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RADA XI., číslo 1
O B S A H
MEZI NÁMI
Blahořečení J.N.I';euinanna
Mons. Vorlíček 25 let knězem
Nový monsignor
Z CSSR
Koncilová delegace
Z Velehradu
Dopis z CSSR
Píše prostá žena

Kněžské hroby
Dp. J. Gabriel
Dvě nové knihy
Z NASI DIASPORY
Dpp. V. Drapela, Jeroným
Kadlec O.F.H,, J. Peksa
BOJOVNÍ ATEISMUS
Recense: Potoček,
Základní problémy,.

Už po jedenácté začíná VINCULUM novou řadu svých čísel. Kdybychom
myslili na to, kam až všude se tyto stránky rozběhnou, mohli bychom
býti hrdí. Jen málo časopisů se může pochlubit, že má své čtenáře
ve všech světadílech, od Anglie až po Japonsko, od Kanady až po jižní Afriku. Hledíme-li zato na technické vybavení VINCUDA, pak musíme být daleko skromnější. Je příliš prosté a vychází příliš zřídka.
Uvědomujeme si to zvláště při velkých událostech v životě Církve.
Co se vše událo od doby, kdy jsme se v posledním čísle loučili s
velkým papežem Janem!
Přišel novy Svaty Otec Pavel VI., představil se Církvi i světu, vytýčil hlavní linie svého pontifikátu a začal je už uskutečňovat:
všeobecný koncil ve Vatikáně slibně pokračuje. 0 tom všem se už naši čtenáři jistě dozvěděli z jiných časopisů. My za to můžeme jen
vděčně poděkovat Pánu Bohu: TE DEUM DAUDAMUS.
Náš národ oslavoval své velké cyrilometodějské jubileum. Mnoho z
nás se osobně zúčastnilo pouti do Říma k místu, kde byl pohřben svatý Cyril a kde sídlí Petrův nástupce, který nás mile a otcovsky přivítal. A s radostí jsme četli o tom, že i náš zbožný lid doma putoval ve velkém počtu k hrobu svatého Metoděje. Také na vědeckých
sjezdech o svatém Cyrilu a Metoději pořádaných v různých zemích
zazněla česká řeč a česká jména. I při vzpomínce na to cítíme povinnost chválit Pána: TE DEUM LAUDAMUS.
Třetí událost, která nás naplnila radostí, byla zpráva o propuštění pražského pana arcibiskupa mons. Berana, brněnského pana biskupa
mons. Skoupého, spišského pana biskupa mons. Vojtassáka a světících
biskupů mons. Zély a mons. Hlada. I tu se nám dralo na rty vděčné
TE DEUM, i když je naše radost zatím zakalena okolností, že těmto
našim nejdůstojnějším pánům biskupům nebylo dovoláno,aby se ujali
F o l i a circularía cleri Č S R dispersi. I n lingua B o h é m i c a . Manuscripti instar. C u m approbatione ecclesiastiea.

svého úřadu, že snad ani nejsou uznáváni jako biskupové a pravděpodobně ani nemohou veřejně v kostele sloužit mši svatou.
Jakým směrem se bude vyvíjet tato situace v brzké budoucnosti? Snad ještě než se -sazba" VINCULA dostane z redakce do administrace
a než hotová čísla roznese pošta po říši našich čtenářů, "nad níž
nezapadá slunce", snad ještě do té doby přijdou nové zprávy, které
se čtenáři dozví z tisku, který je dokonaleji zařízen než VINCULUM.
Nám zatím nezbývá než se modlit, aby i tyto nové zprávy byly radostné, abychom mohli ještě jednou zanotovat: TE DEUM LAUDAMUS.

/ n
BLAHORECENÏ JANA NEPOMUCKÉHO NEUMANNA C,SS.R,
biskupa filadelfského, který pocházel od Prachatic v Cechách,se konalo v svatopetrské basilice v neděli 13. října. Blahoslavený Jane, oroduj za nás!
M0nS^_V0ELÍCEK_25_LET_KNEZEM
Se zpožděním jsme se dozvěděli o stříbrném jubileu, které
slavil letos v Římě mons. František Vorlíček z diecése brněnské,
úředník na kongregaci Sv. Officia a bénéficiât kapituly svatopetrské
/viděli jsme ho v televizi při zahájení koncilu/. Přejeme mu do dalších let kněžské činnosti hodné Božího požehnání. Ad multos annos!
NOVÝ_MONSIGNOR
Vdp. Jiří Papoušek, kněz pražské arcidiecése, který pracuje
na římské kongregaci konsistoriální, byl jmenován monsignorem. Upřímně mu blahopřejeme:
?

)

KONCILOyA_BELEGACE
na druhé zasedání vatikánského sněmu přijela do Říma v tomto složení: ndpp. biskupové mons. Dr. Eduard Nécsey, mons. Dr. Ambróz Lazík a mons. Dr. Robert Pobožný ze Slovenska,
mons. Dr. František Tomášek z arcidiecése olomoucké. Z kněží Dr. Eduard Oliva, kapitulní vikář litoměřický, dále Slováci Dr. Stefan
Zárecský a Elemír Filo, brněnský nově jmenovaný kanovník Josef Gross,
pražský kancléř Jan Dočekal a František Jedlička. Jako dar přivezli
Svatému Otci křišíálovou vázu s Alšovými cyrilometodějskými motivy.
Z_VELEHRADU
Nový život nás už zpravil o oslavách cyrilometodějského jubile na Velehrade- Přidáváme k tomu jen ještě několik paberků.
Z dopisu; "To, co bylo na Velehradě letos, přesahuje všechny meze možnosti, tolik množství aut, autobusů, motocyklů, kol a lidí vlakem i pešky z celé republiky. Velká basilika byla úplně přecpaná a venku lidí tak mnoho, že nebylo možno nikam se dostat, a protože tam není noclehů, byl kostel po celou noc otevřen a tam plno
lidí. Někteří spali venku na trávníku i na zemi, no bylo to shromáždění, jako když přišli Židi na slavnost do Jerusalema a učinili sobě
stany a bylo to velké množství ze všech národů pod sluncem... Velebné písně nesly se vzhůru a vrchol bylo, když čtyřicetičlenný sbor
jazykem staroslověnským pěl v kostele při pontifikální mši svaté.."
Kdosi jiný, kdo přijel do CSSR na návštěvu, píše: "Letos
bylo na Velehradě nesčetné množství poutníků, a to z celého Československa, z Polska, z Jugoslávie i z Řecka. Odtamtud přišlo proceství /sic:/ pěšky až z nějaké Saloniky /což je Soluň, rodiště svatých

bratří - pozn. red./, slavnosti trvaly celý týden... Lidu z okolí
Velehradu to udělalo velmi dobře a vzpružilo jim naději; to mi vypravovali lidé, kteří se ty dny mohli na Velehrad dostat... A v
Praze svatý Václav důstojně sedí na šimlovi a zdá se, jakoby dával
povel. Jen mohutný pomník továryše zmizel, byl prý to továryš, tak
prý musil do světa,tak to říkají lidé po Praze.,."
DOPIS_Z_CSSR
0 tom, že doma nejsou všichni pesimisté, svědci tento dopis: "Je stále více těch, kteří touží po pravdě a kteří si chtějí
zachovat lidskou tvář i v době techniky. V současné době se těšíme,
že nám mnoho přinese koncil. Očekáváme návrat biskupů - uvolnění vyučování náboženství - rozšíření možnosti pro adepty bohosloví a
návrat kněží do duchovní správy, kterým byl vzat státní souhlas.
Všechny naše naděje se nyní upínají na další pokračování koncilu.
V zájmu pořádku by bylo třeba prosadit nunciaturu v Praze. Pomáhejte nám i nadále svými modlitbami..."
PlSE_PROSTÁ_ŽENA
Jedna vesnická žena, dojička krav, se rozepsala o úrovni
duchovního života ve svém kraji.Z jejích "písmáckých" řádků vybíráme: "Na duchovní život jsou určitá měřítka, abych tak řekla - teploměry. Kolik je v kterém srdci tepla lásky k Pánu Bohu a bližnímu. A
jaká je v kterém srdci láska k sobě. Mám za to, že jen velmi malé
procento lidí má pravou lásku k sobě, jak ji Pán Bůh žádá a že velká většina našeho národa vůbec má lásku k sobě nezřízenou, ba až
chorobnou. Přímo lne k úsudku svému, k jednání podle neEo, lne k hovění sobě, lne k dopřání si všeho, co život zpříjemňuje, lne prostě
nezřízeně k dobrům tohoto světa, zůstávajíc tak potmě a jako ve slepotě vzhledem k statkům nadpřirozeným. To, co vidíme na různých mariánských poutních místech, jsou ještě dozvuky vžitého života podle
svaté víry starší generace. Dnešní mladá generace bude muset začít
znovu budovati od počátku. Zdáí se jí staré přežitkem - a nové lze
získati jen mnoha vlastními trpkými zkušenostmi. Nebof tam, kde se
zahodilo lnutí k sebezapírání, k dobrovolnému odříkání si toho a toho z lásky k Pánu Bohu, z ohledu na něho, ze šetrnosti k jeho milujícímu Srdci, kde se život zařídil jak nejpohodlněji to jde, tam je
obtížná cesta k návratu... Odvažuji se říci, že zdrcující většina národa miluje ducha doby, nikoliv Ducha svatého a že návrat k Duchu
svatému může být jen dílem zvláštní milosti Boží... Duchovní znovuzrození se nemůže dít bez dárce znovuzrození a to je Duch svatý,
žádný převrat viditelný a pochopitelný nemůže dát pravou přeměnu
hlubiny lidských duší, a bez sejití lidských duší do hlubokého vnitřního života není obratu k lepšímu... Lidé si často přávají návratu
té a té doby, návratu "starých zlatých časů". Není to na místě. Každá doba má svůj zvláštní význam pro problémy ty a ty, každá byla dána Pánem Bohem pro dobro těch a těch let. Těchto věcí si žádati není dobré ani správné. Dobré a nutné jest žádati si návratu duší k
Bohu, jenž stojí nad dobami, jenž je vždy týž, jenž je vždy žádoucí,
vždy hodný lásky a obdivu. Dokud v lidských duších bude toužebně žádáno "ejhle, kdybych měl tohle a tohle" - a nebude tam hlubokého
schýlení před slovy "ejhle Beránek Boží, ejhle ten, jenž snímá hříchy světa", žádná reforma vnější nepřivodí touženy obrat k lepšímu
v duchovním životě...
Mám-li souditi poměry v duchovním životě naší doby a našeho národa, nemohu je označiti jinak než jako nadprostředně zlé, jako takřka všestranně zlé, neboí to minimum duší hrdinských ve sv.
víře a lásce se ztrácí před davem slepců a hluchých a němých duchovně jako jakási mlhovina. Omlouvá se to strachem před mocnými tohoto
světa vzhledem k zachování existence. Důvody však třeba hledati daleko a daleko zpět, kdy se sv. víry již nevážilo, kdy nebyla ničím
nebo jen tak běžnou formou, ustálenou - vyježděnými kolejemi. Zrada
dávno začíná v srdci, než dojde k jejímu ozřejmění před lidmi...
Při tomto životě tu i tam vidím a prožívám, že je třeba
mimo milost Ducha svatého dojího: svatých kněží a vyvolených, dobrým příkladem svítících věřících. Není lehké státi se knězem a ne-

ní lehké státi se svatým knězem. Ale když někdo své vlastní "já"
tak podřídil božskému naplnění své duše, že z něj sálá teplo lásky
Kristovy? jakž nemá ohřívat vše, co se mu dostane do blízkosti a
zachraňovat! to pro nebe? A jestliže Pán ráčil sobě povolati toho
a toho, nechávaje jej uprostřed jiných, aby mu byl "nádobou vyvolenou" a druhým ke prospěchu, třeba byla velikost Kristova v něm skryta pod prostým, nenápadným šatem, svým časem, pln jsa milosti Boží,
rozdmýchá lásku zasypanou v jiných popelem opět v bohumilý žár...
Co by si bylo třeba přáti radostného? Aby dal Pán Bůh uprostřed takových těch běžných a užitečných stromů, lidí se slušnou úrovní ve
svaté víře a lásce, narůsti stromům vzácného vzhledu a vzácné užitkovosti, které by byly záchranou národa, - aby si vyvolil některé, jimž
by věnoval zvláštní péči a vyvolil je ke zvláštním úkolům, aby tito
hrdinové pak byli předmětem zalíbení Božího, jež by na nich spočívalo a vzpruhou a posilou těch druhých...
Zamysleti se nad dnešním strašlivým světem znamená býti ponořen rázem do hlubokého utrpení. A přece v této beznaději svítí přeskvěle sv. víra, svítí ta a ta její sladká, povzbuzující slova;: "Perně chléb vydělávají Boha nedbající, milujícím ho vsak v klidu chleba
hojně dostává se." Tedy milujícím v klidu... Byt by se všecko kolem
jako hroutilo, to nejvzácnější jest seděti v klidu u nohou Kristových,
seděti v klidu v lodičce Petrově, tak jako Kristus Pán sedí v klidu
po pravici Otce a nepřátelé jsou pod nohama jeho. Neboí jen Bůh může
být dárcem obratu těchto poměrů a na nás je, abychom udrzovalI"3uše
své v klidu, aBy Pán BůH mohl se v nich zhlížeti, tak jako vidíváme
svůj obličej ve vodě, když je v dokonalém klidu."
KNEZSKĚ_HROBY
K zprávám o úmrtí některých kněží v poslední době, které už
přinesl Nový život, dodáváme; Na pohřbu p. prof. Jaroslava Beneše
bylo prý 35-40 kněží v rochetkách a mnohem více ještě v civilu. Došla zpráva, že zemřel dp. Jíša. Nejde o faráře u Nejsv. Srdce Páně
na Vinohradech, tč. bez státního souhlasu, jak se někteří mylně domnívali, nýbrž o jeho strýce.
5P^-J0SEP_CABRIEL,
o jehož těžkém úrazu jsme přinesli zprávu v minulém čísle, pry překonal největší nebezpečí, avšak ještě v
září byl v nemocničním ošetření,
5YE_N0VĚ_KNIHY
K jubileu cyrilometodějskému vyšel v CSSR "Malý bohovědný
slovník" za redakce děkana bohoslovecké fakulty prof. Dr. J. Merella.
Kniha má prý 597 stran a "podává ve stručně, avšak výstižně zpracovaných heslech přehled celé bohovědy" /Katol. nov. 4.8.tr./„ Kniha
"Solunští bratři", o níž už bylo referováno, vyjde v druhém vydání.
Je to málo, ale přece jen jakýsi pokrok.
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Dp. Viktor DRAPELA, Pembina No. Da. USA.; "Minulou zimu, začátkem
března, jsem zcela náhle onemocněl nervovou vyčerpaností a ztrávil
jsem skoro měsíc v nemocnici. Lékař mi doporučoval změnu prostředí
a tak jsem se celkem s těžkým srdcem rozhodl požádat svého biskupa
o přeložení z farnosti, kde se mi velmi líbilo a kde mám mnoho dobrých přátel. Nabídl mi místo v St. Michel's Hospital /150 lůžek/
kombinované s vyučováním a dal mi deset dní na rozmyšlenou. Rozhodl jsem se přijmout jeho nabídku a ted se pomalu stěhuju. S hlediska kněžské prače to bude velmi plodné pole působnosti, i když budu více vázán časově než zde v menší farnosti."
Dp. Jeroným_KApLEC_0FM.y Argentina, 10/7.1963: "Ozývám se po delší
3oT5ě z ArgenTIny. Jsem již čtvrtý rok na nové faře v Empalme, skoro
50 km na jih od Buenos Aires. Mám tu práce dost. Kromě fary starám
se o krajany jak mohu. Pak jsem kaplanem v San Vincente, kam patří
tento kostel a kaplanem ve škole sester též v San Vincente, kam

denně dojíždím ráno sloužit mši sv. A tak mi zbývá málo času na psaní. Pak se zdravím jsem již hotov. Mám vysoký tlak, reuma, stále
chřipku a nemohu se dostat ze zachlazení. Jsou to staré hříchy zanedbání zdraví, hlavně z motorky v pohraničí./Jak jsem odcházel z
pohraničí z Chebu, kde jsem působil víc jak 3 roky, byl jsem již
tehdy celkem zničen. Pak jsem si trochu odpočinul a teplo ve Španělsku a cesta po moři mi daly nové síly./
Píši Vám hlavně proto, abych Vám sdělil, že jsem oslavil
25 let kněžství dne 29. června. Byl jsem vysvěcen v Praze panem kardinálem Kašparem r. 1938. Studoval jsem v seminárce arcibiskupské koleje v Kroměříži. Tam jsem docházel z františkánského kláštera, kde
P. Kapistrán Vyskočil, universitní profesor, začínal s františkánskou
kolejí. Tam se mnou studoval P. Leo Barabáš, o rok mladší ve studiích
než já. Studie bohosloví jsem prodělal v Salzburku a Tirolích v Rakousku, až nás vyhnal Fůhrer. Pak jsem končil v Praze v semináři.
Válku a většinu času jsem prožil v Praze, ale mezitím jsem byl přeložen do různých klášterů v Cechách i na Moravě, jako do Turnova,
Plzně, Jindřichova Hradce, Votic, kde jsem v nouzi zastupoval.
Zde mi připravili farníci pě-knou slavnost. Pozvali též
farníky z dřívějšího mého působiště z Glew. Kromě slavné mše svaté,
kde kázal představený hlavního františkánského kláštera z Buenos Aires, byla hlavní slavnost konána večer v 7 hodin v salóně, co jsem
postavil. Bylo tu víc než 150 přátel, co mi pomáhali v práci na farách, kdo jsem působil a působím. Lidé jsou zde dobří, vděční a pomáhají. Za poslední tři roky zde v Empalme S. Vincente jsem sehnal
víc než půl milionu pesos na stavbu. Je zde velký nedostatek kněží.
Vedle mé fary jo vesnice, která má přes 30.000 obyvatel, ale nemá
kněze /poslední dva roky sem dojíždí v neděli jeden stařičký kněz
na pensi/ Pak druhá vesnice, 7.000 lidí s kaplí, ale bez kněze, pak
třetí z druhé strany mojí, též kostel, ale bez kněze. To jen v mém
okolí, co znám. Tam pěkně klidně pracují různé sekty evangelické.
Mezi krajany nic nového. Moc krajanů umírá, jsou to většinou přistěhovalci z let po prvé válce až z roku 1930. Za těch 30 i
více let jsou to už Američani, děti mnohé neumí ani česky. Žijí moc
roztroušeni, nemají českých škol, jen trochu se drží spolky Sokola.
Katolické sdružení též vymírá, není mladých sil. Máme pravidelně
české bohoslužby v Buenos Aires a v Temperley. Jinak navštěvuje krajany roztroušené po celé zemi dp. Dominik Válko, slovenský františkán, který tu bydlí u mne. Časopis Velehrad jsem zastavil, ceny
hrozně stoupají a nebylo možno udržet jej finančně, ale též já už
nemám na to sílu. To žádá moc času a ježdění." - Milému_důstojnégLU
Ránovi_-_jubilantovi_přcjeme_ze_sr
radosti! Redakce Vincula.
5Pi.-J°sef PEKSA, Austrálie, 9/8.1963: Na 29* září připravujeme národní poul na ^Šumavě". Na památku jedenáctistého výročí sv. Cyrila
a Metoděje bude na Šumavě postavena křížová cesta, kterou o pouti posvětí Msgre Moran, generální vikář, ježto žádný biskup není na ten
den volny. Křížovou cestu vyřezává ze dřeva jedna Rakušanka a bude
umístěna při cestě za tím účelem udělané a povede od budovy ke kapličce Pražského Jezulátka. Doufám, že Křesťanská akademie nebude
mít nic proti tomu, že jsme na vstupenky na tuto slavnost použili
zvětšeniny poštovní nálepky, kterou vydala na oslavu sv. Cyrila a
Metoděje. - Poslední týden v červnu jsem byl na rozkaz představených
v Adelaidě, kde po smrti dp. Maňáka není český kněz. Je tam asi
1.100 krajanů. Bylo nás v Austrálii celkem šest a nyní jsme jen tři,
z toho dp. Hrdina je představeným kláštera a zároveň farářem. A tak
pro práci mezi krajany zůstáváme jen dva a to na takovou rozlohu země je opravdu málo."
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J. Potoček, ZÁKLADNÍ_PROBLEMY_MARXISTIC
0 NÁBOŽENSTVÍ, Praha 1962. Recense - pokračování /2/
V druhé části knihy se autor ptá, jaky vztah má náboženství
"k dělnické třídě a ke vsem pracujícím, k socialismu, k marxismu a vede vůbec, ke skutečnému štěstí lidstva" /komunisté si dělají výlučné
právo na dělníky, vedu a štěstí!/, tj. k dnešní společnosti, v níž
"lidové masy v souladu s objektivními zákonitostmi /rozuměj s dial.
materialismem/ budují novy svět"; dále, "proč žije ve vědomí lidí v
současném období" a -jaký má k němu vztah komunistická strana a socialistický stát" /hlavně toto!/ - /60/,
Nejdříve tedy autor přistupuje k ohodnocení náboženství a
jeho společenské úlohy podle "objektivního krIťěřiá"pokřokovos^i":
"Pokrokové je v současné době u nás vše, co pomáhá boji dělnické třídy za dovršení socialistické výstavby a vytváří předpoklady budoucí
komunistické společnosti"/63/°
Na základě tohoto měřítka náboženství bylo a je od svých počátků záporné, reakční, protože jeho "fantastické představy a idealistické východisko" brání "rychlejšímu rozvoji pravdivého poznání"
a je vlncsmiřitolném^ rozporu s reálnými potřebami vývoje"/64/. "Tvrzení, že všechny jevy jsou v období svého vzniku pokrokovými, je nesprávné, podobně jako názor, že všechny pokrokové jevy se v procesu
vývoje stávají reakčními"/65/. Lidojedství, alkoholismus, prostituce,
fašismus jsou od počátku škodlivé. Mezi jevy škodlivé od začátku patří i prvotní křesťanství; to tvrdí autor proti K. Kautskému a všem
těm, kteří v něm vidí příbuznost hlubší než vnější styčné body s komunismem /např. že obě jsou "hnutí porobených, vykořisťovaných mas"
atd./ - /66/. "Křesťanství však bylo ve své podstatě bezmocným odrazem bezmocného postavení, bezmocnou odpovědí na sociální křivdy"/67/°
Křesťanství je opiem lidu iv prvotním období, protože"slibuje
věřícím krásnou iluzorní posmrtnou budoucnost, a tím upevňuje reálně existující těžkosti života"/tmt./ Autor dokládá svá tvrzení citáty z
N.Z.: 1 Pt 2,18.20,21; Rím 13,1,2.3.5.7; Ef 6,5 o poslušnosti autoritě, 1 Mojž, 3?19 o kletbě práce a o smrti a Rím 12,19 o pomstě, která náleží výhradně Bohu, a dodává: "Uváděné biblické citáty... tvoří
podstatu, červenou nit, hlavní tendenci, zásadu a smysl, který vyplývá z křesťanského učení"/68/. Následuje dlouhý citát^z Marxe, jehož
smyslem je, že sociální zásady křesťanství ospravedlňují otroctví, nevolnictví, utlačování, hanebnosti a podlosti všeho druhu, hlásají zbabělost, poníženost, pokoru atd.a jsou patolízalské /68-9/° Myslím,^že
stačí všimnout si proporcí mezi těmi několika citáty a závěry učiněnými ne z nich, nýbrž z jejich překroucené interpretace, a připomenout
evangelia, list Filemonovi, list sv. Jakuba apod., abychom odmítli
podobná nařčení. Nepravda se odsuzuje sama sebou, protože, když jednou
začala, neví, kde se zastavit. Jestliže křesťanství "nezrušilo"otroctví, protože to nebylo v jeho přímé kompetenci ani moci, nehledě k
tomu, že otroctví jako tahové nelze hned zaměnit za jeho zneužívání
/které je dobře možné v jakémkoliv sociálním řádu/, to neznamená, že
neučilo lidi účinně spravedlnosti a lásce k bližnímu.
Značnou potíž působí autorovi fakt, že i husitství "argumentovalo křesťanstvím", takže se s ní snaží vypořádat na čtyřech stranách /69-72/. Odpovídá, že "za určitých historických okolností je
možné různým způsobem využít různé rozporné nevědecké tcorie"/7l/, jak
to dokazuje rozdělení husitů na stranu radikální, středu a pravicovou.
Jestli boj chudiny "proti sociálnímu útlaku přijímal z historických
příčin náboženské formy, podstata náboženství se nezměnila"/70/. Ještě těžší to má autor s biblickými výroky o boháčích /ht 19?l6-24/,
ale odbývá věc frází:"tyto a jiné podobné výroky... jsou podobně
jako dým, který po nějaký čas zůstává, když oheň dohořel, dozvukem
vzpour a beuří utlačených..."/72/. Důslednost jeho dokazování je
však už narušena, tak jako i jinde: "Argumentace založená na citátech z bible může dokazat oouze existenci protichůdných /!/ výroků,

jež vykořisťovatelé využívají podle okamžité politické potřeby /anebo spíše komunisté?/: bud na ochranu bohatství nebo pro hlásání
prospěšnosti chudoby, bud pro souhlas s daným společenským řádem,
nebo pro boj proti němu apod."/72/.
Jestli náboženství je"reakční"? církev je už cistě nepřátelská pracujícímu lidu /čtenář si už všiml asi" že i když necitujeme v uvozovkách^ používáme důsledně výrazů a obratů knihy/, protože
spojena s kapitalismem a sama kapitalista /následují ohromující čísla o bohatství Vatikánu a církve v různých zemích/ - /72-3/; "zdrojem ohromných církevních majetků je vykořisťování''/73/. Proto prý
církev hájí v papežských encyklikách atd. soukromý majetek jako přirozené právo /cit. Rerum novarum, Ad Petři cathedram? Cuadragésimo
anno, projevy Pia XII. atd.? pojednávající o soukromém vlastnictví,
úctě k osobnosti dělníka jako bratra, o právu a sociálním řádu, se
štiplavými poznámkami a zlomyslným výkladem„dó něhož jsou přimíchány
zmínky o kladném poměru církve k nacismu, o špionážní a podvratné činnosti proti socialistickým zemím atd./-</73-4/. Tady ovšem střetnutí
komunismu, který hlásá třídní boj, a katolické Církve, která jej odsuzuje, je nutné a zřejmé; že by však Církev odsuzovala komunismus
/autcr cituje první enc. Jana XXIII./ "z třídních zájmú"/75/, je čirá
pomluva.
"Také u nás jsou dějiny církví těsně spjaty s dějinami vykořisíovatelských třid''/75/: stojí zato, abychom z této stránky /75-6/
citovali co možná nejvíce: "V minulých stoletích i v období buržoazní
republiky? i v letech po osvobození Československa Sovětskou armádou
byla činnost církví vždy v podstatě zaměřena proti pracujícímu lidu."
Na tomto místě je poznámka, která je pro nás kněze velmi zajímavá:"Na
této celkové protilidové charakteristice církví nemůže nic změnit skutečnost, že někteří kněží? zvláště z řad nižšího kléru? nesouhlasili
s politikou Vatikánu? distancovali se od hierarchie a šli s lidem. 0ceňujeme jejich protikapitalistické stanovisko? ale zároveň si^uvedomujeme, že to nezměnilo celkové zaměření církví a oni nadále zůstávali hlasateli náboženského učení." Pokračuje text:"Katolická hierarchie podporovaná a usměrňovaná Vatikánem stála věrně po boku kapitalistů a velkostatkářů. Podporovala reakční politické strany^a společně s nimi bojovala proti komunistické straně. Církvení aparát, kaza- telny, pastýřské listy a svíčkové báby, vraždy i výhružné dopisy, řetězové letáky? zázraky i pomluvy - vše bylo zmobilizováno do boje proti pozemkové reformě, proti národním výborům? proti jednotné škole,
proti všem revolučním požadavkům a vymoženostem lidu? proti jeho pevnému rozhodnutí vybudovat socialismus. V r. 1946 církev dělala co mohla pro ovlivnění voleb ve prospěch reakčních tříd. Šrámek i Zenkl se
za Beranova požehnání sešli na společné platformě nenávisti i piklů
proti lidové demokracii..." Atd. /Čtenář nechť mi odpustí tento dlouhý a odporně nudný citát, který je lépe přerušit!/
-Jakou úlohu však hraje náboženství v současné době? kdy
socialismus u nás definitivně zvítězil?"/76/ Autor upozorňuje, že určité nové fakty mají sice "vliv na postavení náboženství a církví":
vítězstvím socialistických výrobních vztahů..."zanikla zákonitá nutnost náboženského zrcadlení"; zvítězila socialistická ideologie?
"církve ztratily svou hospodářskou i politickou moc", "určité změny
prodělala i náboženská ideologie"? protože "není a nemůže být nástrojem vládnoucí třídy k ohlupování lidu? k tomu? aby jej udržovala v^
nevědomosti a pokoře"/77/°- /"Duchovní... většinou již nehlasaji? ze
práce je "trest za prvotní hřích"...? ncagitují pro válku /to opravdu nevím, kdy to dělali!/? nýbrž odsuzují ji a zdůrazňují^nutnost"modlit se za mír"; někdy se dokonce setkáváme se ztotožňováním socialismu a komunismu s královstvím božím na zemi..."i/78/; přeseto vše se
však "podstata náboženství nezměnila"/78/? protože zůstává "vira^v^
nadpřirozené", "očekávání posmrtného království nebeského"? zustava
jeho nevědecké poznání?a proto náboženství pro budovaní socialismu a
komunismu je neupotřebitelné jako alchymie nemůže vytvořit zlato/7b-9/.
Nejen to, nýbrž: "Náboženství je socialismu? uskutecnovani nejviast^
nělších zájmů lidu? objektivně nepřátelské? nehledě na nejlepsi subjektivní přání mnoha věřících i některých kněží spojit náboženství se

socialismem"/79/!
Proč je tomu tak? to autor dokazuje na dalších stránkách
/79-95/s 1. Náboženství a věda se vzájemně vylučují /79-S5/: nemíním
zdržovat příliš čtenáře touto otřelou námitkou proti náboženství, které se dostává v této knize jednak nového "podkladu" /"Věda je výrazem
a produktem úspěchů člověka? náboženství je výrazem a produktem jeho
bezmocnosti"; 80; domnělý výrok papeže Pavla II. "Náboženství musí
zničit vědu? neboí věda je nepřítel náboženství" je zcela nedoložen!
jako jiný papeže Řehoře I. "Nevědomost je matkou zbožnosti"; tmt./,
jednak nového "ozřejmění"; věda prý"postupně vyvrací náboženské teorie a dogmata? popírá existenci zázraků...? dokazuje nevěrohodnost
bible" atá./80/; po připomínce? jak Církev pronásledovala Giordana
Bruna? Galileo Galilea /podobně jako musulmané Avicenu a židé Spinozu/? po odstavci věnovaném Indexu? jímž"Vatikán prakticky zakazuje
katolíkům četbu všech /sic!/ vědeckých knih? zvláště z oblasti společenských věd /8l/? autor cituje /I./ vatikánský koncil? podle něhož
vědecké poučky nejsou založené na pravdě? jestliže odporují zjevenému učení /srv.Donz.-Sch. 3042; citace je moje/? a pak enc. Humani generis? v níž prý Pius XII. byl už donucen učinit ústupky vědeckému
pokroku /vývojové teorii/? i když varuje vědce? aby nepřekročili své
hranice? protože jinak? dodává autor? by byl "s tak pracně vybudovanou teologií i se samým náboženstvím konec"/82/. "Protikladnost vědy
a náboženství trvá i v socialistické spolcčnosti"/tmt./, protože jeden z důsledků náboženství je "bezproblémovitost, fatalismus a lhostejnost ke svým nejvlastnějším zájmům"? jelikož"vše vysvětluje "boží vůlí"? která paralyzuje vůli člověka" atd./83/° Církev si prý pomáhá teorií o "dvojí pravdě"? podle níž víra je dar boží a její pravda se nedá dokázat ani diskutovat /83-4:./Odpovíme na tuto námitku
v druhé části./ Naproti tomu marxismus také připouští víru? ale víru
ve vítězství socialismu? v pokrok a štěstí lidstva, která je "založena na vědeckém poznání? na revoluční praxi a zkušenostech" atd. /84/.
Nakonec autor odhaluje samý základ svých tvrzením "Jen vědecké poznání je v souladu se skutečnými zájmy proletariátu...Proto rozpor mezi
náboženskými dogmaty a vědou má hluboký třídní aspekt."/84/ Mohli by^.
chom říci: stat pro ratione voluntas; máme nový důkaz? jak veškerá
terminologie má v komunismu třídní obsah. Což autor nijak nezakrývá?
protože již zdůraznil? že "život a praxe" jsou "nejdůležitější vědecké kritérium pravdivosti"/84/? pročež prý padc, kritika "vědy se strany náboženských teoretiků? kteří zkreslují marxistické pojetí pravdy
jako jednoty absolutního a relativního procesu poznání tím? že absolutizují relativní stránku pravdy? a pak strhnou pokřik o "lživosti
vědeckých učení"./Pozn.; nám se zdá, že to jsou právě komunisté? kteří absolutizují určitá tvrzení? když jimi mohou napadnout víru a relativizují jiná tvrzení? když by je druzí proto mohli napadnout. Čímž
možnost "vědecké debaty" končí i/Zmínku o 'bouřlivém rozvoji techniky"?
o sputnicích atd. si autor ovšem neodpustí; ví též, že Církev a theologové vysvětlují tento rozvoj "uskutečňováním jediného božího plánu" /85/ a snaží se to jednoduše popřít opakováním marxistických pouček o "fantastickém odrazu objektivních zákonistostí vývoje světa
a techniky"? která "se rozvíjí na základě zákonité nutnosti uspokojovat společenské potřeby" atd,/o5/2. "Náboženství je v nesmiřitelném rozporu s marxismem v
otázce životního cíle, smyslu života"/85/^ morální kritéria náboženství? jako milovat TSližníRo? tj. "člověka vůbec"? jsou prý abstraktní a antihistorická? kdežto marxismus vychází z analýzy ekonomických
a třídních poměrů, protože "jen na základě rozboru daného stavu je
možno vytýčit zásady, pravidla a cíle, které mohou být pro lidstvo
užitečné"/85-6/. Tak tedy náboženství na otázku, "proč žijeme, jaký
je smysl našeho života","jednoznačně tvrdí, že posmrtný život je jediným cílem veškerého pozemského snažení" a "na reálný život se dívá jako na nevyhnutelnou, obtížnou záležitost"/86/. Následují citáty z bible /l líojž 3,17-19; 2alm 38/39/^6-7/ o zlořečení práce a.
a o marnosti lidského života, z enc. Ad Petři cathedram i ze sarkastického i*. Gorkého /O Americe/ o lidské nesmrtelnosti, k čemuž
autor přidává ještě podobenství o ptactvu a polním kvítí? z něhož
prý "je také možné odvodit poměr náboženství k práci"/86-7/° Podle

náboženství tedy "cílem života zůstává záhrobí a smyslem života příprava k dosažení věčného ráje"/87/, / I když je snadno odpovědět, k
této námitce se ještě v r á t í m e . / Proti tomu "marxismus n a h r a z u j e nepravdivý, fantastický, nábožensky ideál ideálem novým, l e p š í m a reálným, ideálem štastného života v socialistické spolcčnosti"/88/, o
ně-*nž se však autor dále nešíří; což je pochopitelné,
protože jeho
čtenáři jej dobře znají..,
3. Náboženství je v nesmiřitelném r o z p o r u s m a r x i s m e m také
v otázkách prostředků boje za dosažení cílů, které si lidé vytyčují,
v problematIce"zivo^nIho stylu"/88/-/^eň"rozpor" je vždycky "nesmiři
telný"! a je to praveta/: "smyslem života věřícího je "osobní spasení",
individualisticky chápané, iluzorní věčné štěstí v "onom světě"; jeho
prostředkem je "připodobnění se Kristu", z jehož postavy autor zná
pouze aspekt beránka podle Is 53,7, a křestanská l á s k a / a u t o r ještě
jednou cituje první encykliku Jana XXIII./, Proti těmto principům,
které prý tolerovaly nespravedlnosti /církevní soudy, inkviziční mučírny a popraviště/ a války minulosti /cituje St. Zákon, mj. 4 M o j ž
31, 7,9-10.17-18 a k tomu také z N. Z. I'It 10,34!, k čemuž dodává, že
"uvedený citát, jako mnoho jiných, je možné vykládat r ů z n ý m způsobem",
pozn. 2 / a dosud hájí oprávněnost války, i atomové /cit. západoněmecký evangelicky biskup Dibelius a k tomu heslo "Gott mit uns" hitlerovské armádyI/-/90-1/, marxismus pracuje pro mír a odzbrojení /cit.
Chruščov/ a pro cíle dělnické třídy, kde "pouze bojem, třídní nenávistí k vykořisťovatelům jo možno uskutečnit společnost, ve které b u d o u
nastoleny skutečně lidské vztahy soudružské pomoci, vzájemné spolupráce a hlubokého porozumění. Opravdová láska mezi lidmi je podmíněna
třídní nenávistí."/92/ Je tedy logické, že katolicismus a komunismus
jsou " v nesmiřitelném rozporu"..,
4. Náboženství zabraňuje pochopení a osvojení si vědeckého
světového názoru — marx-leninismu "/93/? protože"vylucuJe revoluční
sebevědomí a tvůrčí aktivitu,... dialektický pohled na svět jako neustálý proces změn" atd.-A vrací se znovu r e f r é n o "všemohoucnosti a
libovůli boží", "která je jedním ze základů náboženského učení" a "vede k agnosticismu"/tmt./. V důsledku toho "náboženství je potenciálním spojencem reakce" /tmt./.
V dalším oddílu / 9 6 - I O 9 / je rozlišen komunistický stát a
strana a vyložen jejich postup vůči náboženství, což je pro nas velmi
zajímavé a poučné a dává nám možnost vysvětlit lépe těm, kteří se nechají snadno oklamat komunistickou propagandou, h r u a taktiku současného náboženského pronásledování. Je zde citována též poslední Ú s t a v a
CSSR, která je v tomto ohledu velmi výmluvná.
Zpočátku autor zdůrazňuje neslučitelnost náboženství s
marxismem; snahy doplňovat Krista Marxem m o h o u sloužit "přechodu věřících od náboženství k vědeckému socialismu", ale náboženství zůstane protivědecké a škodlivé/96/.
Už sám socialistický stát tedy nemůže být lhostejný k náboženství a církvím, nakolik budováni socialismu závisí především n a
třídní uvšdomělosti,ale přesto nezakazuje náboženství, nýbrž vytváří
takové podmínky, aby lidé mohli být štastni na této zemi á nepotřebovali náboženskou formalistickou útěchu a naději na posmrtné štěstí"
/96-7/. Stát totiž odmítá přežitky minulosti, ale považuje pracující
věřící za spojence v budováni nového života /97/, Z cit. Ústavy CSSR,
hl. 1 přepisuji aspoň toto^ "Stát a společenské organizace soustavně
usilují o odstranění přežitků vykořistovatelské společnosti ve vědomí lidí"/čl.16/. Protože však "socialistický stát je nejdemokratičtějším státem", "svoboda vyznání je zaručena. Každý může vyznávat jakoukoli náboženskou víru, nebo být bez vyznání i provádět náboženské
úkony, pokud to není v rozporu se zákonem." /Ústava CSSR, hl.2,čl.32./
"Nikdo není pronásledován pro své náboženské přesvědčení a může svobodně vykonávat náboženské obřady. V tomto smyslu je náboženství soukromou věcí věřících"/9u/.
Je tedy aktuální odluka církve od státu, a to ne již jako
požadavek buržoazní, totiž "zlomit ekonomickou, a tím i politickou
nadvládu církve...,likvidovat feudální závislost státu na církvi"/99/,
nýbrž jako požadavek revolučního proletariátu, takže správné provádění hesla o náboženství jako soukromé věcis"l. .. uskutečňuje zásadu

náboženské svobody...; 2 , pomáhá získat věřící pro budování socialistické společnosti...; 3. nedovoluje zneužívání církve, náboženství a
náboženského cítění proti socialismu..."
Odluka církve od státu, která byla např. uskutečněna v Sovětském Svazu, není však jedinou možnou cestou či formou řešení vztahu socialistického státu k církvi /102/. U nás nebyla uskutečněna a
"poměr státu a církve upravily tzv. církevní zákony přijaté Národním
shromážděním v říjnu 1949"? které mají zásluhu na tom, že "hospodářsky zabezpečily církve, zrovnoprávnily je, vyvrátily pomluvy doma i
za hranicemi o pronásledování církví v lidovědemokratickém státě /!/,
znemožnily uskutečnit plány církevní hierarchie..." atd. /l03-4/°
Na rozdíl od státu, strana nemůže být naprosto lhostejná k
náboženství; výmluvná je citát z Lenina: "Žádáme, aby náboženství bylo soukromou věcí v poměru ke státu, ale naprosto nemůžeme považovat
náboženství za soukromou věc v poměru k naší vlastní straně"/0 náboženství, SNPL, 1954, str. 6; cit. na str. 105/.
Proto: ''...komunistická strana nemůže mít trvale ve svých
řadách nábožensky zatížené lidi"/l05/; "Strana vyžaduje od všech
svých organizací důslednou výchovnou práci v duchu marxismu-leninismu, v duchu vědeckého ateismu"/l06/; "V žádném případě se však nejedná o formální rozchod s náboženstvím a církví, o formální bezvěrectví. Jde nám o skutečné přesvědčení člověka"/tmt./; strana musí vytvářet z členů "nejen ateisty, t.j. nevěřící, nýbrž vědecké ateisty,
uvědomělé marxisty"/tmt./.
"Poměr komunistů k věřícím není nepřátelský. Rozhodující
je, jaký mají poměr k socialistickému zřízení... Praktická spolupráce
komunistů s věřícími /ne však s náboženstvím/... neznamená ideologický kompromis mezi marxismem a náboženstvím. Taková spolupráce konec
konců vede k odumírání náboženství, k osvobození věřících od náboženských přeludů, vede k vítězství marxistické ideologie''/lOQ/.
Na tomto místě se autor ptá, jaké jsou příčiny existence
náboženských přežitků v socialistické společnosti, jejichž odhalení
je "nezbytným pře<pokladem vědecko-ateistické výchovy"; nesmí se prý
totiž ani přeceňovat ani podceňovat /109/. Teoreticky je to jistě
pro marxisty značná potíž, protože se zdá ohrožovat jejich historická schémata.
Náboženství prý je věc velmi složitá, a tak také i hledané
příčiny jsou velmi různé, tím spíše, že náboženství má schopnost "přizpůsobovat se konkrétním podmínkám"/l09-10/.
V kapitalistické a vykořisíovatelské společnosti existence
náboženství je zákonitě nutná /110,pozn. /, v socialistické společnosti "náboženství není již nutným falešným odrazem daných podmínek;
pouze se udržuje jako přežitek minulých spolčensko-ekonomických formací". "Nejsou vyloučeny jednotlivé možnosti vzniku náboženských ilu-.
zí... á zintensivnění náboženského života.„."/lil/!
^
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REDAKČNÍ; Příští číslo VINCULA vyjde v době vánoční.- V minulých létech bývala vánoční čísla vždy nejbohatší z celé řady. Těšíme se proto,
že i letos zůstanou naši přispěvatelé věrni této tradici. Protože však
většina příspěvků — zvláště "Z naší diaspory" - přicházívala při této
příležitosti až s vánoční poštou, nebyli jsme skoro nikdy s to dodržet
termín uzávěrky. Proto letos sestavíme vánoční číslo až po svátcích a
pojmeme do něho všechny příspěvky a zprávy, které nám dojdou do 25/12.
ZATÍM PŘEJEME Už PREDEH VŠEM SPOLUBRATRÍM HODNÉ YÁNOCNÍCH MILOSTI A
BUDEME NA NB VZPOMÍNAT JAK PRI MĚSÍČNÍ MSI SV. NA KNĚŽSKOU SOBOTU,
TáK_I_PRl_NEJSVETEJSl_OBETI_NA_HOD BOŽÍ.
s
29. prosince dožije se
!
75 let
}
nám všem drahý pan arcibiskup
j
MONS. DR. JOSEF BERAN.
j
Děkujeme Pánu Bohu, že nám ho přes všecky strasti zachoval ve zdraví !
a svěžesti^ a budeme prosit Boží Lásku a Prozřetelnost, aby ho prová- i
zela i nadále a dala mu i na tomto světě okusit plody kříže, který
nesl a ještě nese se svým Mistrem. Dominus conservet eum et vivificetli
s

