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OPTIMISTICKÝ PESIMISMUS
P a n arcibiskup Beran byl převezen z Mukařova n a nové bydliště; pět
Otců jesuitů bylo odsouzeno v tajném přelíčení; bratislavská Pravda
vyzývá k zostření ideologického boje.,. To je tak v krátkosti bilance náboženské situace v CSSR v posledních týdnech.
Zprávy z ostatních zemí komunistického bloku jsou podobného rázu. I
když prý sám Chruščev má zájem na tom? aby se vyřešil "případ Mindszenty"' á maáarská vlá&a jmenovitá *romisi k zrevidování jeho procesu, vyjednávání Maďarska se Svatým Stolcem vázne na nedostatku dobré vůle poskytnout biskupům aspoň minimální svobodu k vykonávání jejich úřadu. Zveřejnění tajného referátu Zenona Klizsky v Polsku ukázalo, že snahy o uzavření konkordátu byly jen pláštíkem, pod nímž
se skrývala neupřímnost a zlá vůle. Vyjednávání se Svatým Stolcem
nedospělo dosud v žádném komunistickém státě ke kladným výsledkům.
Je tedy n a místě pesimismus? - Zajisté, v takovéto situaci nelze nebýt pesimisty. Odvažujeme se však vyslovit domněnku, že tento realistický pesimismus m á zároveň právo být i optimistickým.
Hvězda komunismu totiž už prošla svým zenitem a pomalu ale jistě se
chýlí k západu. Zdravá lidská přirozenost, k níž patří i náboženskost,
začla už svou ofensivu a tu nebude možno zastavit.
Což nemusil už pan Iljičev přiznat nemohoucnost protináboženské propagandy, která byla vedena celých dlouhých čtyřicet let? A kdyby to
nebyl přiznal on sám, byli by o tom přesvědčili svět sami ruští věřící při minulých velikonocích. V Bulharsku došlo k nepokojům před
sofljskou katedrálou a policie znemožnila důstojné slavení velikonočních tajemství. Je však někdo tak naivní, že by uvěřil, že tím vyvrátila víru pravoslavných věřících ve vzkříšeného Krista? Naši pražští
studenti prvního máje snad nedemonstrovali přímo za svobodu náboženství, avšak svobody si žádali, a ^a je nedělitelná. A nepodařilo-li
se policii, která po zkušenostech minulých let byla na tento den jistě připravena, tento protest udusiû, je to jen nové znamení, že je
režim v úzkých.
Ano, režim se dostal do úzkých. Te je vsak důvod k optimismu i pesimismu zároveň. K optmismu, protože ujařmená přirozenost lidská se
pomalu zvedá a žádna. síla na světě nemůže zastavit tento přirozený
proces. K pesimismu, protože - abychom to vyjádřili jadrným příslovím - cepenějící kobyla nejvíce kope.
Režim je nucen ustupovat, a proto i v náboženské oblasti vyjednávání
se Svatým Stolcem bude - podle našeho soukromého názoru - v budoucnosti pokračovat. N a druhé straně však ze strachu, že mu při tom ustupování selžou brzdy, se bude tentýž režim stávat podezíravým a něFolia circularía, cleri ČSB dispersi. In lingua Bohémica. Manuscripti instar. Cum approbatione ecclesiastica.

kdy i proti své vůli krutým. Strach m á velké oči a ochromuje střízlivé rozhodování.
Můžeme se tedy nadít věcí dobrých i zlých. Můžeme být pesimisty ale vždy optimistickými.

NDPj._ARCIBISKUP_BBRAN
Zprávy o brzkém příjezdu ndp. arcibiskupa Berana do Říma se
roznesly celým světem a vzbudily mnoho nadějí i v Československu. I
sám pan arcibiskup o tom něco věděly jak vyplývá z některých jeho
rozhovorů s novináři. Nejobšírnější z nich byl uveřejněn na hod Boží
velikonoční v rakouském "Neues Oesterreich". P a n arcibiskup v něm
vyjadřuje své přání moci brzy mluvit se Svatým Otcem a říká? že je
stále připraven k odjezdu. V každém případě prý doufá? že se m u podaří jet do Rímaaspoň v září? aby se mohl zúčastnit třetího zasedání
všeobecného sněmu. "Kdo ví? jak dlouho ještě zůstanu zde v Mukařově?
Kdo ví? kdy opět uvidím Prahu?" povzdychl si, /Pozn. red. Slova pana
arcibiskupa překládáme z anglického překladu; neručíme tudíž za jejich přesné znění./ Dále prohlásil: "Domnívám se? že se v posledních
létech situace značně zlepšila? ovšem ještě dávno není dobrá. Na Slovensku je to snad lepší. Ale Cechy a Morava zůstaly po léta bez biskupů. Naše dílo bylo velmi poškozeno. Dnes je u nás přibližně 8 milionů
věřících." /Roku 1948 bylo v CSR katolíků ll?7O0.000./
P a n arcibiskup se zmínil s vděčností i o presidentu Kennedym?
který se prý ve svých stycích s SSSR osobně zasazoval za obnovení
náboženské svobody v ujařmených zemích. P a n arcibiskup věděl i o tom?
že se prý jednou anebo snad i dvakrát pokoušel vídeňský arcibiskup
kard. König ho navštívit. "Byl bych velmi rád?" řekl? "kdyby se mi
s dr. Königem podařilo mluvit. Dala by se vyjasnit mnoho věcí. Snad?
snad? ale neodvažuji se to doufat. Počítám však? že se uvidím s dr.
Königem před začátkem léta."
Co se týče Prahy a jeho osiřelého stolce? pan arcibiskup si
postěžoval:"Jsem arcibiskup pražský; mé místo je v Praze." A dále:
"Jsem už nyní v Mukařově skoro pět měsíců. Vím? že pánové z Prahy
/= z konsistoře a kapituly/ mají možnost a dovolení mne navštívit.
Ale doposud nepřišel nikdo. Nemluvil jsem s nikým z nich už po řadu
let... jistě i oni mají své nesnáze? nelze soudit."
PRA2STÍ_KAN0VNÍCI
Redaktor "Neue Oesterreich" navštívil i některé členy pražské kapituly. Ti prý uznávají mons. Berana za pražského arcibiskupa?
ale vyjádřili názor^ že by prý bylo lépe? kdyby pan arcibiskup odjel
do Říma. Jeho postoj je prý - podle jejich slov - příliš nesmlouvavý
a byl by zdrojem nových nesnází.
MINISTR_PLOJHAR
Ministr Plojhar se prý podle zpráv KNA začal zajímat o rozhřešení od církevních trestů? do nichž upadl. P a n biskup Nécsey prý
o tom jednal r-ři své návštěvě v Římě a vrátil se prý s odpovědí? že
není námitek proti Plojharovu rozhřešení, vzdá-li se svých politických funkcí a aktivit.
KAPITULNl_VIKÁR_STEHBÍK
Nejsmutnější - ba přímo monstruósní? je-li to ovšem pravda
- je čin pražského kapitulního vikáře Antonína Stehlíka zvoleného na
tento úřad s pomocí režimu r. 1951° Podle údajů tiskové služby KNA
si prý stěžoval u Úřadu pro církevní záležitosti? že knězi pražské
arcidiecése? místo aby se obraceli na něho? chodí za panem arcibis- .
kupem do Mukařova.
PAN ARCIBISiqjP_BERAN_PREVEZEN_NA_N
P a n arcibiskup Beran musil prý opustit Mukařov a byl převezen do jakéhosi kláštera v jižních Cechách v blízkosti Tábora /bliž-

ší údaje nám do okamžiku, kdy píšeme, nejsou známy, protože v italských novinách L ^ A w e n i r e ď l t a l i a , odkud tuto zprávu čerpáme, bylo
jméno místa pravděpodobně zkomoleno: "Rava" u Tábora tam píší./
Důvod k tomuto přemístění vidí "Neues Oesterreich" v rostoucí popularitě pana arcibiskupa, k němuž přicházelo ustavičně - a
asi zvláší o velikonocích - mnoho návštěv.
°5S0UZEN0_PET_JESUITU
V Praze se konalo tajné přelíčení, na němž bylo odsouzeno
k trestům vězení od 1 do 5 let pět kněží jesuitů. Bylo jim kladeno
za vinu/ že byli pastoračně činni přesto, že jim byla zakázána jakákoliv kněžská práce, a že rozšiřovali tajně zprávy o ekumenickém
koncilu. KNA sděluje, že jedním z odsouzených je známý organisátor
katolické mládeže P. Mikulášek, který byl v r. 1950 odsouzen k patnáctiletému žaláři a pak v r. 1956 amnestován.
JBDNÁNÍ_SE_SVATÝM_STOLCEM
Jednání se Svatým Stolcem prý pokračuje, referuje KNA. Zatím prý došlo zhruba k dohodě o jménech kněží, kteří by měli být
jmenováni biskupy uprázdněných diecésí, včetně apoštolského adminisstrátora, který by řídil pražskou arcidiecési za nepřítomnosti pana
arcibiskupa Berana /kdyby byl odvolán do Říma/. Jednání však stále
vázne na neochotě vlády poskytnout Církvi větší svobodu.
IDB0L0GICKÁ_KDEXISTENCE_NEM02NA
I v CSSR - snad jako ozvěna protináboženské kampaně v SSSR se přiostřuje ideologický boj. Ty, kteří se domnívají, že určitá dohoda s Vatikánem by mohla znamenat i uvolnění protináboženského tlaku, upozorňuje bratislavská Pravda, že koexistence na poli politickém /třeba i s Vatikánem/ nemá naprosto nic společného s otázkami
ideologickými, ba naopak, že předpokládá ještě větší obezřetnost vůči náboženství
ZE^^_SLOVENS^_BISK^_MONS^_S^_BARNAS
16. dubna zemřel ve věku 64 let ndp. Stefan Barnáš, pomocný
biskup spišského ordináře ndp. biskupa Vojtassáka. Zesnulý pan biskup
byl propuštěn z vězení v r. I96O s podlomeným zdravím a poslední měsíce, zdá se, ztrávil pod lékařským dozorem u svých příbuzných.
D^ĚÍ-2PRAVY_0_PANU_ARCIBISKUP
SKOUPÉM
Než jsme dopsali tuto stránku, došly nám nové zprávy o ndp.
arcibiskupovi Beranovi. Místo u Tábora, kde se nyní nachází, se prý
jmenuje Ravanov. Je to malá vesnice, který nemá ani poštu ani nádraží. P a n arcibiskup tam byl prý převezen do nějakého bývalého kláštera jeptišek 3. května zároveň s ndp. biskupem brněnským Skoupým. Ndp.
biskup litoměřický Trochta žije prý - jak jsme už i my oznámili v
jednom z minulých čísel - také v domě Charity u Tábora; zatím však
není /aspoň nám/ známo, zda jde o tentýž dům, kam byli převezeni
ndpp. mons. Beran a mons. Skoupý.
Jeden novinář vídeňských novin "Express" měl už rozhovor s
panem arcibiskupem Beranem v Ravanově. Ndp. arcibiskup prý prohlásil /překládáme z italského překladu/: "Mé přesídlení do této osady
je další trestní zákrok čs. vlády." - "Nedávno mne navštívil jeden
úředník ministerstva školství a shledal, že prý můj zdravotní stav
není uspokojivý. Rekl mi, že jsem bledý a doporučil mi změnu vzduchu.
Pravda však je, že se mi v posledních létech nedařilo zdravotně nikdy tak dobře jako pravě v Mukařově." P a n arcibiskup také prohlásil:
Už po delší čas je v proudu jednání čs. vlády se Svatým Stolcem. Je
víc než možné, že se na podzim podívám do Říma." - A ještě: "Nikdo
nesmí vykládat to, co říkám, v nepřesném smyslu. V Římě jistě nezůsstanu. Mé místo je mezi věřícími katolíky v Československu.
Z_JEDNOHO_pOPISU
Náš pan děkan dr. N.N., oblát Neposkvrněného početí Panny
Marie, studoval na Gregoriáně v Římě. Když se vrátil, působil na pout-

n í m místě X. a měl na starosti i Y. a Z. Jednou m u omrzly nohy a
jedna musila být odříznuta. Před rokem byl přeložen k n á m do V. Noh a se znovu roznemohla? b y l a zachvácena sklerózou a bezkrevná. Odvezli ho do nemocnice? jeho stav je vážný. Pokusí se ho operovat:
vyměnit mu žíly za silonové. Nepodaří-li se to, přijde i o druhou
nohu. Prosím Vás? dejte o tom zprávu jeho spolubratrům, aby se s námi modlili za jeho uzdravení. Právě dělám novénu k sv. Martinu de
Pores. Snad ho P á n Bůh uzdraví, vždyt je m u teprve 47 let a je to
vzácný kněz.
A_JBSTE_N0VE_ZPRAVY_0_NASIC
Právě v okamžiku, kdy náš sazeč vypočítával, kolik řádek na
této stránce má ponechat volných pro titul rubriky "Mezi námi", přišlo poštou poslední číslo The Tablet z 16.5° Píše se tam, že místo
u Tábora, kam byli převezeni pan arcibiskup Beran a pan biskup Skoupý? se jmenuje HRADVANOV / a ne Radvanov, jak jsme napsali v ý š e / a
že to není bývalý klášter, nýbrž hrad či zámek, který byl k tomuto
účelu adaptován v minulých měsících. M á se prý stát domovem všech
biskupů, kteří jsou vládě nepohodlní. Leží na území diecése budějovické.
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SVAT0puSNÍ_VIN30VANÍ
"Nemysli si, že by Ti bylo mezi námi smutno. Kdepak! Brzy
by Tě nakazili bujarým veselím a spokojeností lidí, kteří už n a tomto světě nemají co ztratit."
Tato slova - napsaná o jedné skupince řeholníků v CSSR jsme četli n a poslední stránce květnového Nového života a nebyli bychom upřímní, kdybychom se nepřiznali, že nás zaujala. Zní to přece
provokativně: "Lidé, kteří už n a tomto světě nemají co ztratit"!
Nejsou to snad ti blažení, o nichž mluvil Kristus P á n n a začátku
horské řeči?
I my jsme k nim kdysi patřili; i my jsme byli takto chudí,
když jsme šli v exilu n a své první místo. Dnes už m á každý z nás
více méně zabydlené hnízdečko a plno věcí, které by n a tomto světe
ztratit mohl. A to bujaré veselí a spokojenost..? Někdy snad své
bratry doma litujeme - a zatím kdo ví, zda jim nemáme co závidět...
Bujaré veselí je v každém případě věc velmi svůdná. P ř e j e m e
je tedy spolu se svobodou evangelních blahoslavenství, která je jeho podhoubím, všem svým čtenářům k letošním letnicím.
Byli jsme důvěrně upozorněni, že se pry Vinculum dostává na
jedno čssl vyslanectví. Nemáme možnost si to ověřit, prosíme však
všechny čtenáře, aby byli opatrní. Odložené Vinculum se může snadno
dostat do rukou někoho, kdo je výhodně zpeněží. Snažíme se sice být
obezřetnými, kdybychom však musili počítat s podobnými možnostmi,
musilo by naše zpravodajství, zvláště z CSSR /např. dopisy/ být o
mnoho chudší, protože bychom si nechtěli vzít n a svědomí potíže, které by tím snad někomu mohly vzniknout. Vinculum je konec konců rozmnožený dopis psaný spolubratřím, který i přes počet svých kopií zůstává dopisem soukromým, určeným jen členům našeho kněžského společenství; nepatří tedy do rukou těch, jimž není určen. Děkujeme za
porozumění.
A_CO_RÍKÁTE_TOMUHLE?
/Reakce jednoho spolubratra z Kanady n a dopis kněze z CSSR
uveřejněný v posledním čísle./
Nejsem zasvěcen do tajů korespondence mezi "bohatým strýčkem
ze Západu" a "venkovským hloupým příbuzným n a Východě", m á m však do-L
jem, že náš spolubratr v CSSR, přesvědčen, že m á jen on sám patent
na rozum, chce kritisovat něco, co naprosto nezná anebo zná jen pod
vlivem propagandy, kterou jest otráven, aniž si to uvědomuje. Kdo
žije v ovzduší otráveném, nakazí se i přes nejlepší vůli.

Jestliže
chci o něčem psát a věc kritisovat, musím ji sám
napřed poznat. Poznal jsem osobně komunismus a dnes po 15 letech odluky od své vlasti neodvážím se kritisovat své spolubratry pokud a
jak spolupracují s režimem a do jaké míry jsou jím otráveni. Neznám
poměry. A když někdo chce kritisovat jiné, musí nejen znát situaci,
ale míti i dobrou vůli a disposici...
Měl jsem asi před měsícem možnost setkat se s paní, jež přijela do USA z Prahy na návštěvu /výborná katolička, nepřítelkyně komunismu!!/. Přirozeně příbuzní Američané, kteří jí zaplatili cestu
tam i zpět, přijali tetu jak nejlépe mohli a snažili se všemi silami,
aby se jí v USA líbilo. A výsledek? Sám jsem byl očitým svědkem a trnul jsem, jak se paní chovala k svým dobrodincům. Taková zaujatost
proti všemu, co viděla v Americe, že jsem nevycházel z údivu. Vím,
že není nic na světě dokonalé? ale natolik mám inteligenci, abych
mohl věci očividné vidět a ocenit.
Chtěl jsem s počátku hovořit s onou paní a mnohé vysvětlit,
ale pak jsem se úplně vzdal veškerých pokusů a proč? Jednoho odpoledne paní z Prahy si potřebovala něco koupit. Nabídl jsem se, že ji dovezu do Super-marketu. Když jsme tak spolu procházeli tou nekonečnou
halou v pravém slova smyslu nabitou vším, nač si jen člověk může
vzpomenout, já tak jen mimochodem řeknu: "To kdyby tak měli v Praze,
že?" A ona paní na to: "Nemyslete si, že to tam nemáme, i u nás si
člověk může koupit zeleninu." V tom okamžiku jsem se s útrpností podíval na tu paní z Prahy, jako na hloupou příbuznou venkovskou z Východu. A bylo po konversaci...
Jest pravda, že Západ žije v materialismu praktickém a Východ v materialismu ideologickém. Naší povinností, nás kněží, jest ne
propadat vlivu ani jednoho ani druhého směru. My musíme zůstat nad
tím vším děním světa a s láskou především jeden k druhému a pak i k
těm, kteří jsou obětí materialistického otroctví, vysvětlovat trpělivě ideál Krista, bohatství duše.
Jestli jsou ještě praví křesíané ve východních zemích, kteří
nepropadli komunismu, jsou zde na Západe křestané, kteří nepropadli
kapitalismu. Poznal jsem osobně Angličany, Němce, Francouze, ba i Cechy, kteří jako průmyslníci se podílejí spravedlivě na zisku se svými
dělníky. Dělí se jak bratři. A kolik křestanské lásky prokazují druhým potřebným, o tom ví jen Bůh. A kolik obětí přinášejí katolíci
pro chudé a pro misie, jak si umí odříci od úst tak mnohé požitky,
aby se dělili s bližními trpícími, o tom jistě prapaganda v CSSR nemluví a nepíše. Poznámka redakce? A co tomu říkáte Vy? Cekáme ještě na další odpovědi
71 a ů ?

r v

^g^, 20/2.1964: "Má práce v Grand Forks je velmi
zajímavá. Vyučuji ted také v jazykovém oddělení zdejší státní university, zatím němčině /mám jednu ze sedmi skupin studentů/ a později
možná řečtině, o niž je jen velmi malý zájem a mají ted pouze jednu
skupinu. Tím bych se dostal do styku s různými protestantskými bohoslove!, kteří o klasickou řečtinu mají zájem."
Dp. Karel_PATZELT, Německo, 11/3. 1964:".°.Jinak se mi daří dobře, až
na*^o, že je"^u spousta práce. Jsme tu tři kneží na 7.000 katolíků,
a když Vám řeknu, že zde chodí pravidelně každý jednou za 4-5 neděl
k sv. zpovědi a každou neděli k sv. přijímání, tak si můžete představit, že to jsou opravdu aktivní katolíci. Ted jsme tu právě měli religiose Woche s postním kázáním a každý den od 16,00 do 22,00, s výjimkou od 19,30 do 21,00, kdy byla večerní mše sv. a kázání, jsme seděli vždy čtyři ve zpovědnici. A to musí jít jako na drátkách,^abychom to vše stačili. Mimoto ovšem je normální práce, t.j. dvanáct hodin školy, asi dva až tři pohřby týdne, 4 - 6 křtů a ještě štěstí,
že ted /v postě/ jsou zakázány svatby, jinak jsou tu vždy v sobotu
pravidelně tři svatby. K tomu přijde práce s mládeží a různé ty spolky a tak je zde stále veselo. Ted poběžím na konferenci do gymnasia,
kde mám ve čtyřech třídách náboženství, a jelikož školní rok tu končí o velikonocích, respektive na Květnou neděli, tak je už dnes a
zítra konference. A tak to chodí stále dokola. Novy život a Vinculum

dostávám v pořádku. P á n Bůh zaplat za ně. Je to jediná možnost, kdy
si mohu něco českého přečíst a i když mám sebe víc práce, tak nechám vše ležet, dokud si vše nepřečtu od nadpisu až do poslední tečky..."
Hás^seminarista_z_Jugoslavie 13. a 28/3. 1964; "V těchto dnech jsem
přišel z dovolené a nasel jsem Vaše psaní, které mě velmi potěšilo.
Také jsem velmi zaměstnaný a tak se Vám hlásím alespoň pohlednicí.
Dnes večer začínám svá duchovní cvičení a v sobotu 14. budu svěcen
na podjáhna a 19. na jahna. Právě včera jsem dostal třetí číslo Nového života i Vinculum."
"Co hledáte živého s mrtvými: Není ho tuto, nebot vstal, jak předpověděl. S těmito radostnými slovy i já Vám přeji štastné a veselé velikonoce s felix Alleluiaí Tyto dny byly pro mne radostné, protože
jsem se více přiblížil k oltáři. Byl jsem vysvěcen n a subdiakona a
na diakona. Bylo nás 28." - Pozn. redakce: Radujeme se se svým krajanem a budeme ho provázet na jeho cestě k oltáři svými modlitbami.
P._Vaclay_FERT_T^J^, Kanada - tentokrát však USA 22/4.1964:"..Mnoho
3iků za 2. cislo Vincula, které ml došlo právě před měsícem jako jarní pozdrav z Říma, myslím, když už jste začali zase psát nové. Ale
dozvěděl jsem se mnoho zajímavého a nového, žiji ted odříznutý od
evropského světa a zvláště v postní době, kdy jsem se toulal s místa n a místo po Texasu, korespondence ml docházela s tím větším opožděním. M á m radost, že udržujete spojení mezi roztroušenými českými
kněžími, kteří stale víc a víc se osamocují a zapomínají na starou
"
domovinu. Není se ani možno divit. Každý m á své osobni problémy a
starosti, každý.má nové pole apoštolátu - někdy užší, někdy širší a odpovědnost za duše? které mu byly svěřeny, i když nemluví česky.
Zem Páně je všude a království Boží je třeba všude kázat a pomáhat
udržovat, nebot všude pracují síly zla. Tolik jsem se těšil ze zpráv,
které loni n a podzim přišly o propuštění našich ndp. biskupů n a svobodu /i když to byla velmi omezená svoboda/. Myslel jsem, že je to
opravdu nové jaro, ale zdá se, že to byl jen klam a že jednání mezi
Vatikánem a CSSR nevedly k žádným positivním výsledkům. Budeme doufat dál. Mne tíží stále jen jeden problém a dosud /po všech různých
poradách a hledáních/ nevím, jak začít: co udělat zde v Americe a v
Kanadě pro kněžsky a misionářský dorost pro CSSR? - Těším se na návrat P. Hořáka z Toronta do našeho domu, že to pak půjde snáze.
Na svj,ch cestách po Texasu jsem se setkal také v Yoakum /ha
jeho novém působišti/ s P. Esterkou. Daří se m u výborně, už také anglicky káže a byl dokonce v novinách na první straně /v Novém Domově,
který vychází v Hallettsville/. K P. Hrubému n a Penelope ani k P. Bonhardovi do West jsem se nemohl dostat a už se tam asi sotva dostanu,
poněvadž já jsem misionář ještě ze starého světa - nemám "káruV a n a
koních se tu už nejezdí /leda někde na západě na"ranch-ích"/. Ale
jistě se oběma vede dobře.
Já jsem se původně chtěl vrátit domů hned po velikonocích,
ale uprosil mě tu jeden monsignor /rodák z Moravy od Hostýna/, který zůstal zcela bez kaplanů a má dva filiální kostely, abych m u pomohl jeden měsíc. Tak jsem zůstal. Je to v předměstí Dallasu /pověstného zavražděním presidenta Kennedyho/ a farnost zcela anglická.
M á m tedy příležitost pocvičit se trochu v angličtině: v neděli obyčejně trinuji a mám tři, někdy čtyři kratší promluvy a mezi týdnem
je dosti zpovídání, hlavně školní mládeže. Je to podivuhodné, jak tu
katolická Církev v posledních desítiletích roste: Nestačí stavět nové kostely a školy. Většina farností je velmi mladá. Biskup G-orman
založil v Dallas katolickou universitu, která se velmi pěkně propracovává. Ovšem nesmíme aplikovat na zdejší universitu /aspoň m n o h é /
evropské pojmy. Často to je jen jedna nebo druhá fakulta. Dallaská
universita katolická za 8 let si postavila n a 22 budov na rozloze
l.OOO akrů; m á zatím 700 studentů a 86 profesorů /polovina kněží,
mezi nimi řada cisterciáků madarského původu/ a její program je zatím zaměřen na doktorát filosofie. / . . . / Pozdravuji všechny známé.
Prosím o memento."
Dp. F. BUNÁT, Brasilie 27/4. 1964; "V Brazílii byl frmol. Komunisté
u R i a unesli téměř všechny kněze, mezi nimi i Otce Roberta Sáru, který byl farářem v Duque de Caxias u Ria /rudý pás kolem Ria/. Naštěstí se vítězné druhé armádě podařilo je ještě tentýž den osvobodit od

jisté smrti. Rudí ale jim slibují pomstu a P. Sára se ještě nevrátil
do své farnosti, kde mají rudí Eldorado. Vojsko má sice již vše pod
kontrolou, ale okolí Ria je i v normální době velmi neklidné a nebezpečné. Tam jsem farářoval svého času i já. Tamní ordinář utekl a ještě se na biskupství nevrátil; skrývá se někde v Riu u přátel."
Dp._František_STAUD, Peru 1/5. 1964 ^ "...Myslím si, že si na mě občas
vzpomeneš a myslis^ co asi se mnou je. Všechno v pořádku! A vede se
mi lip než jsem si to představoval. /Pozn. red.: Dr. Staud odjel o
minulých vánocích misionářovat do Peru./ Jsem zde ve své farnosti od
14. dubna. Až do té doby jsem se "učil". - Cesta po moři byla klidná.
Bylo hodně kněží, v mé kabině byla velmi dobrá společnosti dva mladí panáčci Kolumbiáni a jeden španělský jesuita, profesor španělštiny, můj zpovědník. Jeho cílem bylo Ecuador. 11. ledna jsem se vylodil a zůstal v Limě v semináři Otců oblátů sv. Josefa až do 28. Mezitím dojel letadlem z Itálie můj ordinář, vyřídili jsme povolení k
trvalému pobytu a hned nato jsem odjel do Huari. Už v Limě jsem se
začal učit druhou řeč, kečua. Využil jsem dobré příležitosti a pokračoval jsem v Huari, kde jsem brzy zastupoval na 3 týdny tamního faráře - generálního vikáře. Dva týdny před velikonocemi mé poslali do
sousední farnosti /bez kněze/, abych tam slavil s věřícími svatý týden - velikonoce. San Luis, tak se jmenuje ona farnost, leží asi 5o
-60 km severně od Huari. Cestoval jsem na hřbetě muly. Tento způsob
cestováni jsem zkusil už předtím asi dvakrát, když jsem navštívil z
Huari vzdálené osady. - Po velikonocích jsem se vrátil do Huari, abych
si trochu odpočinul, promluvil si s Otci a vyřídil korespondenci. Musil jsem také "přebalit" své věci. Do Huari došly autem, ale do Piscobamba musely použít jiných vozidel - jely na hřbetech oslů. - Část
věcí a knihy jsou ještě v Huari. Mezitím jsme koupili pěkného koníka,
tmavého šimla, k tomu sedlo a tak jsem se stal jezdcem. Do Piscobamba jsem jel na vlastním oři v doprovodu svého předchůdce, přes hory
a doly. Cesta trvala dva dny, při pěkném počasí. - Dosud hodně pršelo,
pěkných dní bylo nemnoho.
Abys věděl, kde vlastně působím: východně nejvyšší peruánské
hory - Huascaranu. Těsně na východ od něho, na jiho- a severovýchod,
se rozprostírá naše prelatura, 20 velikých farností. Piscobamba leží
asi 30 - 40 km od Huascaranu. Je to městečko /s 1000 obyvateli, nadmořská výška asi J.300/, střed provincie - po našem okresu. A celá
provincie až na jednu velkou obec, vlastně soudní okres, je jediná
farnost; a také tato "obec", tady se tomu říká "districto", patří dočasně do mé duchovní správy, protože sousední už zmíněná fara nemá
faráře.
Duchovní správa je víc než zanedbaná. Předchůdcové se starali
jen o vlastní kapsu, o nic jiného. Stačí se zmínit jen o skutečnosti,
že farní nový kostel zůstal asi 20 roků nedostavěn, jako stodola. Jediné dobré mešní roucho, jediná alba, žádná rocheta, nejsvětejší svátost se neuchovávala. Mše svatá ve všední dny se nesloužila. Zato
když věřící si to přáli, sloužil kněz i 4 mše svaté, jednu za druhou
atd. Farní kancelář v nájmu, majetkem farnosti jsou jen farní knihy,
ani jedna židle ani skříň kam knihy položit. Lidé se nezpovídali,
nepřijímali nejsv. svátost. Jen tu a tam někdo. - Ale je třeba uznat,
že je tu řada dobrých lidí a že se dá pracovat. - Jsem také profesorem náboženství na místní střední škole. Lidé si kněze všeobecně váží, hlavně je-li z ciziny a je-li zbožný a pilný. - Začal jsem s ministranty, mši svatou slavíme modlitbou i zpěvem, jsou zde dobré učitelky i učitelé. - Dnes byla první krásná májová; jako tam u Vás.
Už jsem si zde hodné zvykl a protože mám hodně práce, nestýská se
ani trochu. - Za 10 dní začne pro mne první cestování do vzdálených
osad farnosti. Mám už zkušenost. - Krátce a dobře? jsem vděčný Pánu
Bohu, že mě sem zavedl a s jeho milostí doufám vytrvat. Modlete se!"
Pozn. redakce: Rádi se budeme modlit a vzpomínat při mši sv. zvláště
při "naší" mši sv. na kněžskou sobotu.
Peru je země světců i hříšníků. Je to vlast sv. Růženy z Limy a svatého dominikánského bratra Martina de Porres /k němuž se - jak patrno
z úryvku dopisu uveřejněného na str. 3-4 modlí i v OSSR/, avšak zároveň i křestanů velmi zanedbaných /jak je patrno z dopisu Otce Stauda/.
Začátkem března se objevilo v tisku, že byla spáchána velká svatokrádež v kapli sester peruánské kongregace Reparación v Limě. Sku-

pina zločinců, /celkem čtyři, mezi nimi i jedno děvče/ vyloupila svatostánek a odnesla dvě ciboria s konsekrovanými hostiemi a zlatou
monstranci z hostii velikou. Třetího dne našli hostie pohozené po
ulici a ciboria /která nebyla ze zlata, jak se svatokrádežnici asi
domnívali/ vyhozená na smetiště, —
V Peru žije i další člen našeho společenství, P°_Chrysostom_MASTÍK.
Začátkem roku se musil podrobit složitým operacím"a jesle 3osu3 ^rpí. Poroučíme ho do bratrských modliteb všech čtenářů.

J. Potoček, ZÁjnjADNÍ _PROBLĚ^_MA
2ENSTVÍ, Praha 1962. Recense - dokončení.
2/ Odpověď na některé nejdůležitější body:
a/ Náboženství je nepravdivé učení, fantastický odraz skutečnosti;
je to "soustava nevědeckých představ a teorií"/25/; je to takový
fantastický odraz? "v němž pozemské síly přijímají formu nadpozemských"/Engels; 25/; je pověra /23,pozn.l; srv. 65 pozn., 77nn./;
je nevědecké vysvětlení přírodních jevů, vzniká z bezmocnosti lidského myšlení pravdivě poznat svět. - Když se nepřipustí duchovno,
nadpřirozený řád jako skutečnost /Bůh, milost atd./ a jako poznávavací prostředek /tajemství/, pak ovšem tyto a podobné vývody jsou
logickým důsledkem materialistické filosofie. Rozpor mezi náboženstvím a marxismem je základní a je nutno jej řešit zde. Jde o naprosté nepochopeni víry, která neznamená pověru ani nevědecké vysvětlení světa, protože vůbec vědu nahradit nechce, nýbrž je to nové,
nadpřirozené poznání. - Dodejme, že poznání přirozené i nadpřirozené jsou obe řízeny týmž Bohem a liší se jen v prostředcích /stvoření-rozum; zjevení-víra, nebo: evidence vnitřní a vnější/,
b/ Náboženství pry nemá vědecko^racionální základ /S3-4/; dogmata
se nedokazují /27/. - Nutno rozlišovat iudicium credibilitatis rationale a víru. Víra jistě není rozumový závěr důkazu o faktu zjevení,
podepřeném zázraky atd., ale s druhé strany jej předpokládá, a proto je rozumná /ratíonabilis/.
c/ Náboženství je příbuzné idealismu, podstatně s ním totožné /26nn./:
v tom případě pojem idealismu je neprávem rozšířen; náboženství je
právě tak odlišné od idealismu jako od materialismu.
d/ V podstatě není rozdíl mezi náboženstvím a pověrou /23? pozn.l/:
rozhodně popírám, protože něco jiného je už víra nadpřirozená a víra přirozená, a ještě něco jiného je pověra /degenerace víry/,
e/ Církve a příslušníci určitých náboženství 1. věří v jedinou a
výjimečnou pravdu svého náboženství /22-3/, 2. považovali a dodnes
nazývají pověrou jiná náboženská vyznání /23? pozn.l/: náboženství
nepopírá částečnou pravdivost i jiných náboženství /víra v Boha u
židů, mohamedánů atd./; přesvědčení o pravdivosti je rozličné: dokazatelné nebo ne, založené na objektivitě nebo ne; výsměchem tomu
je pozn. 2 na str. 23, podle níž jediné důkazy pravdivosti nábožen-'
ství by byly citové, zvykové či oportunistické, tedy čistě subjektivní přesvědčení.
f / Interpretace náboženství, běžná u komunistických autorů, jako
soustředění na posmrtný cíl, je příliš jednostranná, a proto nepravdivá. Velký rozdíl je mezi tím, řeknu-li "cíl'' a "poslední cíl": posmrtný život v nebi je "poslední cíl" člověka, který nevylučuje cíle
dočasné, naopak, je jimi podmíněn, tj. právě proto, aby člověk dosáhl nebe, je zavázán k činností v tomto životě, na němž závisí život věčný; právě proto, že očekává život budoucí, člověk je zavázán
žít plně a dokonale tento život. Což by autor měl připustit, když
říká, že náboženství je celkový světový názor /16-17/. To vrhá nové
světlo i na otázku o cíli a smyslu života /86-7/° Podobenství o
ptactvu atd, /87/ nevybízí k vyhýbání se práci, nýbrž řadí cíle:
nejdřív Boží království, tj. spása, potom zájmy pozemského života,*
tedy -bez úzkosti".
g/ S předešlým bodem souvisí představováni náboženství, jako by ospravedlňovalo nespravedlnosti. Spravedlnost je jednou z hlavních
ctností křesíanstvi, a kdo ji nezachovává, do nebe se nedostane.

Nutno ovšem přiznat, že spravedlnost byla bohužel doposud chápána
převážně jen jako iustitia commutativa a zanedbávala se iustitia
socialis. - Není pravda, že náboženství je nástrojem k utlačování
dělníků v kapitalistických zemích /15/; ohledně výroků N.Z. o poslušnosti autority /67-8/, řekněme, že se týkají poslušnosti v té oblasti, kde autorita je právoplatná, a že to neospravedlňuje viny autority, která bude souzena a trestána právě tak, ba i přísněji než ostatní.
h/ Náboženská morálka nespočívá pouze na strachu z věčných trestů?
kromě toho morálka se netyká pouze vztahů mezi lidmi, nýbrž také a
především řídí vztahy člověka k Bohu, který je náš "první Bližní",
a tím je morálkou všestrannou a zakládá i správnou a účinnou mravnost mezi lidmi; v tomto smyslu morálka je úzce spjata s náboženstvím.
i/ Cílem kultu není jenom volaní Boha o pomoc, a tím méně jenom v
přirozeném řádu /i když i ten od něho závisí/, nýbrž hlavně v řádu
nadpřirozeném /milost, naprosto nutná ke spáseí/; je však především
služba, oslava Boha /oběť/ a spojení s ním /modlitba v řádu mravním a svátosti v řádu fysickém/.; tj. posvěcení člověka,
j/ Křesťanství není únik ze života a ze světa, a kdyby komunismus
byl upřímný, musel by přiznat, že co má v sobe dobrého, pochází z
křesťanství. - Víra, kterou vyžaduje komunismus, snaha po dosažení
štěstí a humanitní snahy, nakolik se dají považovat za upřímné, ukazují, že komunismus je převrácené křesťaství, zbavené Boha a věčnosti, a že žije ještě z křesťanských ideálů.
3/ Úvaha; Můžeme konstatovat, že boj proti náboženství u nás je velmi silný intensivně i extensivně; prestovšak sami komunisté doznávají, že v něm mají mnoho překážek, obtíží, neúspěchů. S druhé strany
si nesmíme dělat iluse o jejich "snášenlivosti"; stačí číst úsudek
o loyálních kněžích a vůbec všechna tvrzení o nesmiřitelném rozporu
mezi komunismem a náboženstvím. Komunisté jsou protinábožensky velmi
činní a hledí ve svém boji dosáhnout úspěchů; vedou boj proti samým
základům víry a náboženského života; vědí, že padne-li náboženství?
padne i Církev /37/; pro nás je obojí nemožné, ale Církev utrpí, jeli ohrožována náboženská víra. A jestliže Církev je nepřemožitelná,
to neznamená, že nehynou jednotlivé duše. Nutno hájit víru, ale také ukázat věřícím, že prakticky jediné pravé náboženství zjevené se
žije pouze v Církvi a skrze Církev založenou Kristem, který je s ní
mysticky sjednocen.
Náboženství vyžaduje víru, která však, jak jsme upozornili, není iracionální, nýbrž je připravena a ospravedlněna apologeticky; marxismus, naopak, vyžaduje víru v určité principy, které nejsou naprosto dokázány. To ovšem znamená především, že rozpor je velmi hluboký
a spočívá v celkovem postoji vůči všemu, v celkovém pojetí všeho,
protože se jedná o dva protichůdné postoje volitivní. Tornu, kdo nevěří v Boha, ve svět ducha, v nadpřirozeno atd., je těžké a zbytečné něco dokazovat nebo vysvětlovat nebo se proti jeho námitkám hájit,
protože pro něho má všecko smysl hmotařsko-ekonomický, všecko vidí
ve světle dialektického materialismu. Komunismus se tedy potírá u
kořenů. Se strany marxismu je to dokázáno často připuštěnou nemožností vyvrátit přímo náboženská pojetí, jako např. existenci Boha
apod. Ve skutečnosti kniha_je spíše konstatací__nesmiřitelnosti_marxismu s náboženstvím než pokusem_o_jeho vyvrácení, až na to, že je
štavi 3o protikladu s vě3ou, ale to je lež, čímž padá jeho "hlavní"
důkaz proti náboženství.
Rozpor tedy je ideologický. Co autor nedokazuje; podmíněnost náboženství ekonomicko-sociálními poHminRami; nemožnost a inexistenci
řádu nadpřirozeného a Boha; nepravdivost Písma sv. a zjevení; lidský původ náboženství. Co
'Existenci nadpřirozených sil
/boha/ nelze bezprostředně experimentálně vyvrátit"/119/; "Posmrtný život není v žádném případě objevem křesťanství"/21 pozn. l/;
"Člověk musí něčemu věřit"/84/; "Náboženská ideologie... dává odpověd na všechny... životní otazky"/l6/; náboženství uspokojuje člověka /134/; '-Prožitek opravdového štěstí nemůže dát jen hmotný blahobyt. Kromě materiálního zabezpečení člověk potřebuje romantiku, velké city a velké ideály, potřebuje víru ve světlé perspektivy, potřebuje mít někoho i něco velmi rád, mít své velké i malé lásky"/ll/;

"Omyl ještě nikdy nikomu nepřinesl skutečné štěstí"/32/.
Naše základni_kritika komunistické nauky o náboženství: Komunismus
míří na same kořeny náboženství. Správně odhalil? že základní v náboženství je víra. Jeho boj proti náboženství je ideologický; kult a
Církev by měly padnout v důsledku zateisování vějících. Používá k tomu metod? o nichž je přesvědčen? že budou účinné. Avšak aí vědomě či
nevědomě naprosto nepochopil náboženství. Duchovost a nadpřirozeno
jsou opravdové skutečnosti; nejenom hmota. Musíme tedy dokazovat:
možnost a existenci rádu duchovního a řádu nadpřirozeného? tj. existenci nehmotné? a proto nesmrtelné lidské duše? existenci Boha; možnost a fakt zjevení Božího? kterým Bůh"vstupuje" do lidských dějin;
musíme vysvětlit podstatu víry jako poznání - jistého? assensus intellectus ex imperio voluntatis motae a gratia /víra je tedy skutečné
poznání? a to nejen v řádu nadpřirozeném/; musíme ukázat? že náboženství je nezávislé na materiálních podmínkách? neodvislé od sociálních
forem a tříd? od politiky? a že je schopno proniknout vř.echny časys
místa a sociální kategorie? i dělnickou "třídu".
Proti komunismu musíme postavit naše náboženství i positivně: proti
materialismu přesvědčení o duchovnu a nadpřirozenu; proti dialektice
historie theologii historie; proti revolučnosti sociální spravedlnost;
proti jeho domnělé ''vědeckosti" naši apologetiku? dobře propracovanou?
která ukazuje racionální předpoklady náboženství a též jeho transcendenci? nejen vůči vědě, nýbrž i vzhledem k ekonomii a filosofii a vůbec vzhledem ke každému přirozenému poznání.
Na rozdíl od jiných pronásledování a jejich teorií? nauka komunismu
např. neredukuje náboženství na projev citů /32 pozn.l/? neztotožňuje se s prvotním křesťanstvím /66-7? 96/? jeho protináboženský boj
neruší náboženství pouhou administrativní? juridickou cestou /zákazů atd.; 36? 133/? nevymycuje hned a přímo náboženský kult/3l/.
Musíme si dát pozor? abychom určité pravdy nepodávali věřícím jednostranně anebo zkresleně; komunisté napadají obzvláště pravdy o posmrtném životě? o Prozřetelnosti? o modlitbě? o almužně? o víře; ty je
potřeba velmi dobře vysvětlit.
Hleďme se též zbavit iluzí: komunismus neuznává náboženství? i když
toto mu "slouží"/76-S/; v knize se stale opakuje? že náboženství je
v nesmiřitelném rozporu s marxismem /85?88?93 atd./; zdůrazňuje se
stále nutnost boje proti náboženství /3?15sl7 atd./
To? co můžeme konat dnes? je velmi málo? ale přece se musíme komunismem zabývat? protože je stále živý? činný? vlivný? nebezpečný. Positivně musíme oprostit naše křesťanství a to? jak je představujeme lidem?
od všeho nepodstatného? musíme jé presentovat v jeho přísné a nesmlouvavé čistotě? v jeho krásné nadpřirozené podstatě.
Marxismu se nikdy nepodaří dokázat irreálnost náboženství a dát od-*
pověd? teoretickou a praktickou? na zakladní otázku a smyslu a posledním cíli života. Závěrem můžeme říci? že komunisté neznají dobře ani náboženství ani lidskou přirozenost; nevědí? že tyto dvě skutečnosti si jsou vz.jemně spojenci.
REDAKČNÍ: Příští číslo vyjde v červenci. Uzávěrka bude 10. června.

