevěstince? Proč se i v dnešní době dívají někteří muži na ženu jako na soukromé vlastnictví? Je morální
předmanželský pohlavní styk? Bude existovat polygamie v komunismu?
Proč není nevěra důvodem pro rozvod? Je žárlivost špatná vlastnost?
Jaký je názor n a onanii? Do jaké míry je možný soulad mezi dvojicí
s různými ideologickými názory? Je správná zásada milovat jen jednou,
ale aby to posvětilo celý život? Jak se budou vychovávat dšti za komunismu? Je požadavek manžela na "čistotu" manželky při uzavírání
manželství správný? Jaký je vztah rodiny, manželství a mateřství ke
státu?"
"Bylo by možno citovat další a další otázky, v nichž se
chlapci a děvčata zpovídají ze svých osobních problémů."
"Nejsou to však jen otázky, jsou to i odpovědi skeptikům a
těm, kteří lkají nad "zkažeností" naší mládeže, nad dnešními vztahy
mezi mužem a ženou, nad neodpovědností mladých k mateřství atd. Tyto dotazy nám ukazují, že mládež přistupuje ke vztahu muže a ženy
velmi vážně a chce, aby se jí také vážně odpovídalo."
Dále v článku ovšem prof. Hrouda přiznává:"Z mnoha otázek,
které jsme na besedách dostali, je patrný určitý zmatek v nitru mladých lidí, kteří na jedné straně před sebou mají perspektivu života
v komunismu a na druhé straně se dostávají do vleku měšíáckých názorů na pohlavní otázku. "
^^ pry p

REDAKTOR se opět musí omlouvat. Toto číslo je "únorové" a opravdu v
úňořú""jsem je začal psát. Jenže potom zaklepala na mé dveře chřipka
a zhatila všechny mé plány. Místo v únoru vychází tedy toto číslo v
březnu. - Zatím došel ještě jeden příspěvek od dp. Ladislava PAVELKY
ZE_ZEME_NOTORICKÝCH_PLASTIKÁRU
Prý má mašinka /nikoli pero, to už pradávno neznám/ je líná
s potahem /mit Bezug/ na Vinculum. Tož zde máte pár řádek o radostech
pastorace v době plastikářství a super-hold-upnictví, než mě také potrefí nějaká ta bazooka či strojní puška. Zatím čtyřikrát jen o vlásek jsem tomu unikl. Divoký západ je daleko jak kvantitativně tak
kvalitativně překonán v potrhlé zemi Karla Velikého /toho historického i toho nynějšího/ a je to tu v mnohém ohledu horší než v lidově
démon-kratických satelitech...
In concreto^ víte, že vydávám "Epištoly" pro svou "malou"
/přes 1.300 km od severu k jihu a přes 1.200 km od východu na západ
měřeno přímočaře/ farnost a "Poutního Zpravodaje" pro bývalé a jsoucí a budoucí poutníčky. Klepu to na blány a jeden dobrý farář /není
Francouz, je "špinavý cizinec" jako já, proto mi to dělá/ mi to "tiskne" na svém nádherném Gestettneru. Dopravu blán tam a "tisků." nazpátek mi dělá můj "kaplan".
Tož tuhle bylo v jedinké noci 17 /pravím: sedmnáct/ plastikových atentátů v našem Babylóně nad Sekvanou. Pochopitelně, že "Čoudové" zahájili super-kontroly na všech ulicích i výjezdních silnicích.
M á "tiskárna" je asi 25 kilometrásků na jih od Babylonu. Jedu s^"kaplanem", první kontrola, čekat v řadě, ztráta času, papíry, dobře,
jedu dále, druhá kontrola, totéž, dále třetí kontrola, totéž, dale
čtvrtá kontrola. Tam to bylo dobré, ale zpátky!
První kontrola: papíry v pořádku, tož dále...druha kontrola
a zase dále...třetí kontrola. "Co to máte v těch b a l í c í c h ? " . " F a r m
věstník." "Rozbalit!"
Všichni Frantíci mluví sedmi jazyky, ale všechny jsou írancouzské. Vyvalují oči, čtou, nerozumějí ani slůvku: "Pane faráři,^to
jsou letáky 0-A-S" /ta zkratka znamená "organisace tajné armady" cíli superpitomové superzdegenerovaných generálů/. Prohlížejí me papíry: "Podívejme se! Cizinec."
^
Po dlouhém tahání byla dohoda: pozval jsem čoudu, aby si
sedl do vozu, a jeli jsme k panu "tiskaři" - jen asi 20 kilometrasku
nazpátek.
,
^
-,
"Pane závodčí, já také ani slůvku nerozumím z toho, co tisknu, ale Otec je v Galii už přes 15 let, jednu věc mu tisknu již víc
jak 8 let a druhou od roku 1957." Ovšem pan "tiskař" byl take jen
"špinavý cizinec", tož jeho svědectví nebylo "kchoser".
Po druhém dlouhém tahání nová dohoda: telefonuje se panu
biskupovi. Nebylo to už v babylónské diecesi, ale jsem z trojího titulu veden v "catalogus cleri" asi třiceti diecesi a navíc tento pan
biskup mě zná osobné. P a n biskup osobně se zaručil, ze me zna, a i
když tisky nevidí, že bere plnou osobní zodpovědnost. Toz jsme se
vrátili ke třetí kontrole. Vysadil jsem čouda a jedu dale.
Čtvrtá kontrola: co je v balících? Komedie znovu. Usmlouval
isem, že čouda si sedl do vozu a jeli jsme nazpátek ke třetí kontrole. Tam mu vysvětlili věc a jel jsem s čoudou zpět na čtvrtou kontrolu. Naštěstí už pátá a další kontrola bud nebyla nebo ne na me
Uděláte dobře, kdokoli míníte jet do země "nejstarší dcery
C í r k v e V t o je príma podfuk!/, když před odjezdem si date udělit saeramentum extremae unctionis. Tady nejen nevito dne a h o d m y , ale
ani ne místa a způsobu svého odpravení... A v tom " s u p e r - e s p n t a l ním" sajrajtu pastorujte!
O t e c
NOTA* to "démon-kratický" není ani omyl ani
,.
překlepnutí, to je pravopis karmelitský ze svate z e m e ^
ŘĚĎÁKČŇl?'Ť^to"číslo"vyšlo spoluprací 21 /jednadvaceti!/ spolubratři Je to prozatím číslo rekordní, a máme z toho upřímnou radost.
spolupracovníkům vyslovujeme i jménem cele ctenarske rodiny
u r ř í m S "zXplaí Pán Bůh", a těšíme se, že nám zůstanou věrni i n a d a íe Příští číslo by mělo být "dubnové", vyjde však az po velikono' cích. Uzávěrka. 30.4.1962.
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