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OREMUS PRO ANTISTITIDUS NOSTRIS !
"Preces", které se modlíváme v breviáři nyní o postních středách a
pátcích, nás vždy znovu bolestně upozorňují na osud našich pánů biskupů. "Stet et pascat in fortitudine tua, Domine, in sublimitate nominis tui", modlíme se my, kteří nejsme zcela osiřelí a členové jiných našich diecésí musí tento veršík bud vynechat anebo snad aplikovat na biskupa-hostitele.
Církevní situace se u nás bezpochyby zlepšila. Stačí p o m y s l i t na obrat, XtcryMnaacal během pontifikátu Jana XXIII.ve vztahu k osobě papežově. Kdysi byl Svaty Otec pro katolíky v CSSR "tabu". Dnes se čítají občas v kostelich jeho poselství, píše se o něm v novinách a
dokonce lze spatřit - např. v Duchovním pastýři - i řadu fotografií
z jeho pouti do Svaté země.
Na koncil přece jen mohl přijít někdo z CSSR a jediný koncilový 0tec z českých zemí mohl dokonce i aktivně zasáhnout do sněmovního
jednání.
DO CSSR se dostalo i trochu nové theologické literatury. Některé
články v Duchovním pastýři začínají mít úroveň a informují o současném dění v theologickém světě. Kronika Katolických novin z katolického světa je stale bohatší a zajímavější.
Vyšlo dokonce nesměle i několik knížek náboženského obsahu. Není tedy vše na dobré cestě? - - Bůh ví, jak bychom si přáli, aby bylo vše opravdu na dobré cestě.
Zatím však, byt neradi, o tom musíme vážně pochybovat. Jak už bylo
napsáno před několika měsíci v Nž? režim se stal lidštějším. Zmírnil lidský osud mnoha vězňů, zmírnil lidský osud i většiny zbývajících pánů biskupů. Udělal několik gest, aby ukázal - hlavně^před
cizinou - svou blahosklonnost. Avšak nepovolil šroub - aspoň do okamžiku, kdy píšeme - tam, kde jde o věci pro život Církve podstatné. Biskupové stále nemohou řídit své diecése. Počet kněží v duchovní správě je stále regulován podle starého plánu, který připravuje
jejich postupné vymizení. A náboženská výchova dětí je stále prakticky nemožná. Pokud trvá tato situace, Církvi není možno dýchat,
je rdoušena, byt i rukou v hebkých rukavicích.
Ve zpravodajství "Z CSSR" se zmiňujeme o zprávách, které se začly
šířit v minulých týdnech, že totiž došlo k jakési dohodě mezi Svatým stolcem a čs. vládou. Přinášíme tyto zprávy jen -'relata referrentes", protože není vyloučeno, že jde o pokusné balónky vypuštěné
z CSSR, aby se zjistilo, jaká bude reakce v zahraničí. Jelikož však
"není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu", není nepravděpodobné, že nějaká jednání jsou skutečně v proudu. Potom se však stává
podezřelou horlivá činnost, kterou právě v těchto měsících vyvíjí
Folia circularía cleri CSR dispersi. I n Hngua Bohémica. Manuscripti instar. Cum approbatione* ecciesiastica.

Plojharův CMVKD.
Doma se prý říká o církevní situacím "Plojharem to začlo a Plojharem
to skončí." Je to úsudek zcela oprávněný. Mají-li jednou existovat
v čele diecésí opět biskupové? pak je nutné, aby nebyli jen loutkami
v rukou Plojharových, aby mohli svobodně vykonávat svůj úřad. Potom aspoň na církevním poli - pro Plojhara nebude místo.
Kdyby Plojhar skutečně "bojoval za mír", kdyby hledal opravdový mír
i mezi Církví a státem, v jehož vládě sedí, pak by se musil zachovat
podle příkladu sv. Jana Křtitele, pak by s ohledem na pány biskupy
musil říci:"Oni musí růst, já však se zmenšovat." Zatím však vidíme
pravý opak. CMVKD se dělá důležitějším než kdy jindy, jako by chtěl
dokázat, že je nezbytný a ovlivnit tak jednání vlády.
V jarních měsících si připomínáme naše svaté kněze - mučedníky: bl.
Jana Sarkandera /17°III'/? sv, biskupa Vojtěcha /23.IV./, sv. Jana
Nepomuckého /16.V./. Prosme je o přímluvu za Církev v našich zemích,
k níž i oni patřili, a i za ty "vlastenecké" spolubratry, kteří snad
nevědí, co činí. Aby se už brzy naplnila ta prosba "pro antistitibus
nostris": "Stent et pascant in fortitudine tua, Domine, in sublimitate nominis tui!"
... A PAPEŽOVI PANI DOMÁCÍ
Pod tímto titulkem jsme v minulém čísle psali o místu pobytu Svatého
Otce v Jeruzalémě. Čtenáři, kteří sledují také Nový život a četli v
něm článek fr. J. Síry, si už jistě všimli, že v našich údajích byl
omyl: Dům, v němž sídlil Svatý Otec, byl sice svěřen Otcům těšitelům,
ale nebyl vybudován jimi a není jejich majetkem. Zmíněný dopis ze Svaté země "Sv. Otec bydlil u nás" uveřejněný na str. 42-43 letošního
ročníku N2 /číslo 2/ podrobně popisuje historii jeho budování a obětavost našich moravských katolíků - přesněji Palestinského spolku diecésí moravských - pod vedením brněnského kněze prof. mon^. Bartoše.
Byli to tedy - jak v dopisu naší redakci píše jeden protestující čtenář - "slavní Moravané a ještě slavnější Brňáci, kteří to všecko vybudovali, chrabrý moravský a hlavně brněnský lid, který-to všechno
svými krvavě vydřenými penízky zaplatil." Nám opravdu nezbývá, než
se zkroušeně omluvit za svůj neúmyslný omyl.
Potěšilo nás však, že lépe než VINCULUM byl informován Svaty Otec.
Dozvěděli jsme se to od jednoho spolubratra, který nám citoval několik řádek z dopisu ndp. biskupa brněnského mons. Skoupého: "A dobrotivý Pán posílá stále svou útěchu, že pak odhodlaněji a statečněji snáším mnohé acerbitates. Snad sis povšiml, že v Jerusalémě bydlil Sv. Otec v sídle Apoštolské delegatury, tj. v domě, který vybudovali katolíci moravští - přesněji Palestinský spolek diecesí moravských - jako studijní dům a smírnou kapli cyrilometodějskou. A
před několika dny /dopis byl psán 3. února 1964/ obdržel jsem zprávu ze Státního sekretariátu, že Sv. Otec se tam za nás modlil, CUM
IBI TOT TANTASQUE DIOECESIS BRUNENSIS MEMORIAS INVENIRET. Jaká to
útěcha a posila!" V originálu ta slova zní: "Te igitur Beatissimus
Pater gratulatione et laude prosequitur, atque in Tui notitiam perferre vult, pro Te Tuoque christiano grege Se flagrantes preces ad
Deum fudisse^ cum ad sacra Palaestinae loca sacris operaretur, et
in Apostolicae Delegationis sede Hierosolymis commoraretur, ubi tot
tantasque Tuae dioecesis memorias invenit."
Svatý Otec tedy opravdu věděl, kdo byli jeho páni domácí: slavní
Brňáci a chrabří Moravané, kteří se o svou čest a radost jistě rádi podělí i se svými věrnými bratry z Cech.
POD STANIOLEM
Když jsme jednou jako terciáni byli na školním biografu, promítali
nám také krátké pásmo o pokusech s rostlinami. Na plátně se objevila
bednička s hlínou, do níž byla zaseta malá seménka. Pán v bílém
plášti je přikryl'staniolem a odešel. My pak - při zrychleném promítání - viděli, jak se staniol pomalu zvedá, bortí, děraví a jak z
malých otvorů vítězně vyrážejí něžné stvoly. Potom přišel zase pán
v bílém plášti a pokus se opakoval, tentokrát s dvojnásobnou a později s trojnásobnou vrstvou staniolu. Borcení bylo pomalejší, ale

tím zajímavější. A nám klukům se velmi zamlouvalo, že i při posledním pokusu tyl staniol proděravěn jako řešeto.
Nevím, čím to bylo, ale tuhle vzpomínku z klukovských let ve mně vyvolal Leonida Iljičev, sovětský ministr školství, když přiznával životnost náboženství a ohlašoval nové plány na jeho zničení. Představil jsem si ho jako pána v bílém plášti, kterého jsme tenkrát viděli
na plátně školního biografu, pána, který pečlivě přikrývá staniolem
bedničky, v nichž raší život.
Není to po prvé, co dělají v SSSR tento pokus. Na rozdíl od pokusů
školních vsak pracují stále se stejným semenem a snad si ani neuvědomují, že se tím to sémě stává stále odolnějším. A také kvalitnějším. Důkazem toho je prohloubení lásky, která touží po jednotě všech
křesťanů /a ne pouze z oportunistických důvodů, ujišťují znalci/.
Kdy se ti pánové v bílých pláštích už definitivně přesvědčí, že to
seménko hořčičné, které chtějí udusit, je mocnější než všechen jejich
staniol? - Jako dodatek tu přepisujeme zajímavou tabulku o stavu pravoslaví na
Svaté Rusi sestavenou podle sovětských pramenů. Našli jsme ji v časopisu italských jesuitů "La civiltá cattolica" 115/1964/1? 515.
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P. L A B R É ,
generální představený
těšitelů božského Srdce Páně.
Český vídeňský kněz dp. Antonín Strnad nám napsal ve svém dopisu: "Úmrtí P. Labré nás tak zdrtilo, že ještě dnes jsme se z
toho nevzpamatovali. Vídeňská menšina - obzvláště Jednota sv.
Metoděje a Kongregace Těšitelů - ztratila jednoho ze svých
nejlepších. Co se napracoval po válce v tom rozbombardovaném
kostele - a v té milé kapli&e Rodičky Boží Staroboleslavské..
Všemu rozuměl - měl požehnané ruce. Kéž nám z nebe žehnána
nám a obzvláště P. Dominikovi pomáhá vésti to své dílo dále
v jeho duchu, .. zvlášť Jednotu sv. Metoděje: Fidelis servus
- zralý pro nebe.
Vzpomněli jsme na duši zesnulého při naší mši svaté na kněžskou sobotu a doporučujeme ji bratrskému mementu všech spolubratři.
Těžce zkoušené kongregaci těšitelů shromážděné nyní kolem nového generálního představeného vdp. Karola Moravčíka vyslovujeme svou soustrast a vyprošujeme Boží požehnání.
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Z NEPOMUCENA
V únoru zemřel kolejní lékař dr. Campanelli, na něhož se
jistě část našich čtenářů dobře pamatuje. Ranila ho mrtvice a po
několika dnech se odebral k Pánovi. R.i.p.

PRIMICE_U_SALESlANU
2ß. března I964 bude v chrámu Panny Marie v Monteortone u Padovy vysvěcen na kněze
DP.
B L A Ž E J
M U D L E R ,
salesián,
První mši svatou bude sloužit 24. března v Turíně.
Dp. Blažej Müller není mezi námi někým novým. Znají ho
jako "pana asistenta" desítky našich chlapců a děvčat,
kteří prožili své prázdniny v táborech českých salesiánů^ kde "pan asistent" už po léta obětavě působil. Nyní bude tato jeho práce povýšena na apoštolát salesiánského kněze, který přináší tolik dobra mládeži všech
zemí, naši mládež v exilu nevyjímajíc,
Radujeme se s dp. primiciantem, děkujeme Pánu, že dal
našemu národu zase nového kněze a vyprošujeme mu mnoho
milostí a Božího požehnání pro jeho kněžskou práci
zvláště mezi naší mládeží. Mnogaja ljeta!
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5ESKÝ_B0H0SL0yEC_y_JUG0SLAySKÍ
Dostal se nám do rukou zajímavý dopis. Píše jej mladý bohoslovec, který hledal v Římě adresu nějakého českého ústavu, aby si
mohl dopisovat s někým, kdo mluví jeho mateřštinou. Ostatní říká
už on sám:
"Před par dni před Vanocma dostal sem od Vas pohlednici sv.
Otce, která mne velmi rozveselila, a před same Vánoce dostal sem
od Vás knjihu a časopis, s čim sem byl za same Vánoce neopisivě rozveselenej. Mislim že Ví vite co znamena v cizině mateřka řeč. Tak
mně je istě mily že siriužu něco pročist na svi mateřky řeči, Kor diž
předmněvam že by mohl být něgdy přinuceny aby věřicim možná řek Boži
slovo na naši mateřky řeči.
"Tady mistama u nás sov češi. A ma rodná vesnice je cela česka. Můj dědeček sem do Chorvatska přišel okolo 1825* roku, jako i ostatní? a pak do okoli pozděc přihazeli ostatní.
"Od 1945- mame i českov školu. Tak sem ja mněl příležitost
aby aspoň jednu třidu skončil na mateřky řeči. Možná i spozorujete
že slabo vladam češinov, a nejni div, diž už tolik roku sem odzdomova. /.../
"Studuju 5. rok teologije i jestli Pán Bůh da tendle rok byl
by zasvěcený za kněze. Troku dil sem pošel tovdletstov čestov. Bylo
mně 21 rok, diž sem přišel do semenaře, proto že mne dřiv ne bylo
možno jit tovdletstov cestov, že mně rodiče dost brzy umřely, tatínek umřel diž mně bylo 5 roku, a maminka diž mně bylo 15 roku. Tak
sem musel hci, nehci do světa, a viučil sem obhodnictvi, a i háky
rok sem i dál, a pak teprv sem šel do semináře i s Boži pomoci skončil sem gimnaziji s velikou maturov, a ted sem tady na fakultetě.
"Pravda ja sem přimul školstvy tady, ale mateřskou řec ne
mužu zapřít, to je noco, co je hluboko v mim srdci. Tak pamatuju se,
jak se mně dotkla jednov hluboko ma mateřka řeč, a to bylo točně
před 10 let diž sem byl na ščedry večír v cizině a poslouhal sem
přez rádio ňakov českov stanici, která dava Sv. Pisamskov událost
Ježiškoviho rodeni. Tak něco na způsob bylo i tidlesti Vánoce, diž
sem si něco mohl pročíst vo Vánocích. /.../
"Moc by se rad dopisoval s ňakym Cehem. Za to by Vas prosil
jesli by ste věděl o někom který by se htěl dopisovat,a nejrači by
byl, jesli by to mohl být bohoslovec či kněz. /.../
"Blahopřeji Vám jako i ostatním našim krajanům ščasný a požehnaný Nový Rok a taky přimte srdeční pozdrav od bohoslovce
X.Y. /jméno typicky české/
N.B.: Kdo by měl zájem, může si vyžádat adresu bohoslovce "X.Y." v
naší redakci.
1^_KVETNA
tomu bude deset let, co zemřel ve Spilimbergu v
severní Itálii náš mladý kněz dp. Antonín Tůma. Kdo ho znali a měli
rádi,jistě vzpomenou u oltáře.

"PAMATUJME_VÍCE_NA_pOMOy^^^"
Následující dopis dp_^__A._Bernáčka přepisujeme místo v rubrice "Z naší diaspory" už na tomlo mis^e vzhledem k návrhům, které obsahuje:
"Pracuji již 5 let ve Švýcarsku a jsem profesorem náboženství
v gymnasiu v Martigny. Také pomáhám ve farnosti a často káži o trpící Církvi doma. Se studenty tří ústavů jsem zorganisoval vánoční pohlednicovou žádost o uvolnění arcibiskupa Berana. A k Novému roku
1964 jsme měli velikou radost, nebot p. arcibiskup Beran několika
studentům i mně napsal delší dopisy. Poděkoval jsem mu, poslal jsem
mu tiskoviny čistě katolické, medajlky, obrázky - a všechno obdržel.
Zvu všechny spolubratry, aby psali p. arcibiskupovi Beranovi i p.
biskupovi Skoupému a zde Vám přikládám kopii nového posledního dopisu. /Dp. B. v něm tlumočí mimo jiné p. arcibiskupovi Beranovi pozdravy 30 francouzských biskupů a J. Em. kard. Gerliera, primasa
lyonského, s nimiž se setkal na jedné biskupské konsekraci./
Každý z nás v exilu by měl informovat katolické kruhy ve své
zemi o situaci v CssR a vyzvat různé osobnosti, ústavy, sdružení atd.,
aby posílali blahopřejné dopisy panu arcibiskupovi Beranovi a tím censura i čsl. vláda by viděla veliký zájem ciziny o Církev v CssR a
tím by i couvla a uznala by více práv Církvi. Dejte pokyn v Římě, aby všichni krajané a kněží přáli biskupům v CssR radostné velikonoce
/a natiskněte třebas k tomu pohlednice/, dejte nějaký podnět k hromadné akci a nečekejte, že cizinci se budou starat o naše věci doma.
Pamatujme více na domov a více spolupracujme! Cekám na odpověd a ozvěnu spolubratři ze všech konců svobodného světa!
Se srdečnými pozdravy v jednotě modliteb
y^g
Abbé A. Bemáček."
Pozn. red.: Jak jsme se zmínili v úvodníku, zdá se, že postavení ndp.
arcibiskupa pražského, "případ mons. Beran", jak říká tisk, je pro
samé komunisty neúnosný a že se o něm jedná. Bude-li jednou tento
"případ" vyřešen, pak je podle našeho názoru nebezpečí, že se o ostatních biskupech z CSSR, jejichž jména nejsou tak známá a nejsou
symbol jako "arcibiskup Beran", přestane mluvit a že světové veřejné mínění na ně příliš lehce zapomene. Domníváme se proto, že bychom
měli už předem myslit i na toto nebezpečí a vzbuzovat o tyto pp..biskupy
zájem především ]¿_jinych, neboí akce, které navrhuje dp. Bernáček,
jsou - züá se nám - tím účinnější, čím méně jsme do nich přímo začleněni my, kněží exulanti. Ideálním vzorem je tu iniciativa anglického sdružení "Amnesty-.

JEDNANÍ_SE_SVATÝM_STOLCEM
V první polovině února se rozšířila po světě zpráva, že prý
došlo k dohodě mezi Sv. Stolcem a čs. vládou. Jednání se prý konalo
na neutrálním místě /tj. ani v Praze, ani ve Vatikánu - vídeňské kruhy pak prohlásily, že ani ve Vídni/ a dospělo se k dohodě, která se
dá podle tiskové kanceláře BUP, jak ji cituje londýnsky The Tablet
z 15. února /str. 194/ vyjádřit 5 body:
1/ Ndp. arcibiskup Beran bude povolán začátkem března do Rima.
2/ Zůstane arcibiskupem pražským, avšak Sv. Stolec pověří vedením
arcidiecése apoštolského administrátora "sede plena".
3/ Cs. vláda poskytne svobodu biskupům, aby mohli vést své diecése.
4/ Sv. Stolec bude moci jmenovat nové biskupy.
5/ Sv. Stolec ale nebude vyžadovat, aby se vrátili k svému uřadu
biskupové, kteří byli dříve intemováni. Vláda prý na druhé straně upustí od svého požadavku, aby byli jmenováni za biskupy nynější kapitulní vikáři, takže by se mělo dosáhnout kompromisu
o kandidátech "neutrálních" přijatelných oběma stranám,
The Tablet, který bývá vždy dobře informován a který se jistě k této otázce vrátí, aby vysvětlil proč a do jaké míry jeho zprávy /jak už je patrné vzhledem k prvnímu bodu/ neodpovídaly pravdě,

se vrací také k údajům z minulého prosince, o nichž jsme rovněž informovali i my v posledním čísle: o důvodech, proč ztroskotalo první jednání /srv. minulé číslo VINCULA str. 2/. Říká, že kamenem úrazu nebyla jen možnost výchovy kléru a situace řeholníků, nýbrž i vyučování náboženství. List odhaduje, že v celé CSSR /i se Slovenskem/
chodí na náboženství nanejvýš 20-30% dětí katolických rodičů, zdá se
však, že i tento odhad je příliš optimistický. - Podobné zprávy o jednání čs. vlády se Sv. Stolcem uveřejnily
i jiné listy a ohlásily i některé rozhlasové stanice. Co je na nich
pravdy? Vídeňsky Associated Press měl prý 26. února telefonický rozhovor s Mukařovem a pan arcibiskup Beran prohlásil, že zatím o žádném jednání neví. Redakce Vincula /i když je Via della Conciliazione blízko u Vatikánu/ nemá žádné zvláštní prameny, a proto jen "relata refert". Jak jsme však už napsali v úvodníku, zdá se nám pravděpodobné, že nějaká jednání jsou v proudu a je jisté, že nebudou příliš snadná. Struna bude napínána jak z jedné tak z druhé strany a
doufejme, že ani nepraskne ani neujede vatikánské diplomacii z ruky.
Nad vší diplomacií je konec konců Pán Církve, "cuius providentia in
sui dispositione numcjuam fallitur". V něho doufáme.
PR0PUSTĚNI_Z_VBZENÍ_I_ZBÝVAJÍCÍ_KNEŽÍ?
Tisková kancelář Kipa oznámila 21.XII., že z celkového počtu
60 kněží, kteří byli začátkem roku 1963 ještě ve vězení v CSSR,bylo
běhfm roku propuštěno patnáct. To by znamenalo, že jich přes vánoce
zbylo ve vězení asi 45°
V únoru jsme se dočetli v jedněch italských novinách /II Popolo/, že pry podle tiskové služby Kathpress bylo propuštěno v CSSR
40-45 kněží, kteří pry byli ve vězení déle než 10 let. Čísla by si
odpovídala - a pak by se zdálo, že už není ve vězení /v pravém slova smyslu, jsou ještě jiné druhy útisku/ žádný kněz anebo nanejvýš
jen pět. Má někdo z čtenářů zprávy, které by mohly potvrdit anebo
vyvrátit tyto údaje? Budeme za ně vděčni, předem díky:
POSELSTVÍ_SVATÉHO_OTCE
Citujeme z Katolických novin /pražských/ z 23° února: "V neděli 16. února ve všech kostelích CSSŘ bylo čteno poselství Svatého
Otce Pavla VI. V tomto poselství ujistil Sv. Otec duchovní a věřící
otcovskou blahosklonností a popřál naší vlasti rozkvět a pokoj. Poselství končí apoštolským požehnáním."
H5P^-BISKNP__NĚCSEY
přijel 28. února do Říma, aby se zúčagtnil
prací koncilové komise pro apoštolát laiků, jejímž je členem.
"Z_XRgNIKY_níRqVĚHO_HNUTÍ"
13. listopadu se konala v Praze schůze předsednictva CMVKB,
které mělo zaujmout stanovisko k současným problémům a dát směrnice
pro další práci kněží.
Na začátku mluvil po 2 hodiny ministr Plojhar. Mimo jiné prohlásila "Celostátní mírový výbor katolického duchovenstva vždy ve
vážných chvílích pozvedal svůj hlas, vždy včas a jasně vyřkl mírové
slovo. Ten hlas pronikal k spolubratřím a věřícím i na Západě, pronikl i do Vatikánu mj. též poselstvími papeži Janu XXIII. a Sv. Otci Pavlu VI., kteří jasně vyjádřili, že naše kněžské mírové hnutí
s porozuměním berou na vědomí."/Podle této logiky láska k našim kněžím se ztotožňuje s láskou k CMVKD - pozn. sazeče./
Po předsedovi dr. J. Plojharovi měl projev přednosta odboru
pro věci církevní ministerstva školství a kultury K. Hrůza. Citujeme doslova Duchovní pastýř: "Zdůraznil, že si naše vláda cení činnosti CMVKD - a to nikoli pouze oné politické činnosti z minulosti, ale
i"šoučásné práce předsedy CMVKD dr. J. Plojhara a jeho ^ejbližsích
spolupracovníků z českých 1 slovenských Krajů. /PoŽškrtnuto sazečem
ViňčuláiŤak "se "Plojhar dělá důležitým a nepostradatelným!/
Na konci bylo schváleno toto USNESENÍ:
"Účastníci schůze rozšířeného předsednictva CMVKD vyslechli
projev svého předsedy ministra dr. Josefa Plojhara, který plně schvalují a zavazují se pracovat dále v intencích CMVKD. Zvláště budou v
budoucnosti:

1. Ještě intenzivněji pracovat v mírovém hnutí v^eho našeho lidu a
soustředit všechny své síly katolického kněze - který upřímně miluje svou socialistickou vlast - do boje proti možnosti války a za uskutecnění světového míru a koexistenci všech národů naší planety ve
šťastném a bezpečném životě mírovém.
2. Budou svým příkladem občanských ctností vzorem svěřenému lidu i
ostatním občanům podle slov Kristových-.''Tak sviť světlo vaše před
lidmi, aby poznali vaše dobré skutky:"
3. V době, kdy na druhém vatikánském koncilu se diskutují obrodné
otázky k poměru Církve k lidské společnosti, si uvědomujeme, že mnohé ty otázky jsme již dříve diskutovali v CMVKD, a proto tím více si
vážíme výsledků své práce v minulosti, chceme se přičinit o další
rozšíření a prohloubení své práce i aktivity dnes i v době budoucí."
Předsedové a tajemníci diecésních mírových výborů /celkem asi
26 kněží/ se zúčastnili zvláštního kursu na Ústřední politické škole
CSL v Klínci.
CMVKD poskytuje také vyznamenání. Na str. 19 letošního ročníku Duchovního pastýře čteme: "Také náš CMV-KD udělil mnoha kněžím
za horlivou mírovou práci - vyznamenání. Diplomy si dali vyznamenaní kněží zarámovat a pověsili si je v kancelářích nad psací stoly.
Vynikající kněžští míroví pracovníci byli odměněni i čestnými doktoráty theologie a my jim tato tak významná vyznamenání přejeme ze
srdce."
CM_LITBRÁRNÍ_CENA
Tisková komise CM /^celostátního mírového/VKD založila "CM
/^cyrilometodějskou/ literární cenu". První, komu byla udělena, je
proděkan CM /=cyrilometodějské/ fakulty dr. Václav Bartůněk. Dostal
ji - dle výroku poroty - za to, že v r. 1963 projevil mimořádnou
vědeckou činnost k tematice cyrilometodějské. Jak už vědí i čtenáři
VINCULA, prof. Bartůněk je autorem knížky o sv. věrozvěstech "Dar
nad zlato" a podílel se i na vydání sborníku "Soluňští bratři". Do
Duchovního pastýře napsal mimoto sérii historických studií o Zbyňkovi Zajíci zHazmburku. Okolnost, že dostal toto vyznamenání od generálního tajemníka CM /=celostátního- mírového/ VKD - v CSSR dnes
jiná instance neexistuje - nijak nekompromituje skutečné jeho zásluhy.
SBORNÍK_^SOLUNSTÍ_BRATRl^_V_C
Katolické noviny z 16. února se chlubí překladem knihy "Soluňští bratři" do cizích řečí /pokud víme do němčiny a italštiny/.
Sborník sám, obsahující některé cenné studie, si toho opravdu zasluhoval, bohužel však způsob, kterým byly tyto překlady poslány do světa, vše pokazil.
Brožované výtisky této knihy totiž nebyly dány na knižní trh,
kde by se byly jistě těšily zájmu odborníků, kteří by byli některé
jejich části jistě zhodnotili v recensích, nýbrž prostě hromadně
rozeslány na adresy, kam se dříve posílal propagační "Věstník diecésí CSSR", který měl dokumentovat přemíru náboženské svobody v naší
vlasti /i VINCULUM již o němyed léty psalo/. Tím se stalo, že se
tato knížka stala velmi podezřelou: sám redaktor Vincula viděl dva
její výtisky odsouzené s velikou pravděpodobností do koše /jeden se
mu podařilo zachránit/ a musil pracně vysvětlovat zástupci jednoho
biskupského ordinariátu, že nejde jen o komunistickou propagandu, nýbrž zároveň i o hodnotnou knížku k poctě našich svatých patronů.
Skoda, velká škoda, že to tak dopadlo! V CSSR se už zřejmě nepamatují, že jinde existují také svobodná knihkupectví.
NOVĚ_KNIHY
K vánocům vydala Česká katolická charita sborník "K oltáři
Páně...". Sestavil ho čáslavský ředitel kůru Stanislav Mach a soustředil v něm 15 českých i latinských motet.
Slovenský Spolok sv. Vojtěcha v Trnavě vydal k jubilejnímu
roku 1963 sborník "Apoštoli Slovienov" s příspěvky 8 autorů.

KATOLICKĚ_NOVINY
celkem velmi čile informují své čtenáře o
událostech v katolickém světě. Dočtete se tam o různých jmenováních
v Římě, o tom, že třeba vyšla v Itálii nová Galbiatiho bible, že
kard. Tappouni byl propuštěn z nemocnice apod. Jediná věc, kterou tam
čtenáři marně hledají, jsou zprávy o našich ndpp. biskupech.
V čísle z 19. ledna je dokonce fotografie domu, kde bydlil
Sv. Otec v Jerusalemě. Podtitulek říká: "Dům Boží - brána nebes".
Zde byl ubytován Sv. Otec Pavel VI. na své pouti do Sv. země." že
je to ale smírná kaple zbudovaná moravskými katolíky, to Katolické
noviny nevědí anebo nesmějí vědět - tím méně pak mohou referovat
o pozdravu, který poslal Státní sekretariát jménem Sv. Otce ndp.
biskupu brněnskému do Mukařova /viz výše str. 2/.
Protože redaktoři Katolických novin nemohou samozřejmě číst
katolický tisk našeho exilu, zůstává pro ně velikou záhadou, odkud
pocházejí ostatky sv. Cyrila, které Sv. Otec věnoval basilice sv.
Klimenta. Ze zahraničních novin jen vědí, že je Sv. Otci přinesl americký biskup Grudka /sic/. A poznamenávají: "Ci snad byly jeho
/sv. Cyrila/ ostatky za válek zavlečeny do ciziny a odtud se darem
biskupa Grudky dostaly zpět do svého sídla?" /KN z 19.1., str.3/
0_NAB0ŽENSKĚ_SITUACI_V_PRAZE
Jeden krajan ze západní Evropy nám píše: "V lednovém čísle
Nž je psáno, že v Praze je jenom 28 mší sv. v neděli. Zajisté je to
velká mýlka. Podle mého známého, v kterého mohu docela jistě míti úplnou důvěru, je to naprosto daleko od pravdy.
Všudy v pražských ulicích jsou kostely otevřeny a vnější návěští oznamují pro každý den hodiny mší svatých. V neděli jsou nanejméně 3 ranní mše sv. a jedna večerní. Ve všední dny jsou také 2 mše
svaté ráno a každý den v každém kostele, do kterého on vešel, byla
celebrována večerní mše sv. Všudy při té večerní mši sv. /ve všední
dny/ bylo takřka plno /o 18 a půl hod./.
Lidé se modlili s mimořádnou vroucností, každý člověk vešel
do kostela s největší úctou. V neděli není žádného kázání, kněz jenom hlásá, co je potřeba. A na konci je požehnání se sv. Svátostí.
Dětí bylo poměrně dost, ale ne jako ministrantů. Všechny sochy jsou
krásně ozdobeny květy."
Odjinud se dozvídáme, že v Praze se také ještě stále pořádá
po různých kostelích celodenní výstav nejsv. Svátosti. A aspoň v některých kostelích se jistě káže.
PABBRKY_Z_DOPISU_KNEŽI
"Když jsem tak četl životopis bl. Jana Neumanna a srovnávám
jeho dobu s nynější, jak ohromný to rozdíl! Tenkráte nemohl biskup
světit bohoslovce, poněvadž jich bylo mnoho a velmi málo míst - a
nyní? Je velmi mnoho míst uprázdněných a ještě pro "někoho" moc kneží a kněží únavou klesají a to většinou nemají starost než jen o bohoslužby, sem tam nějaký ten křest, jedna nebo dvě svatby do roka
a nějaký ten pohřeb; a do školy povětšině nechodí, poněvadž mnozí
kantoři si udělali závazek, že jejich škola musí byt atheistická.
Já chodím do školy jen v N., kde mám letos o 50% více žáků než loni.
Loni jsem tam měl dva žáky, letos tedy tři! Upadá to všude. Návštěva
kostela je také stále menší, ale Deus providebit, jen sílu nadpřirozenou kněz potřebuje."
"Velmi mne potěšilo, že se /na koncilu/ ujali slova i naši
biskupové. Tak trochu je mi líto, že není pro nás obyčejné lidi zveřejněna celá konstituce o liturgii a ten dekret. Noviny přinesly
dost zpráv - a tak si myslím, že to laikům stačí. Ovšem, abych se
přiznal, jsem zvědavy na víc. Kdyby snad u Vás byly tyto hotové věci
vydány, prosím, vzpomeň si, že by mne zajímaly."
A_CO_RlKÁTE_TOMUHLE?
"Milý příteli, jsem rád, že ses ozval. Nejsem sice přítelem
dopisování na všechny strany, ale tohle může byt, myslím, užitečné
pro nás oba, okénkem, kterým lze pozorovat myšlenkový vývoj Tvůj tam
a můj zde. Tím spíš to může byt zajímavé, že Tobě se zdá, že naše
myšlení se tu pokřivuje a já mám stejně tak trapný pocit, že to ne-

ní dobré tam u Vás.
Potvrdily mi to jednak Tvé dopisy. Jejich tón tyl mluvou bohatého strýčka k chudým /a tedy i hloupým/ venkovským příbuzným. Mé
horování proti barokním krejzlíkům Církve Ti bylo k smíchu, zatím co
papeži Janovi stálo totéž - aggiornamento - za svolání církveního
sněmu. Také západonémecká teologická literatura má, aspoň asi ta její
oficiální linie, pozoruhodné scestné zaměření, pokud mohu soudit z
toho, co se ml dostalo do rukou /Quardt S.J., Gotteswort im Priestermund, Celle 1957; Leppich S.J., Christus auf der Reeperbahn etc./.
Křesťanství se tu identifikuje s životním stylem západního světa, snižuje na politickou ideologii, dělá se z něj štít, jímž mají být chráněny majetečky těch velebohatých proti chudákům. Nepiš mi zas, že
jsem to vyčetl v Rudém Právu. Podívej se na obrázek na konci Leppichovy knihy; je tam roztrhaný mladý dělník, vyzáblý hladem a pod tím
nápis; ''Ohne Christ verfállt er dem Komunismus": Co tomu říká Tvůj
theologický cit? Proč Vy tam mlčíte k takovým nehoráznostem? Copak
v socialistickém světe už není křesíanů od té doby, co Vy jste odtud
odjeli? Pohoršují se tam u Vás nad Bohlem a Amerym, ale nepomyslí, že
je to pochopitelná reakce na to zpolitisování, zeslužebnení Církve,
které Váš "svobodný" svět na ní páchá? Je Vám všem tak dobře, že už
se nedovedete nad těmito věcmi zamyslit, že už o nich nedovedete jinak mluvit, než že všechny tyhle "křiky svědomí" zesměšňujete? Já
na to hledím jen z dálky, a jen rozborem těch věcí, které se mi dostanou do rukou, ale zdá se, že nám tu náš život v posledních dvou
desetiletích přispěl k zostření zraku a tak souhlasím s Amerym, když
říká, že to, čemu se říká západoněmecky kapitalismus, nemá s pravým
křesťanstvím nic společného. Byl bych rád, kdybys mi napsal, co o
tom soudíš Ty, - že tohle všechno hubování neplatí osobně Tobě, snad
chápeš, že to neplatí biskupům, je samozřejmé po skvělé roli, kterou
statečně drželi na koncilu. Jméno Frings zná dnes po celém světě každý ministrant - ti moji aspoň ano. Sledoval jsem koncil podrobně očima Maria Galliho S.J., který pro své skvělé komentáře vstoupí také
jistě do dějin koncilu, že jsme tu z toho všeho, co se tam tak nádherně rozvíjelo, měli velikou radost, si dovedeš představit. Občas
se nám zdálo, že ten advocatus diaboli Ottaviani, či Siri nebo Ruffini zacházeli přece jen ve své roli pokušitelů příliš daleko, když se
dopouštěli intrik nedůstojných, ale dobro se nakonec nedá obalamutit
a Buch svatý, který si to tam nepochybně řídí vlastníma rukama, se
nedá ukřičet ani uondat právnickými kličkami a mazanostmi. /.../
Tak nevím nakonec, jestli Ti to mám vůbec poslat. Pochopíš,
že to nechce byt šfourání pro nic a za nic? Pochopíš, že my tu máme
také své "sentire cum Ecclesia", stejně upřímné jako Ty tam? Napiš
ml, prosím, stejně otevřeně, třeba také hubuj tlustým hlasem, shledáš-li to nutným, jen tak to nebude plýtvání časem a papírem, ale
pomocí k vzájemnému porozumění. Jsme už, chlapče, šediví /aspoň já
ano, a docela/, máme dvě třetiny činného života za sebou, měli bychom také už vydávat plody své zralosti, nějakou synthesu jako Chardin. /.../
Přeji Ti hodně darů Buchá svatého v novém roce, radosti v srdci a chuti do práce pro Království Boží. Tvůj ... "
Nuž tedy - co tomu říkáte? Co byste tomu spolubratrovi odepsali, kdyby takovýto dopis napsal Vám? - Bostaneme-li od čtenářů nějakou odpověď, rádi ji v příštím čísle uveřejníme.
"Y
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Bp. Badislav PAVEBKA, Švýcarsko leden 1964; B ě_d u_l í_n__o_v y
v"á"ň"o"c"ě" - Tož od května už dědula požívá raBostí výměnRářských.
Ušá3il"šě"ve Vystrkálově asi 1000 metrů vysoko nad mořem /ovšem to
moře je asi 1200 kilometrů daleko/. Od pana biskupa dostal k popásání pusillum grex sestávající z apoštolského čísla dedulinů a 4 krát
tolik "děvuch ve třetím mládí" /nelze přece psát bábrlata/ a 4 panny Bohu zasvěcené aj 3 rozchichtané duchy služebné. Asi 4 km na východ od Vystrkálova ale o 300 metrů výše je vesnička-farnost Sto-

důlky a od nich asi 2 km k jihu, ale zase o 300 metrů výše je vesnička-farnost Zámeček. Tamní farář-horák navíc k své farnosti spravuje
excurrendo čili s výběhem do Stodůlek.
Dědula se mu "najal" pro půlnoční ve Stodůlkách. Ale farář-horák je typ "dáš-li mu malíček, vezme ti hned celou ruku". Mluvil dědulovi o -tranche de confession" čili o řízku či plátku zpovědí. Dědula znal jen řízek šunky, byl zvědav, zabral na vnadidlo a faráříček už ho měl. A tak z toho byly svátky, jež "vypukly" v pondělí v
7h45 a v "jednom tahu" /kromě dvou nocí kratoulinkých/ to šlo až do
středy do 23hl5. Inu když svátky, tož svátky...
I. den: předštědrovečerní pondělek. Mše svatá uspíšena, narychlo cosi jako snídaně a už s papáchou na hlavě /jak rozšklebenej práskač dřevákem ve Spojených národech/ v 7h45 vyrazil kilometr proti
řezavě fujavici do Zapadákova a v 8h07 nastupoval do poštovního vehiklu. Byl jediným cestujícím a šofér za cigaretu vyvezl dědu až nahoru ke stodůleckěmu kostelíčku. A tam naráz dědula se zamiloval.
"Když stará stodola chytí, stojí to za to", říká zdravá filosofie lidu. Tam před kostelem stojí praprastará /jak vidno, jde o "NI"/ a
zdravě-primitivně-naivní a roztomile-polychromovaná kalvarie. Jestli
tahle kalvarie někdy zmizí; tož Soudové /ach, kde jsou léta, kdy v
zemi drahé, zemi milované, tohle slovo denně znělo z klukovských úst!/
mohou klidně udělat domovní prohlídku u děduly a najdou jak tu ukradenou kalvarii tak i jejího zloděje. Kajícníci už Sekali a hnedky tedy začalo oprašování dušiček. Už drahnou chvíli odzvonilo Angelus,
když kdosi klepal na zpovědnici a uctivě oznamoval, že "už se musí
jet". A tak se jelo nahoru do Zámečku k faráři na oběd. Pak rázem
13h začal "první řízek" /zpovědí a nikoli šunky!/. Vše šlo dobře, ale
okolo 14h30 začaly se kostelem šířit pačoky /rozuměj voňavkářské výrobky/. To místní "krasavice" přišly oprášit své špinavé duše, Pravděpodobně samy pokládaly své hříchy za tak smradlavé, že se polily
voňavkami/jestli se v nich nevykoupaly celé/. Bylo to dědulovi k pozvracení. Naštěstí v I6h se šlo na faru trochu se ohřát čajom. A v
I6hl5 pokračoval "druhý řízek" /stále ještě zpovědí bez šunky/. A zase byly vůně. Pánečku, jaké vůně! To plodné matky rodin si odskočily
odpoledne oprášit své ustarané duše. Protože právě vyráběly sváteční
pečivo, tož každá přinesla vůni svých výrobků s sebou. Při každém otevření okénka "to" vnikalo do zpovědnice a chuděra zpovědník slintal
jak nějaký buldog. Skoda, ach, škoda, přeškoda, že dobré matičky nepřinesly /"za pokání"/ na ochutnání vzorečky svých výrobků. Tohle Sichově-slintací mučení trvalo do l8hy kdy se šlo na faru na večeři. A v
I8h30 byla řada na "třetím řízku". A zase byly vůně. Zdá se, že vůně
jsou v Zámečku tradicí. Tohle však byly vůně těžké a hutné a vláčné a
syté a zdravé a typicky venkovské. Pantátové poctivě chlapsky přišli
se svými "případy". Každý má tak 20-30 mlékodárnych, tož je nakrmil a
podojil /elektricky samozřejmě/ a podestlal a přinesl s sebou vůni
hnoja. Pravého a nefalšovaného kravského hnoja. A na věži chraplavě
se odbíjelo 22hl5, když dědula poctivě dělal poslední absoluční kříž.
Pak auto ho odváželo 6 km horizontálně a současně 600 metrů vertikálně shora ze Zámečku dolů do Vystrkálova. I to auto vonělo. Byla to
"prodloužená" 403, v níž místní pekař rozváží chléb vezdejší po statcích roztroušených v okruhu tak 5 km. Aby dodělal breviatář včas /a^y jej vůbec dodělal/, dědula jej recitoval ambulando. Nebylo vůbec
třeba mu zpívat ukolébavku, spal jako dudek. A byla noc. A bylo druhé svátkové jitro...
II. denx štědrovečerní outerek. Mše svatá časově normálně, ale
již při snídani se ozval "přítel-telefon" /mnohdy člověk by do něj
nejraději kopnul/ a v něm fňukal a naříkal farář ze sousedních Tvářin,
že prý kapucouši z Horákova ho hodili přes palubu v poslední chvíli.
Lid ze zdejšího horsko-sejrařského kraje je zvláštní psychopat. Jsou
s farářem v dobrém poměru, ba aj zpovídají se mu, ale na "velkou očistu" před velkými svátky tvrdohlavě požadují "někoho jiného*/ Většinou faráři si vzájemně vypomáhají nebo žádají výpomoc v klášteřích.
Tihle horákovští kapucouši nechali ve štychu už faráře v Zámečkách a
nyní také i tvářínského spolubratra. Svoloč odnája kapucoušskájaí Dědula přerušil farářovo fňukáním "Víte, že od májového karambolu jsem
se poctivě a kajícně navrátil do cechu opěšalých, tož zařídíte-li
přepravu, obětuji vám dopoledne, ale hned upozorňuji, že jen dopo-

ledne." Farář skákal radostí, až dědulovi telefonní aparát se třásl
v rukách. Za 20 minut už auto /nikoli chlebově-voňavá 403 nýbrž obyčejná V-W/ radostné klaxonovalo před domem. Vjíždělo se do Tvářin za
mohutného bubnování. Ne snad k dědulově poctě, Bůh uchovej! Tyhle předpotopní tam-tamy existují v krajích výborných sýrů jako prostředek, že
"veřejnosti na vědomí se dává". Místní policajt-bubeník s důstojností
víc jak královskou oznamoval, že ihned vypukne oprašování dušiček, a
už se všech čtyř tvářinských světových stran přicházela procesí kajícníků. Bylo vše improvisováno, tož nebyly "řízky" a ovšem ani vůně nebyly tříděny a tak byl úplný coktail pačoko-pečino-hnojný. Horlivost
kajícníků o půldruhé hodiny přetáhla polední Angelus. Dědula se vracel domů s perspektivou klečení na polínkách za trest. Inu i panny
Bohu zasvěcené jsou a zůstávají jen ženami se všemi vlastnostmi mazaných Eviných dcer. Stvořené sub potestate viri chovají se jako zmije,
jak jen mohou. Nebylo klečení, bylo však jiné překvapení a ne zrovna
příjemné. K obědu byly Wienerle. Pod tímhle titulem "nad modrým Dunajem" /rozuměj nad smradlavým Dunajem/ se v sýrovém kraji rozumějí párky s hořčicou. Je sice pravda, že dobrák Otec-Jan přeložil štědrovečerní /čili zlato-prasátkové/ postění na předchozí den a také dědula
s panem farářem v Zámečku se včera poctivě postili, ale tato tradice
je tak hluboce zakořeněna, že dědulovi bylo nanic, když měl požírat
ty Wienerle. Nemohl se zbavit dojmu, že dobrák děda s otcovy strany,
takto prostinký venkovský příštipkář /čili príák/ ale duše poctivě katolická, se obrací v hrobě pohoršením nad vnukem /ach jak vřele milovaným!/ požírajícím párky s hořčicou o štědrovečerním obědě. Na asketické meditace nebylo však času, protože dědulíni aj "děvuchy v třetím
mládí" toužebně už čekali a čekaly na dušičkové oprašování a aj sestřičky měly nějaký ten škraloup, o duchách služebnejch ani nemluvě.
To trvalo až do 17h, kdy byla poslední adventní pobožnost jako příprava na slavné svaté půlnoční Narození, a k tomu připojena i vroucí prosba, aby dobrotivý Hospodin se všemi svatými anděly ochraňovali milovaného Otce Pavla na jeho putování mezi muchametánskými vyznavači půlměsíca štvanými radiem faraonského hitlerčíka Nassíra. Hned pak byla
večeře. Byla intimní ba skoro snobská, anžto byla "aux chandelles" čili při svíčickách, což v pařížských restaurantech se draho platí. Elektrika byla zhasnuta a každý měl u talíře dvě roztomile ozdobené svíčičky. A už zase venku auto netrpělivě klaxonovalo. A už zase se jelo
nahoru do Stodůlek. Bylo oprašování dušiček včera o polednách přerušené. Trvalo slušné přes půlnoc. Navíc stodůlečtí lidičkové si vyžebronili kázáníčko. Bylo tedy, ale bylo improvisované a dědula jen hýbal
rty a kázali sami Duch svatý a Novorozeně v jeslích. Protažené oprašování dušiček, kázáníčko také zabralo nějakou minutu, stodůlkovští
zpěváci chtěli se dát slyšet a páni ministranti /ach, jakou radostí
jásalo staré "paterské" srdce!/ okuřovali s takovou důstojností, že
všichni páni kardinálové mohli by k nim chodit do školy nebo aspoň
na písemný kurs na dálku. A tak to vše dáno dohromady způsobilo, že
ochraptělé stodůlecké hodiny odbíjely chraplavě 2hl5, když slavněslavná půlnoční byla slavně dokončena. Naštěstí dědula okusoval kousíček po kousíčku svůj každodenní chlebíček /rozuměj breviatárium/
ve všech volných zlomcích chvil a chviliček behem dne. Zdravá a svatá
únava byla účinnější než všechny ukolébavky. A nastala noc /vlastně
pomaloučku už přestávala/, tajemná vánoční noc. A nastalo jitro už
třetího svátkového dne...
III. den: božíhodová středa: Svou "jitřní" měl dědula pro své
stádečko, o snídani pochopitelně ani řeči a už se jelo zase nahoru do
Stodůlek. Ještě několik oprašování dušiček a začala slavně-slavná
denní čili hrubá neboli zpívaná anebo velká /jak čtenář si přeje/.
Při obou mších /půlnoční a denní/ dědula rozdal víc jak dvě ciboria
svatých přijímání a víc jak jedno ciborium doma na jitřní, tož to
už stačí, aby kněžská dušička přímo přetékala radostí. Stýskalo se
mu v horsko-syrařském kraji po "Splnilo se Písmo svaté", ale tato veliká radost byla víc jak náhradou. Pak se jelo /zase chlebově-voňavou 403/ nahoru do Zámečku k faráři na božíhodový oběd. Začalo se baštit v llh30 a program byl jak litanie ke všem svatým: l/ hrachová polívčička s kostičkami chleba osmaženými do chřoupava - 2/ ^selská
šunka": pod tímto naivním titulem se skrývalo toto; horká šunka nakrájená na plátky /tentokrát tedy šunka bez zpovědí/ víc jak centi-

metr tlusté a k tomu teplý salám a teplé párky a teply uzený bůček 3/ smažené kuřátko s fritkami /brambory nakrájené na"proužky a uvařené v oleji/ a se salátem - 4/ králík do zlatova upečený se "sametovou"bramborovou kaší a s kompotem - 5/ sýry gruyére a vacherin "du
pays" /cíli speciality místní mlékárny/ - 6/ italská panelone a francouzská M c h e - 7/ co by ovocem mandarinky a jablka a hrozny - 8/ brazilská černá káva. Dědula se cítil v situaci pašíka vykrmovaného pro
masopustně-outerní masakr. Ale již rázem 14h zpíval slavné božíhodové nešpory ve Stodůlkách /tedy o 300 metrů níže/ a slavné požehnání
nádavkem. Pak nemohl /při nejlepší vůli nemohl/ nepřijmout pozvání
na božíhodovou svačinu do jednoho ze stodůleckých statků. Popíjel
však jen černou kávu /pro dobrou vůli dokonce dva šálky/? ale ani se
nedotkl dobrot, jež předVčírem mu způsobily čichově-slintací mučení.
Přece lidský žaloudeček má také své hranice, to není tahací harmonika. Konečné tedy "zelená barva" na "směr Vystrkálov". To však ješté
neznamenalo jet domů. Dignum et iustum est složit vánočně-novoroční
vinš místní duchovní vrchnosti. Dědula vešel do fary vyzpévuje z plných plic 'Veselé vánoční hody, zpívejte, bratři, koledy". Neměl ani
tušení, že farář má hosty, a tím méně, že na faře ještě jsou v plném
svátečním baštění. Koledy však vyvolaly nadšený potlesk, ba "za trest"
musil dědula "dát do placu" ještě pár dalších melodií. Čas však se
pro to nijak nezastavil a bylo nutno pelášit domů, kde v 17h bylo božíhodové požehnání pro svěřené dědulínsko-bábrlatovské stádečko.
Hned pak byla uspíšena večeře a hned po ní byla přeměna jídelny na
slavnostní sál. Pro samé oprašování dušiček nezbylo včera ani minutku na nadílku a třetí mládí má také svá práva a své požadavky. A ted
vypukla sranda naprosto nebožíhodová. Totiž po celý advent dědula opakoval, že "na vánoce všichni jedeme společně do Lurd a do Fátimy
na pout" a co víc, že "duchovní správce všem všechno platí". Když se
tedy zazvonilo a dědula nic netuše ještě vyvolával "nastupovat k odjezdu na pout do Lurd a Fátimy", tož s výjimkou jen několika "nevěrců" všichni a všechny po schodech scházeli v kožuchách aj se zavazadly. Bylo překvapeni rovnající se zklamání, když se musili jít odkožušit a odzavazadlit, ale již při prvním díle "Bernadetta a Lurdy" film
usmiřoval zklamané a při druhém díle už "jsme byli v Burdech" a všichni nadšeně spolu zpívali známé lurdské melodie. Pak byla nadílka a
radost byla radostně-radostná. Po přestávce byl film "žena a drak"
čili o Fátimě. To byla pro všechny úplná novinka, nikdo nikdy nebyl
ve Fátimě. Večer se protáhl do 23hl5. Narychlo slavnostní sál musil
se zase po-jídelnit. A pak zase bylo mašírování po pokoji, aby breviatář byl'dobreviatářován. A byla noc. Dědulu zrádně objal spánek a
když pak nastalo jitro čtvrtého 'dne...
IV. den: svatoštěpánsky čtvrtek: dědulův budíček "měl čest" či
spíše jízlivou radost, že poprvé za dědulova výměnkářství dostal se
ke slovu a zpíval svou potvornou ranní písničku. A na toho "koleda
koleda Štěpáne" se konal v dědulově pokoji mezinárodní sjezd vánoček.
První přišla již v sobotu z Paříže vánočka f r a n c o u z s k á .
Pak na Boží hod a právě poledním vlakem ve 12h09 přišla jako expres
z Vídně vánočka r"a k o u s k á . Ta způsobila ve Vystrkálově hotovy čurbes. "Ústřední" nádraží telefonovalo "centrální" poště. Pan
poštmistr sedel již u božíhodového baštění /samozřejmě také s programem jak litanie ke všem svatým/. Chuděra musil zapřahnout svou ou-^
řední V-V, chuděra musil dojet na nádraží pro expresní balík, chuděra musil s balíkem dojet do dědulova bejváku /ten však vánočku nalezl až skoro o půlnoci/, chuděra musil dojet domů, chuděra musil uklidit svou V-¥ do maštale /pardon, do garáže/, chuděra mohl konečne pokračovat v přerušeném baštění. Konečně na svatýho Štěpána prisla z
Bondýna vánočka a n g 1 i c k á . Ale ještě jedna psina se odehrala
o svátcích. Zní to divně, ale je to tak. Dědula daroval sestřičkám
pod stromeček 14 křížků řezaných pro křížovou cestu do kaple^ Udělal tak ^doopravdicky" poštovní balík opatřený všemi potřebnými nalepkami a známkami a tak šikovně jej podstrčil panu postmistrovi do
jeho rozvážné V-W, že pan poštmistr nic nepoznal, jen neustale mu^vrtalo hlavou, jak je to možné, že toto "rekomando" došle az z Parize
není vůbec zapsáno v seznamu doporučených zásilek. Kdyby^rezbar^se
nebvl podřekl dotazem, jak sestřičkám dárek pana duchovního správce
se zamlouval, asi nikdy nikdo by nebyl zvěděl ani, kdo byl carcem,

ani jak rozuzlit záhadu tajemného"rekomanda". Přes to však to trvalo až do Nového roku, kdy zvědavost Eviných dcer tyla nasycena a kdy
dušička pana poštmistra byla uklidněna.
Tomuhle se říká "mít svátky, jak se patří". Stovky dušiček oprášené, stovky dušiček nadpřirozeně nasycené a při tom "sranda muší
bejt, i kdyby na sůl nebylo"...
^
, ^ - ^
Dedula-vymenkar.

NA_RUBU_KOEXISTENCE
Politická a hospodářská koexistence pilné hlásaná dnešním režimem v CSSR, vždy a věrně po vzoru velkého ruského bratrského národa, uvolnění, tání, tažení proti kultu osobnosti a vypořádávání
se se stalinismem, jednaní s Církví atd. atd., nám nemůže zakrýt
skutečnost protináboženského boje, který nepovolil, nýbrž jen změnil
někdy taktiku a jindy zdůraznil některé své metody. Roku 1963 vyšla
v Praze v Nakladatelství politické literatury v tomto směru velezajímavá knížečka "BIOLOGIE, FILOSOFIE, NÁBOŽENSTVÍ".
Autor Miroslav Rydl, theoretik biologie, se na jejích stránkách rozhorluje proti náboženství vůbec a hlavně proti katolicismu
a tomistické filosofii přírody a poučuje své čtenáře o tom, "jak a
proč katolíci reagují na názor současné vědy", hlavně biologie. Užívá všech starých triků a sofistiky a hlavně v celém panfletu předpokládá marxistickou tézi, že náboženství je světonázorovou báchorkou a společenským opiem. V šesti kapitolách se zabývá těmi biologickými problémy, které mají vztah k bibli nebo k víře. Jde o tyto
otázky^ přírodovědecky názor Geneze a dnešní věda, evoluční teorie,
vznik člověka, vznik života, účelnost v přírodě, možnost souladu
vědy s náboženstvím. Nehoráznost a neserióznost jeho postupu vyplývá např. z této věty; "V nedávné době... italsky embryolog Petrucci
pěstoval ve zkumavce se směsí aminokyselin uměle oplodněné lidské
vajíčko. Na nátlak Vatikánu však musil svůj významný pokus přerušit a zárodek zničit."/str. 16/ Je známo, že veřejnost se dozvěděla
o pokusu a jeho přerušení /zcela dobrovolném/ až několik měsíců později.
Rýdl zná vedle Wettera a několika katolických filosofů přírody /z druhé ruky/ i Teilhard de Chardina. Riká o něm, že vychází
přírodovědecky z nejmodernějších výsledků věd a že s nimi pracuje
filosoficky "velmi kultivovaně". Tvrdí, že Teilhard "byl označován
kongregací mající na starosti index zakázaných knih za kacíře"/str.
109/. Ovšem podle našeho marxistického autora šlo francouzskému jezuitovi v podstatě "o záchranu idealismu" /str. 70/.
Vedle nehoráznosti a nevědecké zaujatosti v přistupování k
problematice vztahů mezi vědou a náboženstvím a vedle příliš povrchní informace o tomistické filosfii přírody najdeme v Rýdlově
knížce typicky materialistický cynismus k lidskému životu, obratně
zakrytý pláštíkem vědeckosti. Pise, že"se katolickému náboženství
podařilo vypěstovat "nelidsky tajemný poměr k problematice regulace porodnosti, k otázkám umělého přerušování těhotenství, antikoncepce apod."/str.l6/. Pohoršuje se dále nad tím, že prosty^člověk
dodnes přistupuje s posvátnou úctou k otázkám, "které se přímo dotýkají nejtajuplnějších stránek lidského života, jeho osudu, smyslu,
původu, individuální existence a jejího zmaru, tj. života a smrti"
/str. 17/. Kam vede zprofanování vědy a lidského života, ukazujo
jediná věta, kterou beru z Lidové demokracie /23.12.63/ a která
je nejlepším komentářem k marxistickému cynismu: "Tísnivé je zjištění, že plná polovina všech těhotenství končí v Praze potratem/'^
Tento fakt ovšem nevadí našemu autorovi, aby nechválil nynější životní praxi lidí, "nové vztahy mezi Lidmi, jejich šťastný život". Svatý Václave a svatí čeští patronové, nedejte z a h y n o u t nám
ni budoucím... Náš národ je dnes ohrožen nejen duchovně, nýbrž i
biologicky.
gy.
Dodatek redakce; Podle čs. statistik se do první třídy základních

devítiletek v CSSR zapíše na rok 1964/65 kolem 230.000 nových žáků.
Bude to o 25.000 žáků méně než v školním roce 1963/64 a dokonce o
49.000 dětí méně než v r. 1961. /Srv. Hlasy z Říma 1964,3, str. 19/.
Tak se projevuje populační politika propagovaná v CSSR před 6 léty.
J. Potoček, ZÍXLADNÍ_PROBLEMY_MARXI
ŽENSTVÍ, Praha 1962. Recense - pokračování /4/.
Některé závěry:
1/ Metoda autorova není tak objektivní, jak ty se na první pohled někomu moElo zdát; a/ vychází z nedokázaných a nedokazatelných tesí dialektického a historického materialismu /19/, z třídního pojetí náboženství/24/ jako nadstavby /5S/, produktu bídy potlačených mas /56/,
nástroje vykořisťování a utlačování /100/; vědomí člověka a jeho projevy by byly jen produktem hmoty /82/; s druhé strany považuje náboženství za únik od života /59/;
b/ staví na tutéž úroveň náboženství přirozená i degenerovaná s náboženstvím nadpřirozeným, zjeveným /22-24,58/, vysvětluje dokonce toto oněmi /21nn./, chápe křesťanství čistě naturalistický /67/, nepřipouští možnost Zjevení /20/;
c/ hájí tese vědecky neudržitelné, jako např. popření existence Ježíše Krista /56n./, historičnost Písma sv,, a klade
vznik evangelií až do druhé poloviny II. stol /57. pozn.l/;
d/ veškeré počínání, výroky, projevy katol. Církve
vykládá na základě své koncepce společnosti a náboženství; tak odhaluje své pravé úmysly a cíle /73/;
e/ nepřipouští možnost zázraků a nadpřirozena vůbec /57/
f/ chápe všecko evolucionisticky /47/; na začátku bylo všecko nedokonalé /22-23/? nyní je tu samý pokrok, který zase patří
samozřejmě pouze komunismu/5/; jako by méně dokonalé formy byly vždycky starší než formy vyšší a nemohlo tomu byt nikdy naopak;
g/ utíká se k utopiím, např. v ideálu osvobození od
"strachu před smrtí" /9/?
h/ používáš frází nedokázaných čí frázovitosti /"Náboženství vůbec je vyvráceno celými dějinami lidské společnosti",19/,
pochybných citátů /dopis Pia XI. amer. biskupům z listopadu 1939? kdy
už byl mrtev, a jinak nedoložený; taktéž vyroky Pavla II. a Řehoře I.,
na str. 79-80, shora uvedené, jsou pochybné/, nekontrolovatelných a
podezřelých údajů /o bohatství Vatikánu atd.: pramen; ex-jesuita Tondi, 73/, pomluv /všecky vědecké knihy by byly zakázané,8l/, zkreslení
/úcta svatých jako pozůstatek polyteismu,22,pozn.l/, zesměšnění, sarkasmu /četné citáty z Holbacha aj., 23? pozn. 2,26,57,87?119/;
i/ pokus dovést k absurdnosti /23-24, kde se snaží dokázat kontradikce v náboženství/ dosahuje vrcholu nelogičnosti a zlomyslnosti;
j/ rovnítko mezi"nadpřirozeným"a --neskutečným"/25/;
podstatné ztotožnění náboženství s idealismem /26-27/; ztotožnění magie s konsekrací /29/1
k/ nedostatek logiky: svět stvořený či od věčnosti
by byly podle něho v protikladu;
l/ špatný pojem nadpřirozena a zázraku:nadpřirozené
jevy prý "porušuji zákonitý běh věcí a vymykají se jakýmkoliv objektivním zákonitostem v přírodě i ve společnosti"/25/;
m/ postavení náboženství proti vědě, jako by náboženství chtělo nahradit"vědu nevědeckým a protivědeckým vysvětlením přírodních jevů,
,
2/ Odpověd na některé nejdůležitější body: o tom v pristim pokracování.
^ xy
REDAKČNÍ: Dnešní číslo je poměrně bohaté - svědčí o tom i počet
stránek. Děkujeme všem, kteří nám pomohli svými příspěvky, informacemi, radami a podněty, za spolupráci.
I když se VINCULUM dostane čtenářům do rukou pravděpodobné az po
svátcích, pro nás, kteří píšeme ještě v postě, je dosud "tempus utile" vvslovit všem spolubraťřím upřímné velikonoční blahoprani. A
poněvadž je asi pošta nestačí doručit včas, pošleme je všem od velikonočního oltáře při radostném ALLELUIA.
Příští číslo vyjde v květnu, uzávěrka bude posledního dubna.

