VtNCULUM

NAŠtM

J a k o rukopis v y d á v á Pracovní kroužek Unionis apostolicae

«Vinculumo,

KNÉZtM

V

V i a della Conciliazione,

EX!LU
1, R o m a

I t a l i a . O t i s k p o u z e se s v o l e n í m r e d a k c e .

0 B
APOŠTOL TISKU
+ rektor Napomuccna
MEZI NÁMI
Svěcení dp. Esterky
Naše mše svatá
Vinculum missarum
Za P. Schneeweissem
S CSSR
Statistika duchovenstva
O koncilové delegaci

A
Jak to v CSSR vypadá
Z jižní Moravy
Z dopisu karmelitky
V poslední době zemřeli
BOJOVÝ ATEISMUS
Kryveljov: Současná teologie
Starosti vědeckého ateismu
Z NASÍ DIASPORY
Dpp. Mastík, Ondrášek
Dopis na pokračování

/ i t í < Á ¿ /
V seznamu úmrtí kněží, jak jej uveřejňuje pražský Duchovní pastýř, se objevila v prosinci rnr. také tato zprávička:
P. RUDOLF
S C H I K 0 R A , CSsR, v.v., Stemplovec u Opavy, zemřel 27. 8. 1962, Dohřben 30. 8. 1962 v Neplachovicích.
Víc o něm Duchovní pastýř nepřinesl - ani jeho věk ne. To
však, o čem se dnes v CSSR nesmí mluvit, je zapsáno do paměti nesčetných katolíků a snad všech našich kněží: t i s k o v y
a p o š t o 1 á t , jehož byl P. Schikora po dlouhá léta neúnavným
organisátorem a oduševňovatelem.
Kdo z nás se nepamatuje na hlučínské vydavatelství a na
řady brožurek "životem", které kdysi zvaly k přečtení v lištách
našich kostelů? - Autor této noticky by dovedl ještě dnes vyjmenovat první svazečky, které si koupil za nastřádané padesátihalere,
brožurky, které mu ukázaly cestu k dalším náboženským knihám a tak
snad nepřímo i do semináře. Jen sám Pán Bůh ví, kolik dobrého dozrálo z těch semének, která byla rozsévána v těch kostelních lisPo válce založil P. Schikora pastorační týdeník^pro kněze
"Dobrý pastýř". I ten se slibně rozvíjel, až ho pak zašlápla tvrdá
bota komunismu.
My dnes vzpomínáme na P. Schikoru se steskem , ale i se
zamyšlením: co by asi dělal, kdyby byl zde mezi námi v exilu? Jak
by se snažil využívat těch možností, které my přece jen jeste^ma-^
me, aby psaným slovem šířil Kristovu pravdu a lásku proti tmarstvi
a nenávisti, které dusí duše našich bratří?
V dnešním čísle přinášíme příspěvek jednoho spolupracovníka Křesťanské akademie, který si mimo jiné stěžuje na nedostatek
zájmu mezi námi, kněžími v exilu. Naše situace není jisté snadna.
Snad nikdo z nás nemůže dělat pro naši věc to, co by chtěl.Stačilo by však, aby se každý snažil dělat to, co může.^Kez nam k tomu
P Schikora vyprosí u trůnu Božího sílu a požehnaní, a trochu toho nadšení, které hýbalo jeho apoštolským srdcem! - 0. v p.
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MONS.

A L F R É D
B O N T E M P I ,
titulární biskup palmirsky
REKTOR NEPOMUCENA.

í Původem ze střední Itálie /Marky/ byl farářem v Castelfidardo., I
t a po dlouhá léta profesorem církevních dějin v knezskem semi- $
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náři. V r. 1951 se stal rektorem koleje Nepomucena, později
zároveň kanovníkem v bazilice Panny Marie Sněžné a na jaře mi-+
nulého roku titulárním biskupem.
+
V půli února odjel do Castelfidarda, kde byl jeho domov,+
aby pronesl nějakou slavnostní řeč. Den nato? 15. února, do- +
stal srdeční záchvat, kterému po několikadenní agónii na jednéí
klinice v Ankóně podlehl 20. února v 13. hodin. Byl pohřben
v Castelfidardo 22. února.
+
Mons. Bontempi byl rektorem Nepomucena po víc než 10
let. Jako Ital, který neznal ani slovo česky, nemohl plně
vniknout do naší mentality a jistě tím trpěl. Snažil se však +
dávat koleji celé své srdce a řídil ji podle svého nejlepšího +
vědomí a svědomí. Za to mu patří náš upřímný dík a naše vdečnát
modlitba.
Pane, dej mu věčné odpočinutí
^
a světlo věčné aí mu svítí.
+
At odpočívá v pokoji. Amen.
+
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V sobotu postního kvatembru jubilejního roku cyrilometodějského bude v Lateránské arcibasilice v Římě
VYSVECEN NA KNEZE
D P .
P E T R
E S T E R K A ,
rodák z Bojanovic v diecézi brněnské.
První mši svatou bude obětovat v neděli 10. března o 11.
hodině v kapli koleje Nepomucena v Římě.
Vítáme ho do našeho kněžského "vincula" a radujeme se spolu s ním. Kéž mu dá Pán Bůh hodně požehnání v jeho kněžském životě a v práci o zachování dědictví cyrilometodějského*
At Pán přijme obět z Tvých
rukou ke chvále a slávě svého
jména, ale i k užitku pro nás
i pro celou svou svatou Církev.

NASE_MSE_SVATA
na kněžskou sobotu bývá sloužena na tento úmysl: za všechny naše kněze, řeholníky a řeholnice "minulé, přítomné i budoucí", tj. za zemřelé, za žijící doma i v exilu a za ty jinochy a
dívky, které Pán k těmto stavům volá.
VINCULUM_MISSARUM
má už 38 členů a nové přihlášky se stále přijímají.
Někteří spolubratři zapsaní do tohoto sdružení nám poslali povržení, že odsloužili mši sv. za zesnulého dp. Dubského. Upřímný dík
jim i ostatním, kteří na dp. Dubského vzpomněli! Nebylo však třeba nám posílat potvrzení, protože dp. Dubský do "Vincula missarum"
zapsán nebyl. V případě, že zemře někdo z členů, rozešleme co nejdříve - bez ohledu na příští číslo oběžníku "Vinculum" - všem spolučlenům zprávu o úmrtí, aby mohli sloužit co nejdříve za něho mši
sv. a
p o t o m
budeme vděčni za potvrzení.
Tím však nechceme nijak odlišovat ty, kteří o naše sdružení nemají zájem anebo se pro určité důvody přihlásit nemohou
/někteří řeholníci např. nemají volné intence/. I my podpisujeme
slova, která nám napsal jeden spolubratr ze severní Itálie: "Bylo by velmi dobré a užitečné pro všechny odsloužit aspoň jednu
mši sv. ročně za zemřelé spolubratry v exilu, mimo mší svatých,

které sloužíme za naše spolubratry doma a vůbec za všechny ve vlasti. Všichni jednou budeme potřebovat pomoci od jiných."
ZA_PA^EREM_STA^ISLAVBM_SCHNíEWElSSEM
V neděli 30. 12. 1962 zemřel v CSSR dp. Stanislav Schneeweiss z olomoucké arcidiecéze. Tři z jeho farníků, tři, kterým ukázal cestu k sv. kněžství, nám o něm napsali své vzpomínky.
B.M. píše: "P. Stanislav Schneeweiss se narodil 5.5.1905
v Choryni u JěvicTca. Na kněze byl vysvěcen 1929. Do Hodolan přišel
ze Slušovic, kde byl kaplanem. V Hodolanech u Olomouce působil od
2.9.1934. Stal se tam prvním farářem 1.8.1940. Vystřídal r. 1934
nejdp. ThDra Josefa Hloucha, budoucího biskupa, který se od 1.10.
stal profesorem pastorálky na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci.
P. Schneeweiss vyučoval náboženství ve Starých Hodolanech,
pak v létech 1938-1940 na Nových Hodolanech, pak znovu nepřetržitě
až do zatčení vyučoval na dívčí obecné škole ve Starých Hodolanech.
Byl velice oblíbený u nás farníků i u nekatolíků. Jako děkan se staral o duchovní růst ve své farnosti, o zvelebení chrámu Páně Panny
Marie Pomocnice, o Lidový dům, pozdější nové divadlo, o spolkový
život, o chrámový sbor a "reifeisenku". Jedním slovem, měl nás moc
rád, staral se o naši náboženskou výchovu nejen příkladem, ale i
obrázkovými filmy, katechetickými závody atd. Získal si srdce i duši katolických Hodolan. Jemu vděčím za cestu, kterou od r. 1946
kráčím ke sv. kněžství. Snad budete vědět více o jeho utrpení
ve vězeních asi od r. 1949. - Pohřeb měl 3. ledna 1963 v Boskovicích od 9.30 do 12.45. Zástupci z Hodolan vyjeli od kostela o 6.30
v počtu 80 ve 2 autobusech. Mezi účastníky bylo mnoho kněží v civilu."
K.P. vzpomíná: "Dne 30. prosince 1962 dotlouklo jeho kněžské srdce naplněně střádáním. Stál u kolébky mého kněžského povolání a svou milou povahou získal si srdce všech. Po revoluci 1945,
když jsme začli budovat duchovní správu na moderním základě, stál
v čele pastoračního referátu /německy Seelsorgeamt/ olomoucké arcidiecése. V této funkci byl po komunistickém převratu na podzim v
r. 1949 /nebo v r. 1950, nepamatuji se přesně/ zatčen a odsouzen
k 11 letům žaláře. Ve vězeních byl velmi statečný. Po odpykání trestu byl v rámci amnestie propuštěn, ale do duchovní správy se nesměl
vrátit. Musil pracovat - zdá se, že byl v zemědělství v Boskovicích
u Brna, své rodné obci. Postonával, hlavně se srdcem. Ale i tehdy
byl knězem tělem i duší."
J.B. sděluje: "Dostal jsem úmrtní oznámení o smrti Patera
Schneeweisě? Zemřel 30.12.1962 v neděli /a ne jak jsem se chybně
dozvěděl 31.12/ po krátké těžké nemoci zaopatřen svatými svátostmi.
Po svém propuštění z vězení mi poslal dva lístky s pozdravem - divil jsem se, že písmo dělalo dojem jako by je psal školák z obecné
školy. P. Schneeweis byl mým katechetou na obecné škole. Měli jsme
ho rádi pro jeho milou družnou povahu a také proto, že nám často
promítal světelné obrazy. Když jsme měli poslední hodinu náboženství, rádi jsme ho doprovázeli kus cesty, to s námi rád žertoval.
Mel tehdy už - to bylo kolem roku 1935 - malou červenou Jawu /auto/
a někdy nás v ní svezl, byl to zážitek a též vyznamenání."

STATISTI^_DUCHOVENSTVA_V_CSR_-_CSSR
Uveřejňujeme tu statistiku, která srovnává stav duchovenstva z r. 1948 se stavem z r. 1962. Čísla ukazují, že se počet
kněží v duchovní správě za tuto dobu zmenšil o více než polovinu.
v roce 1948
v roce 1962
kněží řeholníků
kněží v duch. správě
Praha
607
C. Budějovice 449
Hradec Král.
612
Litoměřice
268
Olomouc
1.073
Brno
680
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348
73
66
180
335
219

*
- - *

420
300
300
200
°00
400

PŘEVOD;

v roce 1948
v roce 1962
knězi
řeholníků
kněží v duch. správě
Cechy a Morava 3.689
1.221 . . . . . . , , . asi 2.220
Slovensko . .
1^749
9§0
Celkem:
5.438
1.893 . . . . . . . . - asi 3.200

V roce 1948 bylo v celé CSR asi
V roce 1962 bylo v celé CSSR asi

7.331 kněží /i s řeholníky/
3.200 kněží činných v duch. správě.

0_KONCILOVE_pBLEGACI
"Naši -otcové koncilu" jsou již doma, viděl jsem prozatím
jen jednoho - Beneše. Viděl jsem, že mu tam svědčilo. Kapitulní vikář /pražský/ měl u sv. Antonína? kde zůstává farářem, kázání. Prý
tam četl list Svatého Otce a také říkal, že každý ordinář dostal od
Svatého Otce prsten. Nedivil bych se, kdyby je dostali vsdpp. biskupové, ale pražský a litoměřický kapitulní vikář? Proč a zač? Ale
tomu my prachobyčejní venkovští miserátoři nerozumíme. Jsem velmi
zvědav, kdo tam pojede na pokračování koncilu..."
JAK_TO_V_CSSR_VYPADÁ^^^
"Ted se musí jen pořád pracovat, ve dne v noci, v neděli i
ve svátek, stále plným tempem, ale nikde to není vidět. Celý svět
je už obrácen, do kostela nikdo nejde. Děcka do náboženství nechodí, ve škole je učí tropit si z Pána Boha jen smích. Podle toho to
také všude vypadá. Kříže u silnic jsou povaleny a rozbity. Zašel
jsem se podívat do kapličky sv. X. Okna jsou vytlučená, obrazy roztrhané a pošlapané, soška svatého leží vyhozená v potoce. Všechno
úplně zničené! Po člověku jde jen hrůza, když to vidí. Tak upadl
český národ, kdysi tak věřící! Děti, které ještě chodí do nábožen-T
ství, se musí tísnit v jedné třídě, ačkoliv je jich mnoho. Nedávno
je školník všechny vyhnal, že vyučování už skončilo a že ve škole nemají co hledat. Školu zamkl a pana faráře tam vůbec nepustil. Dšti,
které chodí do náboženství, jsou ve třídě jak učitelům tak ostatním žákům jen na posměch, že prý ještě chodí poslouchat takové nesmysly od faráře. Nevím, kam to všechno spěje. Každý dnes jezdí na
motorce nebo v autě, životní úroveň prý stoupá. Při tom je však
skoro každý den někdo bud zabitý nebo aspoň přizabitý, protože jeden nebere ohled na druhého. Pan farář Y. už je chudák zase v base.
Dlouho se svobodě netěšil. Chudák! Před nedávnem ho propustili, aby
se nadýchal trochu čerstvého vzduchu, a dnes ho zase zavřeli... Modli se za nás, abychom zůstali pevni ve víře!"
Z_JI2NÍ_M0RAVY
"Působím na moravském Slovácku, kde ve stopách sv. Cyrila
a Metoděje udržujeme - jak kdosi vtipně řekl - jako "duchovní údržbáři" odkaz našich mravníth a národních velikánů. Někdy i za vyčerpávajících podmínek. Je nás málo. Letos je tomu 1100 let, kdy si
připomeneme jejich příchod. Kostel ve Starém Městě, kde se konaly
loňského roku vykopávky, potvrdil toto výročí. Má být z něho vybudován národní památník. Bohoslužby v něm nejsou. Chystáme se oslavit toto památné výročí jejich příchodu. Nevíme však ještě, jakým
způsobem. Myslím, že Velehrad - sídlo unionistických sjezdů - důstojně toto výročí oslaví."
Z-DOPISU_JEDNE_KARMELITKY
"Snad jste se již dozvěděl, že nebydlíme na Hradčanech. Také jsme chodily nějaký čas do továrny a ted již 8 roků jsem zde^zaměstnaná v prádelně. Je nás ve čtyřech Charitních domech šest různých řádů sester, většinou starších a nemocných, které mají důchody
Po hmotné i duchovní stránce se nám daří dobře. Pěstujeme s radostí
podle přání Sv. Otce chorál. Z liturgie čerpáme sílu a ochotu k denním obětem."
Y-P0SLEDNl_D0BB_ZEMRELI
Přepisujeme tu podle dvou posledních čísel Ducovního pastýře jména zemřelých kněží, jak tam jsou uváděna.Upozorňujeme však,
že tento seznam není úplný, protože o kněžích, kteří nesmí vykonávat

kněžské funkce? časopis nemluví.
Diecése královéhradecká: GYURKOVICZ Václav? + 12.2.1962; POKORNÝ
Tomáš, 7 18.2.1^52; HERMAN František, + 26.2.1962; ThDr. DUŠEK
Jindřich, + 20.4.1962; LAŇKA Rudolf, + 24.10.1962.
Diecése_českobudejoyická: PRIBEK Václav Msgre, + 6.9.1962; KRLlN
Jan7 + 30.10.1962.
A^2ÍÉiš2ése_olomoucká: HABARTA Metoděj, + 15.7.1962; PREISLER Jan,
+ 19.7.1952; CHlLA František, + 3.9.1962; SCHIKORA Rudolf, CSsR,
+ 27.8.1962; KUBÍN Otakar, + 20.10.1962; POUC Jan, + 25.10.1962;
TOMECEK Antonín, + 25.10.1962.
"Úřední zprávy" z ostatních diecésí vyjdou v Duhovním pastýři v
příštích číslech.
Soukromě se ještě dozvídáme, že 31.12.1962 zemřel P. KOSTRUCH, farář novoulický /Olomouc/. Měl na starosti i olomouckou nemocnici,
kde vždy, i za těch těžkých podmínek, uděloval na požádání svátosti
umírajícím. Skoro zázrak - když kněz nesměl do státních ústavů.
R
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Ji-A°_Kryveljov^_SOUCASNA_TEOLO^
Knihu přeložili z ruského originálu, který vyšel v r. 1959?
Jiří Vančura /str. 1-104/ a Lubomír Holub /str. 105-195/. Vydalo
Státní nakladatelství politické literatury v Praze jako svou 1.579*
publikaci v nákladu 4.500 výtisků.

Tato kniha známého sovětského propagátora ateismu má za
úkol vysvětlit, "jak náboženští ideologové reagují na vynikající
úspěchy současné vědy, jakými způsoby se snaží "zneškodnit"vědu ,
a tak pokud možno prodloužit existenci náboženství"/str. 5/.
Autor pročetl četná díla moderních theologů a spisovatelů,
kteří pojednávají o vztazích náboženství k přírodním vědám /jsou
citovány knihy ruské, anglické, německé a částečně i francouzské a
italské včetně papežských encyklik/, vybral si z nich místa, která
se mu hodila, a z této kartotéky citátů vytržených ze souvislosti,
sestavil pak důkazy o tom, jak ani nejdůmyslnější theologové nedovedou zastřít skutečnost, že náboženství je v očividném rozporu s
poznatky přírodních věd, a proto naprosto nepřijatelné modernímu
člověku.
Kniha má 9 kapitol. První - NOVÁ DOBA - NOVÁ TAKTIKA přináší důkazový materiál o autorově tvrzení: "Základní výpočet
obhájců náboženství je /.../ tento: nepodstupovat beznadějný otevřený boj se zřejmou správností vědeckých tezí, ale pokud možno je
zbavit materialistického a ateistického smyslu, který z nich vyplývá." /Str. 16/
V druhé kapitole - JAK OSPRAVEDLNIT MINULOST - autor^zesměšňuje pokusy některých církevních historiků o ospravedlnění postoje Církve vůči Koperníkovi, Galileimu a Giordanu Brunovi a rozmazává historii církevní inkvizice a indexu, jakož i pronásledování u protestantů /Kalvín/. Snaží se tím historicky dokázat, že se
žádná křesíanská forma nemůže udržet, nepronásleduje-li násilím
své odpůrce, především poctivé vědce.
Třetí kapitola - PRÍRODNl VEDY V KRIVĚM ZDRCADLE - chce
ukázat, jak se současná theologie snaží "falšovat přírodovědecké
fakty a komolit velké výsledky, jichž v současné době dosáhl lidský rozum"/str.33/. Autor se tu snaží vypořádat i s projevem Pia
XII. z 22. listopadu 1951. Pius XII. tehdy prohlásil: "Výzkumy velkého množství spirálových mlhovin, který jako první prováděl Hubble
na observatoři Mount Wilson, vedly k pozoruhodnému závěru, který
- pochopitelně s některými výhradami - musí být přijat: že se totiž vzdálené galaxie rychle rozbíhají, takže vzdálenost mezi nimi
se za 1300 miliónů let zdvojnásobí. Jestliže tento proces 'rozpí-^
nání vesmíru' obrátíme nazpět, musíme dojít k závěru, že přibližně
před deseti miliardami let byly veškeré mlhoviny soustředěny na poměrně malém prostoru a že se tehdy počalo stvoření světa."/Str.44/
Kryveljov nemůže neuznat platnost tzv. "jevu rudého posuvu" ve
spektru mimogalaktických mlhovin, na němž se papežova argumentace^
zakládá, pokouší se však ihned tento jev zrelativisovat. Poznamenává: "Tato otázka má velký význam. Skutečně, co nás vede k tomu, a-

bychom se domnívali, že jevy, které nyní pozorujeme, stejně jako
zákonitosti, kterými se řídí, probíhaly vždy tak, jak probíhají
dnes? A co víc, nemáme důvod tvrdit, že jevy, které probíhají v té
části vesmíru, již můžeme pozorovat, probíhají přesně stejným způsobem v celé nekonečné přírodě. Když se pokusíme představit si rozměry té části vesmírných prostorů, již pozorují astronomové, pak
nás skutečně ohromí jejich nesmírnost. Nelze však zapomínat, že je
to pouze část nekonečného vesmíru a že tedy v jeho jiných částech
jsou možné a dokonce pravděpodobné jiné jevy a zákonitosti! A i
kdyby se třeba naše metagalaxie rozestupovala, pak by z toho ještě
nijak nevyplývalo, že se rozestupuje celý vesmír.Na tom ztroskotává církevní, teologická spekulace s rudým posuvem. Fideismus nemůže najít ve vědě oporu, neboť podstata obou je protikladná a zeje
mezi nimi propastJ/Str. 48/
Čtvrtá kapitola má název TEORIE DVOJl PRAVDY, Vykladači náboženství - tak se domnívá Kryveljov - musili kapitulovat před moderní vědou, která popírá jejich dogmata. Proto se prý uchylují k^
nové teorii, podle níž víra a věda jsou na sobě nezávislé do té^míry, že jedna nemůže druhou ani potvrzovat, ani vylučovat, i když
si při tom navzájem odporují. Obratně volené výroky různých převážně protestantských theologů mají dokázat toto autorovo tvrzení.
V páté kapitole nazvané PROTI SVOBODĚ VEDECKĚHO BADÁNI
však autor nepřímo připouští, že ne všichni theologové jsou ochotni
přijmout "teorii dvojí pravdy". Pak prý jim ovšem nezbývá nic jiného, než znásilňovat vědu a její výsledky. Zde autor napadá zvláště
katolickou Církev /cituje Syllabus Pia IX. a encykliky "Providentissimus Deus", "Divino afflante" a "Humani generis"/ a tomistickou filosofii, jejíž učení o "harmonii mezi rozumem a vírou" ho
velmi dráždí. "Kdo se chce zabývat vědou svobodně, budiž proklet!"
/Str. 104/ - to je prý zásada Církve.
Šestá kapitola - PERLY BOHOSLOVECKÉ KASUISTIKY - je sbírkou citátů vybraných z theologických knih nejrůznějších směrů. Protestante i katolíci, od Bultmanna až po Biblickou komisi musí před
soudnou stolicí Kryveljovovou doznávat naprostý neúspěch svých^pokusů smířit biblickou kosmogonii a zázraky evangelia s moderní vědou.
Kriteriem autorova posuzování je ovšem marxistická teorie o "zakladně a nadstavbě", kterou jasně formuluje hned na začátku: " Biblická
vyprávění se na sebe vrstvila celá tisíciletí, v každém z nich se
projevily společenské podmínky doby, kdy dané vyprávění vzniklo,
odrazily se v něm kosmologické /a tedy i kosmogonické/, biologické, geografické, morální a jiné názory příznačné pro tuto dobu,
pro úroveň výrobních sil, pro společenskoekonomickou formaci, pro
ideologii různých tříd a sociálních skupin, které tvořily společnost této doby. Klíč k pochopení určité biblické látky můžeme proto nalézt jen -cehdy, díváme-li se na ni ze zmíněné perspektivy
/jako na nadstavbu tehdejší společenskohospodářské základny - pozn.
recensenta/; naproti tomu nevědecké pokusy přizpůsobit tuto látku
'modernímu obrazu světa' nemohou nic objasnit.'j /Str. 105/
Co tedy obhájcům náboženství ještě zbyva? - MYSTIKA JAKO
UTOCISTE, tak se jmenuje sedmá kapitola. Autor se tu zabyva zvláště protestantskými theology zaměřenými více či méně antiintelektualistickv. věnuje značnou pozornost Karlu Barthovi a na konec^ho
- zneužívaje k tomu jména H. Kůnga a jeho studie o ospravedlněni
u Karla Bartha - představuje jako theologa velmi blízkému /i v tomto bodě!!/ katolické Církvi.
^
^^^^^
Osmá kapitola jedná 0 NÁZORECH A VlRE NEKTERÝCH PRlRODOVEDCU. Autor se tu zabývá některými výroky velkých přírodovědců
Plancka, Einsteina a Pavlova, která se zdají mluvit ve prospěch
náboženství. Poslední dva mu velké potíže nedělají. Pavlov^výslovné přiznával, že je ateista a o Einsteinovi autor poznamenava^
"Když Einstein pracoval na pražské universite /1910-1912/, vyvsya
la před ním otázka, ke kterému vyznání má přihlásit sve deti pri
školní výuce náboženství. Největší fyzik nasi doby odpověděl na
tuto otázku takto: "Pro mne je vůbec naprosto neprijatelne,aby
se mé děti učily věcem, které jsou cizí vedeckemu myšleni. /Str.179/
Trochu n e s n a d n ě j š í je pro autora Max Placek, k ^ r y se ^ a v i ve sve
přednášce z r. 1937 vydané pod názvem "Náboženství a
vedy
k náboženství celkem kladně.I na tuto nesnaž vsak dovede Kryveljov
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odpovědět. Píše; "Plaňek uznává jen takové náboženství? které za
prvé odpovídá požadavkům logiky a neobsahuje vnitřní rozpory a za
druhé není v rozporu se zákony přírody a hlavně se zákonem kauza-^
lity. Takové náboženství ovšem neexistuje. Bude-li někdo takové náboženství předpokládat, bude muset uznat, že to není vůbec náboženství... "/Str. 183/
Na konec knihy klade autor NĚKOLIK ZÁVERECNÝCH POZNÁMEK,
v nichž shrnuje své důkazy o neudržitelnosti náboženství a dává
ateistickým propagátorům a lektorům pokyny, jak se mají stavět k
"teologickým manévrům s novým 'výkladem'starých dogmat"/Str. 195/.
Kryveljovova kniha je psána svižně a působí velmi seriózně. Četné citace, doplněné pětistránkovým rejstříkem jmen uvedených
autorů, dokazují, že autor je zběhlý v současné theologické literatuře a že mu nic neušlo. Nezkušený čtenář se po přečtení jen^těžko
ubrání dojmu, že náboženství - aspoň zjevenému náboženství křesťanskému - je už definitivně odzvoněno, a že by bylo pod důstojnost
člověka XX. století věřit primitivním mýtům a legendám, které tak
očividně odporují vědě. V tomto smyslu lze považovat knihu Kryveljovovu za podařenou
podařilo se mu namíchat silný jed, který nezůstane bez účinku.
Vždyí jen asi málo z těch, kterým se tato kniha dostane
do rukou, je s to, aby si uvědomili:
1/ ZE OBRAZ SOUČASNĚ THEOLOGIE, JAK JEJ PODÁVÁ KRYVELJOV,
JE ZÁMĚRNĚ NEÚPLNÝ A ZKRESLENÝ. Kdo chce popsat situací současné
theologie, nutně se musí obrátit na systematická díla dogmatická
a biblická, která v naší době jistě nechybí. Proč necituje Kryveljov ASPOŇ JEDNU takovou sosustavnou katolickou dogmatiku anebo
nějaký moderní theologický anebo biblický slovník, ASPOŇ jedno soustavné dílo o výkladu Starého Zákona /v celé knize se nevyskytuje
ani jednou jméno nějakého velkého biblisty - s výjimkou Bultmanna,
který se autorovi hodí - ani jeden jediný překlad anebo výklad Starého zákona/. Své poznatky čerpá autor převážně z německého vydání
knihy "Gott, Mensch, Universum. Die Antwort des Christen auf den
Athéismus der Gegenwart" /herausgegeben von Divore de la Saudée,
Graz 1956/ a z různých druhořadých sborníků většinou polemického
rázu. Vím, že je to soud subjektivní tvrdit, že Kryveljov necituje
žádného velkého theologa. Proto jsem prolistoval seznam spolupracovníků posledního /VII./ dílu německého "Lexikon fůr Theologie und
Kirche /Herder Freiburg 1962/, kde se jména velkých německých theologů přece vyskytovat musí. Mezi 860 přispěvateli jsem našel - mimochodem - i 3 Cechy a 4 Slováky, avšak ANI JEDNO jméno, které by uváděl Kryveljov. Jestliže však takto ignoruje současnou německou
theologii /s francouzskými theology je to ještě horší, ty necituje
skoro vůbec/, má pak vůbec právo dát své knize honosný název "Současná teologie..."?
2/ ZE KRYVELJOV STAVÍ V CELO SVĚ ARGUMENTACE DVE NESPRÁVNÉ
PREMISY, KTERÉ NEHÁJÍ ŽÁDNÝ THEOLOG, totiž, nesprávný poj.em osobního
Boha a nesprávnou zásadu o výkladu Písma.
a/ OSOBNÍHO BOHA představuje ne jako transcendentní první
Příčinu, Tvůrce celého vesmíru a Udržovatele jeho řádu, nýbrž JAKO
JEDNU Z PKICIN MEZI OSTATNÍMI SVĚTOVÝMI PŘÍČINAMI, která by svou
přítomností musila nutně ustavičně porušovat řád objevovaný vědou,
být "v rozporu se zákony přírody a hlavně se zákonem kauzality"
/str. 183, srv. také str. 55: "A skutečně, jak Newton, tak i jiní
věřící přírodovědci neponechali ve svých vědeckých soustavách žádné místo pro boží zásah, každý z nich umistoval boha mimo sféru,
jíž se jako vědec zabýval."/. Pak lze ovšem velmi snadno dokázat,
že mezi činiteli přírodního dění není místo pro takového "boha",
že ho vylučují všechny matematické formule moderních fyziků, a že
přírodní věda vysvětlí vše /o zázracích se tu přímo nemluví/ bez
něho, pouhými silami přírodními /tedy příčinami druhotnými, stvořenými, řekli bychom my/. Háček je však právě v tom, že Bůh křestanů
není nějaká fyzikální anebo matematicka veličina, že není "causa .
univoca", nýbrž "analoga", že není ze světa, nýbrž nad světem, že
svým ustavičným působením neruší a nekomplikuje, nýbrž udržuje a
umožňuje všecko dění v přírodě. Celá Kryveljovova argumentace je
tedy naprosto bezpředmětná, "bůh", proti němuž přináší své důkazy,
nemá s Bohem křestanů vůbec nic co dělat.

b/ Kryveljov ZAKAZUJE ROZLISOVAT MEZI NÁBOŽENSKÝM ZJEVENÍM A JEHO SLOVNÍM VYJÁDŘENÍM, tj. literární formou a obrazy, kterými je oděno. Kryveljov má ze současné theologie přece jen strach.
Proto obratně zamlčuje svým čtenářům, co o problémech, kterými se
zabývá, říká současná věda biblická /nemělo by však být právě toto
úkolem jeho knihy?/ a celou otázku řeší jen ze stanoviska propagandistické strategie: "Především je úkolem jak vědy, tak propagandy"
-píše v "Několika závěrečných poznámkách" - "ukazovat našemu čtenáři aposluchači, že dnešní teologové, snažící se dát náboženským dogmatům a biblickým mýtům nějaký nový smysl, který "není v rozporu"
s vědou, se dopouštějí přímého podvodu. Dogmata mají smysl, jejž
jim dali před mnoha staletími lidé, kteří byli na kulturní úrovni
oné vzdálené doby. Biblické legendy a učení znamenají přesně to,
co je napsáno v příslušných textech Starého a Nového zákona, a nikoli to, co si usmyslil vložit do jejich smyslu ten nebo onen duchaplný teolog. Všechny alegorické výklady, všechny vyspekulované
a umělé "symbolické" interpretace jsou přímo násilným přizpůsobením fakt, historických dokumentů a událostí skutečných dějin. Máme všechny možnosti k tomu, abychom věřícímu člověku dokázali, že
propagátoři náboženství používají různých vytáček a interpretují
své vlastní učení ne v pravé, ale převrácené a zkreslené podobě."
/Str. 194/ Nutno tedy argumentovat takto: Bible říká, že svět byl
stvořen za 6 krát 24 hodin. Věda dokázala, že to není pravda. Tudíž svět stvořen nebyl. Podle Kryveljova je to logické, podle zdravého rozumu to znamená vylít z vaničky s vodou i dítě. "Není důvodu" - píše Kryveljov dále -"vzdávat se kritiky těchto podstatných
prvků náboženské věrouky, aí se duchaplní teologové dnešní doby
sebevíce distancují od jejich doslovného chápání."/Str. 194-195/
Jinými slovy: theologové musí věřit tak, jak si to představuje J.
A. Kryveljov a nevěří-li tak, tím hůře pro ně. "Jestliže dnes ideologové náboženství" - praví se v Kryveljovově knize - "často zahalují svá dogmata do modern-istické frazeologie, máme se zříci
kritiky těchto dogmat, pokud jde o jejich podstatu? Jestliže se dnes
biblickým mýtům mnohdy připisuje alegorický smysl, máme se zříci
jejich kritiky? Máme se v praxi vědeckoateistické propagandy plně
přeorientovat na kritiku "upřesněných" odrůd náboženství, propagovaných ultramoderními "osvícenými " teology? Domníváme se, že bude
správné, odpovíme-li na všechny tyto otázky záporně."/Str.194/
Sám autor tedy mezi řádky přiznává, že moderní pseudovědecká atheistická propaganda nemůže vstoupit s theologií do otevřeného čestného boje. Kryveljov se také ani jednou neodvážil předložit čtenářům své knížky objektivně nauku současných theologů. Byl
nucen zastírat, překrucovat a falšovat skutečnost, vybírat si z
theologů jen ty, kteří se mu hodili a z jejich spisů vythnout jen
to, co mu sloužilo. Obratným sestavováním takovýchto citátů se pak
snaží celou theologii zesměšnit a podložit jí různá pojetí /např.
o Bohu, o stvoření apod./, která jsou theologickému učení na hony
vzdálena. Proti takovýmto tezím, které sám vymyslil, pak ístaví
vědecké poznatky, a potom - čtenáři, sud sám! A nezkušený čtenář
asi soudí, aniž by si uvědomil, do jaké léčky byl zapleten. Kdo
mu pomůže?
JarVít
STAR^STI_VBDECKĚHO_ATEISMU_V_CECHÁCH
I.
Sledujete-li soustavně filosofickou literaturu vydávanou
v Cechách a na Slovensku, neunikne Vám, že ateistické spisy v ní
zaujímají význačné místo a že se objevují na knižním trhu podle
předem vypracovaného plánu. Vydavatelům ovšem nejde jen o to, aby
zásobili kulturního spotřebitele tímto "vědeckým krmivem" špatného
vkusu. Jsou si vědomi i toho, že jejich vydavatelská činnost je
spoluprací s propagátory ateismu. Snaží se tedy vyjít vstříc^je- ^
jich "osvětové práci" při šíření ateismu a v boji proti náboženství.
Ve Filosofickém časopise /1962,754-59/ Jiřina Heroldová stanovila
přesná měřítka pro dobrou "vědeckou ateistickou literaturu". Podle ní ateistická kniha musí vyhovovat třem požadavkům: musí byt

odborná, populárně psaná a úplná. "Vydáváme literaturu tak populární - píše autorka o bezbožeckých brožurách - že se nad ní teologové
smějí". Anebo se prý zase u nás vydávají publikace tak odborné, že
normální čtenář do nich sotva nahlédne. A konečně ateistická literatura prý u nás trpí přílišnou roztříštěností a anlytičností. Budí tak dojem, že ateismus je doložený jen na jednom vědeckém úseku.
Vědecký ateismus podle J. Heroldové "nemůže být fundován jen poznatky z dějin jednotlivých náboženství, znalostí samotných teologických
problémů, ale je konglomerátem filosofie, ekonomie a historie, souvisí s problematikou archeologie, antropologie, etnologie, souvisí
s biologií, sociologií i politikou. A to jsme ještě opominuli celou
řadu vedlejších vědeckých disciplin, jako jazykozpyt, psychologii,
etiku, pedagogii i psychiatrii."
Státní nakladatelství politické literatury, plánující soustavné vydávání ateistických publikací, se snaží v poslední době
překonat dosavadní nedostatky na tomto poli uveřejňováním tak zvaných "encyklopedických příruček vědeckého ateismu". Autorka chválí
zvláší tyto čtyři publikace:
1- Příspěvky k dějinám náboženství a ateismu /Sborník připravený v Rusku/;
2- Ambož Donini, Studie z dějin náboženství;
3- Malý ateistický sborník;
4- Náboženství v dějinách a v současnosti /Sborník/.
II.
Bojovému ateismu je práce usnadněna tím, že v našem státě
nesmí vycházet náboženská literatura z oboru apologetiky. Přestože
administrativní aparát se pilně stará o dokonalou ideologickou karanténu obyvatelstva a vrací nebo hází do koše všechny zásilky tiskovin, které by mohly posilnit náboženský názor, přece se sem tam
podaří sehnat starší náboženskou litaraturu, která pak koluje bez
hluku a tajně. - A nejen to. Někdy pronikne i přes železnou oponu
zpráva o některých náboženských dílech vydávaných na Západě. Lidé
se na ně ptají, shánějí je a touží po nich.
Marxisté mají v celku dobrý filosofický čich. Tuší dobře,
že jejich hlavním nepřítelem na filosofickém a apologetickém poli
není ani neopozitivismus, ani existencialismus ani různé idealizující směry, nýbrž
t o m i z m u s . Věnovali mu pozornost i ve
svém manuálu "Základy marxistické filosofie" /Praha 1960/.^Filosofický časopis pak upozorňoval ateistické "osvětové pracovníky", aby nezapomněli na důležitou okolnost, že Olomouc byl u nás baštou
tomistické filosofie.
Novou starost vědeckému ateismu připravil u nás jezuitský
vědec P. Pierre Teilhard de Chardin.Ivan Sviták v recensi o knize
Paula Greneta "Teilhard de Chardin,un évolutioniste chrétien" /Paříž 1961/ píše: "Teilhardovo dílo exponuje problematiku člověka a
jeho perspektiv bez oné tragické absurdity, s níž je toto téma pěstováno existencialismem, a s daleko větším respektem ke konkrétním
závěrům přírodovědy, než jak to činí spekulativní metafyziky. Je-li
tento rys určitou předností proti záplavě existenciálního myšlení,
pak je zároveň třeba, aby marxistická filosofie brala sice na zřetel tyto nové jevy, jež -vznikají v katolicky orientovaných kruzích
a které z pozic jakéhosi módního konzervatizmu nacházejí nové přístupy k tradiční křestansko-existenciální látce. Zejména modernímu
ateizmu ... zde vzniká soupeř operující s řádově vyšším modelem
myšlení. Je mu tedy třeba čelit i podstatně vyšší argumentací současného ateismu."
III.
Křesíanská akademie si vzala za úkol nejen sledovat ateisstickou literaturu a její vliv u nás doma; chtěla též odhalovat její pseudovědecké argumentace a odpovídat konkrétně na její útoky
proti křesťanství a Církvi. Ukázalo se dokonce, že lze použít těch
několika málo cest, které vedou skrze železnou oponu. Dnes ovšem
musíme s bolestí konstatovat, že kolem Křestanské akademie se na
tomto poli vytvořilo jakési vákuum únavy, nezájmu anebo i neschopnosti spolupracovat. Snad je to nejen škoda, ale i jakási hanba,^
je-li nám prakticky lhostejno, co u nás doma dělají ateisté s "dědictvím cyrilometodějským".
KV.
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5P^-Ch^ygostom_MASTlK, Lima? Peru, 15/XII.1962:"Tento rok byl pro
mne 3rajna^Ický a nečo Vám o tom napoví svým způsobem má sbírka veršů "Podzim v mé štěpnici", kterou vydal a Novému životu také poslal p. Vlach. /. ../ Vydal jsem se zase do Perú, kde potřebují kněze a náboženská zanedbanost je děsivá. Ve výši 4.000 m, kde jsou
kněží nejvíc třeba a kde lidé jsou tak ubozí, žít nemohu - srdce
by to nevydrželo ani krátkou dobu, řekl lékař v noci přivolaný. Na
faře tady není místa, tož mám prozatímní příbytek. Mé věci jsou ještě na cestě, 2 balíky knih se ztratily vůbec a hned po mém příchodu mi zloděj ukradl v přeplněném autobusu tobolku s dokumenty a s
víc než 50 dolary. "Nový život" jsem už dávno nedostal a dopisy
jsem nikomu nepsal a-mně poslané dost často se nedostaly do mých rukou. Ale chvála Bohu nejsem smuten a o těchto věcech mé verše nic
neví."
Dp^ V._ONDRÁSEK, Tirupattur N.A.Dt. - Indie 4/1.1963:" Drazí spoluBřa^ři! Právě jsem si přečetl říjnové číslo Vincula. Jsem vděčný
Pánu Bohu, že Vás osvítil myšlenkou vydávat Vinculum. A jsem vděčný také Vám, že jste spolupracovali s tímto vnuknutím. Je to povzbuzující číst o činnosti tolika českých, moravských a slovenských kněží ve všech koutech světa. Vaše zprávy o vlasti jsou někdy až otřásající. My zde v Indii máme tu největší svobodu náboženskou. Misionáři jsou chváleni představiteli vlády, kdykoliv se jim
k tomu naskytne příležitost. - Obdivuji se také činnosti Křesťanské akademie a jiných organisací. Není o tom pochyby, že naši českoslovenští panáčci patří k těm. nejlepším kněžím světa. Já se k Vám
připojuji aspoň placením Nového života jakž takž pravidelně. Dnes
je už 4. ledna 1963 a já jsem dostal teprve říjnové číslo. Tak nevím, kdy dostanu to slíbené prosincové. Ale přece jenom Vám chci
napsat nějaké zprávy o našich krajanech zde. Pokud vím, jsme zde
v Indii 5 českých salesiánů. Náš pan inspektor P. Jan Med, P. Karol Nižňanský v Bundel u Kalkutty, p. Míchal Cahoj, salesiánský
koadjutor a p. Minar, salesiánský koadjutor.
P. Karol Nižňanský má na starosti kvetoucí High School, ti dva koadjutoři pomáhají misionářům na misiích a Assamu. P. Med má plno starostí s řízením celé provincie. Já mám na starosti Sacred Heart College. My
jsme afiliováni k maďasské universitě. Studenti se připravují na
B. A. and B. Sc. zkoušky. Máme jich letos na 515. V hostelu je jich
335. Jenom 94 jsou katolíci. Ostatní jsou hindové a několik mohamedánů a protestantů. Jeden z kněží, který nepatří ke College, vede
poštovní kurs náboženské nauky katolické. Dává asi 170 studentům,
kteří o to požádají, dvakrát týdne dopisy obsahující nauku Církve
podávanou systematicky. Výuka skončí ve 22 týdnech. Kromě 170 studentů se jeho vliv rozšířil na asi 200 příbuzných, jejichž adresy
byly dodány studenty. Kolik obrácení z toho bude, nevím. Modleme
se za mnoho. Kromě této ryze kněžské Činnosti většina našeho času
je zabrána vyučováním, opravováním, přípravou lekcí, povzbuzováním,
předsedáním na různých schůzkách a čajích. Naši katolíci dostávají
solidní náboženskou výuku, jak se patří na budoucí muže důležité.
Jenom se mi zdá, že učebnice náboženství, které jsou zde předepsány, nejsou dobré. Já si vzpomínám na ty knihy, které jsme my studovali doma, psané našimi velikány Podlahou, Tomáškem a jinými. Nekatolíci mají povinný předmět morální vědy. Ta vyučujeme sami. Nesvěříme to laikům. Dostanou se do vlivu našeho svatého náboženství.
Jenom Bůh ví, jak jim to pomůže. My zaséváme a dáváme svědectví.
Ministr vychovatelství slíbil, že přijde k nám z Madrasu na Den
Koleje. Bude rozdávat ceny a promluví ke studentům. Musíme se na to
dobře připravit. My spolupracujeme s jesuity, kteří mají na tomto
poli mnohaletou zkušenost. Ti byli první, kteří otevřeli vysoká
učiliště. Také mají velikánský vliv na všech universitách, kterého
využívají k rozšíření Království Božího na zemi, jak jenom oni to
umějí....
Budte ujištěni, že se za Vás modlíme. Já se snažím,jak mohu, abych Vám poslal příspěvek na Nový život každým rokem. Dosud
jsem měl sympatické představené, kteří mi dovolují předplatit. Děkuji Vám, že mi Nový život posíláte, i když předplatné nepřijde

včas a i když vůbec nepřijde. Já čtu Váš Nový život a Vinculum dychtivě. Poslali jste mi také jiné věci. Já jsem Vám to ještě neplatil.
Vy víte, jak to je v řeholním životě. Když dostanete jedno povolení,
je těžko již žádat o druhé, zvláště když víte, že představený penězi neoplývá. Ale já se budu snažit vynahradit Vám to jinak. Rád bych
se také přihlásil do Sdružení mší svatých. Ale my musíme sloužit
všechny mše na úmysl představeného. Já se však snažím přidat druhotný úmysl za členy sdružení, i když k němu nepatřím. Končím svůj
dopis. Modlím se za Vás a za Vaše úmysly."
oooóooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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Okamžitě jsem se spojil s kriminální policií. I té se celé
to jednání zdálo velice podezřelé. Policie byla ochotna mě doprovázet na hranice nenápadným způsobem a nesměl jsem si dávat sraz s
dr. Hruschkou ani v soukromém domě ani na osamělém místě. Měl jsem
trvat na setkání na nádraží nebo v nějaké veřejné restauraci. Policie už tehdy předpokládala, že by tam mohlo dojít k únosu anebo zabití. Nejpřijatelnějším řešením by prý bylo, kdyby nějaký kriminální úředník přejal roli mého přítele a přivezl Hruschku sám až ke
mně. Při příštím telefoním rozhovoru jsem mu měl toto řešení nabídnout a současně vypátrat, kde bydlí.
Pan doktor zavolal přesně v 17 hodin. Už nechtěl přijet
načerno. 2ádal, abych mu opatřil okamžitě visum do Německa a přál
si zůstat u mne několik dní. Vyšetřil jsem i adresu jeho bydliště
v Solnohradě. Jen těžko uvěřil, že mohu začít obstarávat visum až v
pondělí dopoledne a teprve odpoledne mu podat zprávu. Další rozhovor jsme vyjednali na pondělí 14 hodin. Volal vždy sám. Policie už
nedočkavě čekala na výsledek druhého rozhovoru. "Tím lépe pro nás,
že chce přijít do Německa legální cestou," pravil úředník. "V pondělí dopoledne vám dáme další instrukce ohledně visa a dalšího vyjednávání s Hruschkou." V pondělí dopoledne se dostavila německá
protišpionážní služba s magnetofonem, který byl zapojen na můj telefon. Úředníci už přinesli všecko potřebné pro visum i s datem a
místem narození pana doktora. Jen tak pro odvrácení podezření jsem
se pak v odpoledním rozhovoru měl dra Hrušky zeptat na tato data.
Současně jsem mu měl oznámit, aby sám osobně zašel s potvrzením,
jež mu nazítří odešlu, na německý konsulát v Salzburgu. Visum že
dostane. At ml jen oznámí, kdy a jak přijede; chce-li, bude odvezen
přímo ze Salzburgu mým "přítelem". Tentokráte nebyl pan doktor^se
zavoláním tak přesný. Vše jsem mu vysvětlil, dle přání úředníků jsem
se ještě na něco zeptal a projevil "potěšení", že se konečně poznáme. Jen tak mimochodem prohodil, že musí navštívit i Lindau a vyřídit tam několik pozdravů od pana Haláška a objednat pro jeho farmu nějaká kuřata nebo krmivo pro slepice. I to se zdálo úředníkům
důležité. Chtěli zvědět, s kým se tam setká, jak dlouho bude s každým mluvit a podobně. Mám za to, že od soboty byl pan doktor už v
Salzburgu pozorován. Dépe řečeno od okamžiku, kdy byla na konsulátě zjištěna jeho identita. Ve středu večer se znovu objevila protišpionáž a upozorňovala, že zítra nutno počítat s příchodem hosta
bud ke mně nebo do Lindau. Odjedou prý zítra ráno do Lindau a budou
dávat pozor u každého vlaku, který přijede od rakouských hranic.Nemám zůstat v domě sám. Radili, abych si opatřil nějakého spolehlivého muže ke své vlastní ochraně. Za ušlou mzdu dostane štědrou
náhradu ze státní pokladny. "Nevíme, jaký je skutečný úkol vašeho
'milého hosta'", upozorňovali mě ochotní úředníci, kteří se už těšili na kořist, jež jim tak lehce spadne do klína. "Může mít za úkol
vaši likvidaci, která se nepodařila Borovičkovi. Ale zkušenost učí,
že se vrah předem neohlašuje. Může však připravit půdu budoucímu
vrahovi bud otevřením domovních dveří za noci simulovaným přepadením, nebo připravením plánku budovy, okolí, vylíčením Vašeho způsobu života. Přepadení by mohlo sloužit i k únosu. Dr. Hruschka může
být i neškodný člověk, který si chce otevřít srdce, svěřit své bolesti a starosti knězi, o němž slyšel mnoho vyprávět a vždy jen v
dobrém. V žádném případě nesmí u vás přenocovat!" To bylo ponaučení a útěcha zkušených mužů. Tu poslední domněnku jsem jim okamžitě

vyvrátil. Sudetský Němec nebudehledat útěchu a povzbuzení u českého kněze. A kdyby už, pak za ním nepojede až do Německa za tak záhadných okolností. Od čtvrtka jsem musel užívat při telefoních rozhovorech jen jména: Josef; dr. Hruška byl jen: mein Freund.
I z Lindau chtěla být početná německá protišpionážní jednotka se mnou ve spojení. Měl jsem okamžitě hlásit každou novinku.
Kolem desáté se ukázal v domě sudetský obchodní zástupce. Nabízel
vosk na podlahy a příslušný aparát na rozprašování. Dotěrným způsobem chtěl vosk i přístrqjvyzkoušet ve všech místnostech. Prý běží jistě o různé parkety a musí mé hospodyni ukázat, jak na to. Byl
také zvědavý, co u mne chce ten cizí muž, kterého v domě našel. Ten
byl pohotový a řekl mu, že opravuje ve faře elektrické vedení. Je
sice dělníkem v kamenolomu, ale elektrice též rozumí. Ve snaze ulehčit své sedasedmdesátileté hospodyni práci, měl jsem sám zájem
na přístroji a nutil jsem ji, aby si dala věc ukázat. Je zásadně
proti všem novotám. Přihlížela bez zájmu jen v dvou místnostech a
pak řekla resolutně dost a milý pán at se prý poroučí, anebo - koupím-li věc, aí si s ní zacházím sám. Tím bylo zabráněno, aby se
tento člověk obeznámil a orientoval v domě. Policie mi dodatečně vysvětlila, že to byl předvoj, který měl zjistit, zda něco netušíme,
není-li tam policie a', podobně.Chlapík se hrnul za mnou znovu do
kanceláře a nabízel nejmodernější elektrické aparáty. Model prý si
zapomněl v autu, které nechal dole ve vsi. Pak se vrátil a okouněl
skoro do oběda. Bylo to skutečně podezřelé jednání.
V 15,20 volal konečně Hruschka. Prý je v Uimu apřijede do
Riedlingen v 18,27. Rád by věděl, zda ho odvezeme či má-li si na- .
jmout auto. Ujistil jsem ho, že můj"přítel" ho přiveze, jen aby čekal na nádraží. Tuto novinku jsem ohlásil do Lindau. Tam bylo přerušeno pátrání a celá kolona se hnala do Riedlingen. Můj "přítel"
zaměnil Mercedes za Volkswagen s místní značkou a přivezl jej do
Durrenwaldstetten. Ještě než pan doktor dorazil, musel jsem mu objednat na příkaz policie pokoj ve městě v hotelu, v němž se ubytovala i část tajných. Druhá část bydlela hned v sousedství. Pan doktor se jen rozplýval radostí nad naším setkáním. Celý stůl přikryl
různými průkazy, potvrzeními a doklady. Nejvíce si zakládal na tom,
že i za tak velkého komunistického náporu na věřící zůstal věrným
katolíkem, který má ještě dnes odvahu hrát v Jihlavě na varhany v
jednom z kostelů - tuším ve františkánském - a je věrnou oporou
tamních duchovních. Bohužel prý komunisté dovolují vývoz jen nepatrné částky peněz. Proto prosí, aby směl být tak na deset dní mým
hostem. Doma má prý peníze získané poctivou prací v zaměstnání a
vyučováním hudbě. Nechce mít mé pohostinství úplně zadarmo. Dostanu prý za to boty z CSR. Vymlouval jsem se, že nemohu bot z obchodu potřebovat. Nabízel tedy boty na míru. Už při večeři a pak celý
večer láteřil na komunismus a sem tam utrousil nějaký protikomunistický vtip, čím dále tím lepší a lepší. V 21.30 jsem mu oznámil s
"lítostí", že nemůže zůstat přes noc. Lidé to neradi vidí. Kdyby se
dozvěděli, že přechovávám osoby z CSR, měl bych potíže, a pak na to
nejsem zařízen. Odpověděl, že prý může spát na podlaze, že mu to
nic nevadí, vždyf jako voják spával za války často jen na holé zemi.
Nepovolil jsem a zavolal jsem "přítele Bayera", aby jej odvezl do
města na přenocování, jak bylo předem plánováno. V telefonu jsem se
ještě dozvěděl, že mám pana "hosta" přimět k návštěvě Lindau již
zítra, dokud je pátrací jednotka pohromadě. Pana doktora už znají
dobře, budou jej jen z povzdálí doprovázet a jen "pan Bayer" mu bude dělat šoféra. Dr. Hruschka souhlasil a odjel s "panem Bayerem"
v pátek ráno do Lindau. Elegantní "pan Bayer" se v roli šoféra přeměnil v prostého švábského rolníka, mluvícího jen dialektem, který
je z lásky ke mně ochoten mého milého hosta povozit. Večer jsem se
od velitele celé akce dozvěděl, že jsou s dosavadním průběhem spokojeni a že "pan Bayer" byl cestou drem Hruškou zůskáván pro práci
ve prospěch komunistů. Počítám, že chytrý a školený "pan Bayer",
kterého jsem před tím v životě nikdy neviděl, se hezky přetvařoval
a hrál sociálně nespokojeného, sympatisujícího s lidovědemokratickým zřízením... A pan doktor mu sedl na lep. Dokonce mu zaplatil
i oběd a večeři, jakou "pan Bayer" sotva kdy před tím jedl. Tak se
ukázalo, že milý_pan doktor přece jen nepřijel s prázdnou kapsou!
Příští uzávěrka: velikonoce. K nim přejeme všem předem hodně radosti!

