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M 0 R I E N D I

CSSR ^a_posledním místě
Srovnáváme-li náboženskou situaci v zemích za železnou oponou? dospějeme k smutnému závérui CSSR je stále - s výjimkou baltských národů pohlcených Sovětským svazem - na posledním miste.
Poměry v Jugoslávii - samy o sobe ne ještě zcela ideální - se vzhledem k^CSSR jeví jako nedosažitelný sen. Polsko má své potíže, avšak
Církev, která se tam brání ateismu, je přece jen stále plná života.
V Ulbrichtově Německu je situace chmurná, lidé z CSSR si však přesto považují, dostanou-li tamní informovaný Hedwigsblatt a samy pražské Katolické noviny referují o katolických novinkách vydávaných v
nakladatelství St. Benno v lipsku. V Madarsku - jak všichni víme došlo 15. září k prozatímní dohodě, kterou někteří novináři případně nazvali -modus non moriendi". Jen v CSSR je ještě Církev stále
umlčena, jen u nás se aplikuje stále tvrdý ''modus moriendi".
Poměry se změnily?
Jsme si vědomi, že někdo z čtenářů by mohl přijít s námitkou, že by
mohl poukázat na čl nky uveřejněné v letních číslech chigagskeho^ ^
Katolíka, kde očitv svědek, kterého - podle jeho vlastního přiznaní
- zasvětili do církevního života v CSSR členové CMVKD /je s nimi
i fotografován na snímcích, které se objevily v novinách vydávanych
v CSSR pro zahraničí/, píše o dobrých poměrech náboženského života
v naší vlasti. Nemáme v úmyslu toto svědectví popírat, vzdyt se sami radujeme z každé zprávy, která mluví o zlepšení a sami ve^ímculu zaznamenáváme každý krůček k větší svobodě /napr. pestrejsi program Katolických novin, změnu postoje k Sv. Otci, nesmela vydaní nekterých katolických knížek a jiné podobné zprávy, na nez se nasi
čtenáři jistě pamatují/, Nejsme však tak naivní, abychom si pri tom
stále neuvědomovali, že to vše je jen více či méně blahosklonné udržování -reservace" stárnoucích katolíků, nad níž jeste stale zůstává
v platnosti ortel smrti.
Modus moriendi
ĎJ"se to dokázat zcela prostě: l/ Církev není vůbec myslitelná bez
biskupů. Avšak v CSSR většina diecésí - ba dokonce ani jedna v d e chách a na Moravě - nemá biskupa, který by mohl svobodné yykonavat
svůl úřad. 2/ Církev nemůže žít bez kneži. Avšak počet knězi v CSSR
se rok od roku zmenšuje podle plánu, který stále zůstává v platnosti
F o l i a circularía cleri ČSR dispersi. I n lingua B o h é m i c a . Manuscripti instar. Cum a p p r o b a t i o n ecclesiastica.
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/značná část kněží ve výrobě, "numerus clausus" v seminářích/.
3/ Církev bez. mládeže je odsouzena k vymřená. Avšak v CSSR se sou-r
stavně zabraňuje náboženské výchove dětí, v Praze např. a ve větších
městech je náboženská výuka už zcela nemožná.
Už v jednom z minulých čísel - pod titulkem "Pesimistický optimismus"- jsme vyjádřili své přesvědčení, že se tato situace bude musit
časem zlepšit. Zatím co Církev - jak je patrné z koncilu a všeho
kvašení, jemuž otevřel cestu velký papež Jan - má před sebou novou
dobu rozkvětu, komunismus pomalu ale jistě vadne a odkvětá. A jeho
představitelé jsou stále více nuceni opouštět pozvolna posice, které se pro ně stávají postupně neudržitelnými, Ciní tak v jiných zemích, budou tak - i když, bohužel, až na konec a se zpožděním - musit učinit i u nás.
Historie vyjednávání v Madarsku
Nevíme, k jakému bodu dospěla jednání čs. vlády se Svatým Stolcem,
ba ani nám není známo, zda tč. pokračují. Domníváme se však, že CS
SR nemůže zůstat po dobu příliš dlouhou za takovým např. Maďarskem,
kde jsou poměry velmi obdobné našim. Proto nebude bez zajímavosti
seznámit se s historií vyjednávání, které Madarsko vedlo se Svatým
Stolcem. Shrneme ji podle článku, který o ní napsal R. F. Esposito
v katolickém týdeníku "Orizzonti" vydaném v Římě 27 září tr.
"Opus_pacis"_mírovych kněží
Vyjednávání trvalo aspoň 15 měsíců. Obě strany - každá z jiných důvodů - měly zájem na dohodě, avšak překážky, které se jí stavěly v
cestu byly téměř nepřekonatelné. Jedna z největších bylo "Opus pacis", hnutí "mírových" kneží obdobné čs. CMVKD. To mělo v ruce kontrolu nad celým životem maďarské církve a při zasedání vatikánského
koncilu jeho členové špehovali i koncilové Otce, kterým bylo dovoleno jeti do Říma. Jedna z nejrozhodnějších fází jednání se odehrála právě během koncilového zasedání loňského roku. Tehdy - zatím co
několik maďarských biskupů bylo na koncilu - přijela do Říma i početná delegace zástupců vlády, mezi jinými zvláště bývalý ministr
zahraničí Endre Sika a univ. prof. Tibor Kardos. Přijeli zdánlivě
na sjezd ''Evropské společnosti pro kulturu", snažili se však různými diplomatickými cestičkami navázat styky se zástupci Svatého Stolce .
A tu se objevili na scéně i míroví kneží. Právě v listopadu uspořádali velkou propagační pouí do Říma a do Lourdes, které se zúčastnili nejdůležitější představitelé hnutí "Opus pacis". Doufali, že
se dostanou na audienci k Svatému Otci, který právě v té době mel
přijmout madarské preláty. 13. listopadu k audienci opravdu došlo,
míroví kněží z ní však byli kategoricky vyloučeni. Podle autora citované reportáže byly tyto listopadové dny jedním z nejkritičtějších období celého jednání. Vláda se snažila mírové kněze zachránit za každou cenu. Struna byla napnuta až k prasknutí. Když však
Svatý Stlec neustoupil /a usto-upit nemohli/, začla madarská vláda
postupně revidovat své požadavky. A to do té míry, že po dlouhých
jednáních, o nichž se zmiňujeme níže, se na konec v prozatímní dohodě, které bylo dosaženo 15° září tr., v sedmé klausuli výslovně
stanoví, že hnutí mírových kněží má být rozpuštěno.
Kdo vedl vyjednávání
Nešlo však jen o mírové kněze. Jednalo se i o osudu kardinála Mindszentyho, o obsazení uprázdněných stolců biskupských, o možnosti náboženské výchovy, o posici řeholníků a vůbec o možnostech svobodné
pastorace. Se strany^Vatikánu vedl jednání podsekretář Státního sekretariátu mons. Casaroli /tentýž, který už byl i v Praze/, madarskou
vládu zastupoval šéf úřadu pro církevní záležitosti Josef Prantner,
jménem madarského episkopátu do jednání zasahoval mons. Endre Hamvas, zastánce umírněného postoje katolíků vůči vládě.

Další fáze
Další část vyjednávání se konala letos od 20. do 24. března v Budapešti. Dohady tiskových pozorovatelů nebyly optimistické. Zvláště
případ pana kardinála Mindszentyho se zdál nepřekonatelným úskalím,
na němž celé jednání ztroskotávalo. 19. června se však objevila zpráva, že se prý našlo nové východisko a že 23. června přijede do Budapešti opět vatikánská delegace. Ta už jednala konkrétně o jmenování
nových biskupů, vešla přímo do styku s vyvolenými kandidáty a spolu
s nimi projednávala podmínky aspoň minimální svobody pro výkon je^
jich úřadu.
Vzájemné "laskavosti"
Potom začlo období prokazování vzájemné laskavosti. Svatý Stolec
vrátil do správy maďarské vlády Papežský maďarský ústav v Římě ve
via Giulia určený pro pobyt kněží věnujících se vyššímu studiu na
římských fakultách. Dosavadní hosté - maďarští uprchlíci - musili
ústav opustit. Maďarská vláda zase dala pas maďarskému biskupovi
Paulu Brezamczymu k návštěvě jeho příbuzných v Rakousku. A v červenci začal psát maďarský tisk o hnutí mírových kněží a jakoby mimochodem se zmínil i o tom, že bylo odsouzeno v r. 1958 Svatým Stolcem.
Jelikož komunisticky tisk nesmí psát o žádné věci, tím méně pak o v.o
věci tak choulostivé jen mimochodem, mnozí pozorovatelé v tom viděli další krok k zrušení této zhoubné organisace. A skutečně 28. července si ministersky předseda G-yula Kallai pozval zástupce hnutí
"Opus pacis" /jemuž býval dříve vždy velmi nakloněn/, aby prý s nimi prohovořil "otázky vnitřní a zahraniční politiky a problémy míru". Byl to pravděpodobně úvod k .rozpuštění celé organisace, jak
je přislíbeno v dohodě z 15. září. Poslední nejistota vznikla začátkem srpna pyVydání encykliky "Ecclesiam suam", která výslovně odsuzuje komunismus. Ale i tato nesnáz byla překonána s odkazem na to,
že ideologická koexistence stejně není možná.
Modus_non_moriendi?
Tak došlo konečně k podepsání dohody, jejímž prvním konkrétním výsledkem je ustanovení pěti nových biskupů, kteří už byli uvedeni v
úřad a jsou tč. v Rímš na koncile. Vatikánský "L'Osservatore Romano"
z .ní citoval: "Tato akta obsahují praktické dohody, ujištění anebo závazky týkající se části projednávaných otázek; a zároveň udávají různá hlediska, přání a reservy, jak je jedna i druhá strana vyjádřila stran jednotlivých bodů..." Není to tedy dohoda ideální ani
definitvní. Mnoho jistě závisí na duchu, v jakém bude provedena. A
na provedení těchto prvních ujednání snad - podle některých dohadů závisí i jednání další, pravděpodobně i vyřešení osudu pana kardinála Mindszentyho.
Přejeme maďarským katolíkům, aby tato dohoda byla opravdu aspoň
"modus non moriendi", jak ji charakterisovali novináři, a aby jim
opg^du přinesla kus kýženého pokoje a náboženské svobody. A jako '
Ceši se ptáme: Kdy se pohnou páni soudruzi v Praze?
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Všichni čtenáři už jistě vědí z časopisů, které vycházejí čas- +
teji než Vinoulum, že benediktinský klášter Sv. Prokopa v LisLeí
ma opet nového opata v osobě
j
NDP. DANIELA KUČERY O.S.B.
í
Jsme asi poslední z těch, kdo mu blahopřejí, nechceme však být í
poslední mezi těmi, kdo mu chtějí pomáhat svými modlitbami.
í
Ad multos annos!

^0NS^_BEZDICEE_K^0VNÍ^
Dlouholetý vicerektor koleje Nepomucena v Římě, papežský
prelát mons. dr. Josef Bezdíček, byl jmenován kanovníkem v římské
basilice Santa Maria Maggiore.
Blahopřejeme mu k tomuto povýšení a vyprošujeme mu bohatou
přímluvu Panny Marie, s jejíž památnou svatyní je nyní tak úzce spojen.
PODARÍ_SE_TO_?
Mosaiky našich sv. patronů sv. Cyrila a Metoděje, o nichž
jsme psali v minulém čísle pod titulkem "Podaří se to?"? jsou už téměř hotovy a budou bohdá posvěceny za přítomnosti našich nejdůstojnějších pánů biskupů, přítomných na koncilu? asi v polovině listopadu.
Máme-li být upřímní, musíme se přiznat, že náš apel ve Vinculu nenašel takový ohlas, jak jsme doufali. Tím upřímněji proto děkujeme těm spolubratrům, kteří - někdy přímo s osobními obětmi - pomohli tuto akci uskutečnit.
Z_RASIGLIE_-_NOVÝCH_EMAUS
Následující dopis by patřil svou formou do rubriky "Z naší
diaspory". Pro jeho obsah však, který bude jistě všechny zajímat, ho
uveřejňujeme na tomto místě.
"Milý Jarouši, srdečně Ti děkuji za milou návštěvu /.../.
Čtenáře VINCULA bude zajímat osud našeho kláštera, když Nový život
už před víc než půldruhým rokem přinesl noticku o základním kameni
-"Nových Emauz" v horách Umbrie, a od té doby zůstalo ticho po pěšině... Bohužel musili jsme i my vychutnat starou zkušenost, že dílo
konané pro království Boží nutně naráží na tisíc překážek a potíží,
a že "adversarius vester diabolus tamquam leo rugiens circuit quaerens quem devoret". Sám jsi viděl tu obrovskou platformu, kteDU bulbozer vykrájel ze stráně a na které má stát nový klášter slovanské
kongregace benediktinů /ten název "nové Emauzy" v NZ není docela
přesným klášter má sloužit celé slovanské kongregaci a má juridický
status "domus procurae", i když ovšem prozatím poháníme tu věc my emauzští/. Sotva byl skončen výkop terénu, začly se také objevovat
potíže^ nesourodý terén, sklon skály příliš příkrý, infiltrace vody
atd. Horší při tom bylo, že jeden z našich inženýrů se po celé měsíce spokojoval se zjištováním, že terén je takový jaký je, tj. obtížný, a nějak nechce rozumět tomu, že ho platíme za to, aby ty těžkosti překonával, ne aby je jen zjišíoval. A tak jsme zhruba tam, kde
jsme byli před rokem... Počkat, abych nebyl pesimista: tohle platí
jen o té čistě materiální stavbě. Tys ovšem neviděl ten nepopsatelný
chvlívek, který jsme tu našli, takže si jen těžko uděláš úsudek o^
tom, kolik nadlidské práce vězí v úpravě farní budovy v provisorní
kláštěříček; ale pověz sám: není to ted pěkný domeček? Pater Cyril
je rád, žes ho přistihl právě při zedničení, alespoň vidíš, že to
naše "ora et labora" není jen historická reminiscence. Až bude vybílený refektář a hotovy náš hostinský pokojík, nebudeme už muset
posílat hosty přespávat do vesnice. Už dnes Tě srdečně zveme, abysis napřesrok u nás nějaký den odpočinul.
Trochu bolavý bod je naše Edice. Nemohu si ovsem stěžovat
na celkový vývoj vydavatelství; že první dva-tři roky bývají tvrdé
a že je třeba investovat /vrazil jsem do toho všechny úspory za svou
tříletou římskou dřinu/,jsem věděl už předem. Také po obchodní strance jsme se už rozjeli naplno a objednávek z Itálie i z ciziny je tolik, že to jen stěží sám zvládnu. Co mne však trochu^zklamalo, je
-naprostý nezájem našich českých spolubratři, až na těch pár osobních přátel. Snad máš pravdu, že vina je trochu na mně, že jsem nedělal téměř žádnou propagandu. Tož, poprosím expedici "VINCULA", aby do příštího čísla přiložila po jednom katalogu a nejaky ten vzorek Snad se pak přece jen ten zájem trochu probudí, zvlast uvidi-li naši spolubratři, že zhruba polovina našiah tisků je u m e m české a že za stejnou cenu, kterou platí za nějaké ty cizí kyce?mohou
dostat u nás hodnotné a kvalitní reprodukce. Samozřejme davame českým kněžím zvláštní slevy. Je to trochu ironie osudu, ze nase edice

co by nakladatelství "italské" má daleko větší možnosti propagovat
české umění, nežli ty representační knihy co tisknou doma a které
zde na západe nikdo kromě exulantů nekupuje. - Ostatně, popros naše spolubratry, aby se za nás modlili: je nás tak žalostně málo a
práce je gigantická /tohle slovo není jedno z mých obvyklých přehánění/: dvě fary, máš pravdu, jsou maličké, ale už jsi někdy opravoval kostel? Já to udělal letos v létě a jsem z toho polomrtev. A
máme tu na opravení ještě kostel v Rasiglii a pak hlavně poutní kostel Panny Marie. P. Cyril je neustále zapřažen jako zpovědník všech
možných sestřiček, spolupracuje na koncilu, zedničí, ono je těžko
to všecko jen vyjmenovat. Je tady skoro polovina lidí analfabetů, to
znamená, že musíš svým ovečkám vyřizovat každý kousek papíru na ouřadech, a tady v Itálii je toho ouředního papíru na metráky. Já zas
lítám každou chvíli do Perugie tlačit na konečnou stavbu vodovodu,
aby ti moji chudáci stařečkové /mladí odešli už skoro všichni do města/ nemuseli až do smrti tahat vodu na oslech hodinu cesty do kopce...
Jen aby nás už bylo víc! Kolik by se toho zastalo, k slávě Boží a k
záchraně těch chudáků, kteří zde čím dál víc propadají komunismu.
Milý Jarouši, bud hodně zdráv a pozdravuj všecky naše drahé spolubratry čtenáře Vincula! Tvůj in caritate Christi P. Vojtěch,
O.S.B.
NASE_DUCHOVNl_OBNOVY
Pout, kterou vykonal redaktor Vincula do Rasiglie - nových
Emauz, měla za cíl nejen přátelské setkání a popovídání, nýbrž chtěl
při ní i poděkovat obětavému Otci Cyrilovi za duchovní obnovy, které
pro nás psal během posledních dvou let.
Letos budeme ve vydávání duchovních obnov pokračovat, avšak
jiným způsobem. Naši věrní čtenáři se jistě ještě pamatují na první
dvě řady "Naší měsíční obnovy" od G.C.L.V.P. A mnozí jistě objevili,
že ta první písmena "G.C." značí autora - Gastona Courtois-e, ta další pak že jsou iniciálky jména překladatelova. Letos chceme ve vydávání těchto Courtoisových obnov pokračovat a dp. L.V.P. už laskavě
připravil překlad další řady.
Aby se však těchto obnov dalo snadněji používat a aby se daly případně posílat i spolubratřím domů do vlasti, rozhodli jsme se
vydat je ve formě brožurky. Vešli jsme proto do spojení s tiskařským,
cyklostylovým a knihvazačským oddělením Křesíanské akademie, a ta
nám přislíbila, že brožurku zhotoví ve svých ateliérech /kdyby jen
čtenáři věděli, jak jsou ty "ateliéry" prostinké - poznamenává sazeč/.
Nebudeme tedy letos přikládat duchovní obnovy k jednotlivým číslům
Vincula, nýbrž pošleme je jako malou knížku svým čtenářům někdy, dá-li Pán Bůh, na jaře.
C$_RlKÁTB_TOMUHLE_?
Pod tímto titulem byl svého času uveřejněn ve Vinculu úryvek z dopisu jednoho kněze z CSSR. Během léta nám na něj přišla ještě
další odpověd, tentokrát od dp. Ludvíka Armbrustra TJ., profesora
na universitě v Tokiu:
"Z toho kněžského dopisu z Cech skutečně mluví psychologie
typu "bohatý strýček - venkovský příbuzný". Natolik si ten důstojný
pán bezděky vystavil správnou diagnosu. My to tu máme v Japonsku
denně před očima. Část lidí se tu opičí po Američanech, všechno cizí
se jim zdá být U š í než co mají doma, druhá část zase na Americe
všechno kritisují a mluví jako komunisté, protože vědí, že tím Američany nejvíc rozčílí. Tím si schladí žáhu. Společná je jim neznalost amerických poměrů, a proto nám jdou na nervy. Ten aspekt náš
spolubratr z Kanady v květnovém čísle správně podtrhl. Z obou afektů
je mi ten druhý však méně nesympatický, protože z něho mluví uražená láska k rodné hroudě - i když nerozumně, přece jenom láska.
Proto bych v odpovědi na takový dopis z C^ch na nespravedlivé výtky vůbec nereagoval, nýbrž psal bych o něčem zajímavějším,
o něčem, co nás spojuje. Spolubratr z Cech nechce být objektivně informován, v jádře si chtěl jen ulehčit, pustit ventilem - dopřejme
mu to.
Ještě něco. Zdá se mi, že ten uveřejněný dopis je cenným po-

kynem pro ty z nás, kteří se jednou budou moci do CSR vrátit. Každá emigrace se během let odcizuje ve svém smýšlení svému národu,
který jde jinou cestou. Naše emigrace pravděpodobně není výjimkou.
Po návratu na nás ceká mnoho nedorozumění, nepochopení a nedůvěry.
Bude nutno beze studu podržet své přesvědčení a zároveň mít dosti
široké srdce a ponechat každému spolubratru dobré vůle, který šel
doma těžší cestou než my venku, svobodu mít svůj vlastní názor na
situaci, i když nám ten názor osobně jde na nervy. Svůj úkol budeme
moci splnit jenom tehdy, podaří-li se nám překlenout /ne neuznat,
ne zamaskovat/ to, co nás bude dělit, tím, že společně najdeme, co
nás spojuje: Kristovu milost a lásku."
ř*

NA^KDNCIL^DO_RÍMA_NEMOHLI_PRlJET^
Z Cech a Moravy?
-ndp. arcibiskup pražsky mons. Beran /tč. v Radvanově/
-ndp. biskup brněnský mons. Skoupý /tč. v Zernůvce/
-ndp. biskup litoměřický mons. Trochta /tč. v Radvanově/
-ndp. biskup budějovický mons. Hlouch /tč. v Ko.cléř.ově u^Svitáv/
-ndp. apoštolský administrátor diecése královéhradecké, biskup
mons. Očenášek /tč. u mlékařského družstva v Náchode/
-ndp. mons, Zéla, světící biskup olomoucký /tč. v Radvanově/
-ndp. biskup mons. Matoušek z arcidiecése pražské /tč. v duchovní
správě v Praze jako kněz/
-ndp. biskup mons. Hlad z diecése litoměřické /tč. v Oseku.?*":?-/
Ze Slovenska:
-ndp. biskup spišsky mons. Vojtassak /tč. v Senohrabech/
NA^TRETÍ_ZASELANÍ_KDNCILU_PRIJELI^
-Rdp. bisk.Hopko z^PreZ Cech a Moravy:
-ndp. biskup mons. Tomášek z arcidiecése olomoucké /Katolické noviny ho stále ještě nesmí nazývat biskupem, pouze "administrátorem v Moravské Huzové'!/
Ze Slovenska:
-ndp. apoštolský administrátor nitranský, biskup mons. Eduard Nécsey
-ndp. apoštolský administrátor trnavský, biskup mons. Arnbróz Lazík
-ndp. apoštolsky administrátor rožňavský, biskup mons. Robert Pobožný
JAKO_pOPROVqp_KONCILOVÝCH_OTCU_BYLI_Z CSSR_VYSLANI:
/Citujeme v pořadí, které udávají Katolické noviny:/ Dr. Eduard Oliva, kapitulní vikář litoměřický, prof. dr. Jan Merell, děkan Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty, kanovník Antonín Veselý, správce
apoštolské administratury českotěšínské, kanovník dr. Stefan Zárecký
z Bratislavy a biskupský sekretář Elemír Fillo z Nitry.
SITUAUE_NDP^^ARCIBISKUPA_BERANA
se opět zhoršila a prakticky se rovná internaci /srv. Nž 8-9, str. 198/. Půjde-li to tak dál,
nebude "svoboda" pana arcibiskupa o nic větší, než byla před jeho
ostentativním /a tak proradným:/"propuštěním". Nemohli bychom mu nějak pomoci?
++
JĚden kněz z CSSR píše: "Je nutně třeba v zahraničí rozvířit
++
vše kolem arcibiskupa Berana, aby se jeho životní podmínky
++
zlepšily a aby se dostal na koncil. Vy máte možnost pomocí
íí
tisku a pomocí zahraničních návštěvníků mu pomoci! Režim nutíí
ně potřebuje míti z důvodů reklamy dobrou pověst, a tak v tís++
ni udělá všecko. Ale v současné době spoléhá na to, že vše kotí
lem arcibiskupa utichne a že se s ním již nemusí počítat."
íí
Všichni víme o akci, kterou udělala anglická organisace
íí
"Amnesty"; posílali panu arcibiskupovi /tehdy ještě na neznáíí
mou aťresu/ na tisíce vánočních pozdravů. Nebylo by dobré fotí
hoto demokratického a při tom účinného přikladu následovat?
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Postarat se? aby panu arcibiskupovi přišlo na vánoce co nejvíce pozdravů nejen od nás, bídných uprchlíků, nýbrž od svobodných občanů všech končin světa? Cím více jich bude, tím
naléhavěji si pražští mocipáni uvědomí, že českého primase
není možno jen tak vymazat ze seznamu živých, že si už nemohou dovolit dát mu znovu zmizet v propadlišti.
A at si nikdo nedělá starosti, že by se tím ztěžovalo případné vyjednávání s Vatikánem /jak hlásá oficiální these z Prahy/; Cím živější bude ve světě vzpomínka na hrdinného arcibiskupa pražského, tím více budou komunisté nuceni vyřešit
jeho "případ", který je "případem" celé znásilněné Církve v
naší vlasti.
Adresa njd. pana arcibiskupa^ Msgre dr. Josef Beran, Radvanov
č. 1, p. Mladá Vožice, okres Tábor
/To je i adresa ndp. biskupa Trochty a Zely/ ' . i

Adresa njd. pana biskupa brněnského: Msgre dr. Karel Skoupý,
žernůvka č. 12, p. Deblín, okres Brno-venkov.
POCET_KNBŽÍ
Londýnský "The Tablet" z 18. července tr. se zabývá počtem
kněží v CSSR a přináší zajímavá srovnání. Před válkou bylo v Československu svěceno ročně 250-300 nových kněží; v r. 1948 ještě 148;
v posledních létech naproti tomu v Litoměřicích a Bratislavě dohromady 30-40. Tak počet kněží stále nesmírně klesá, i když kandidátů
- kdyby jim bylo dovoleno studovat - by bylo dost a dost. Ještě po
válce před příchodem komunismu připadalo na jednoho kněze v CSR asi
2.000 obyvatel. Dnes jich připadá na jednoho kněze v CSSR už 4.400.

"Neznáte mne osobně, či přesně vzato nemůžete mne ani znát,
protože jsem ve Vašem semináři vůbec nebyl - jsem "produktem" toho
nového v Litoměřicích. Byla to těžká cesta, dívali se na nás tehdy
všelijak, ale bral jsem to jako pokání za tu velkou milost. Snažil
jsem se žít a působit tak, abych mohl kdykoliv předstoupit před biskupa, až jednou zase bude. A když se ukázalo, že přece jen snad nejsem o nic horší než ti, kteří vycházeli ze starého semináře, moc
hrdě se k tomuto původu nemohu hlásit; ukazuje se totiž, že dost
značné procento těch nových "produktů" neodpovídá osvědčenému normálu naší diecese. Dělám tedy to pokání v koutečku dál..."
Z_D0PISU_JEDN0H0_KNBZE
"Potřebujeme úřední list anebo časopis, který by nás spojoval s Římem. Velmi málo víme o změnách v Církvi. Pokud jde o změny,
které nám musí být sděleny, je to děláno tak, aby nastal zmatek jak
mezi kněžími tak mezi věřícím lidem. Vzniká nejednotnost.
Schůze, na které jsme svoláváni /vikariátní anebo diecésní/,
jsou jenom mírové. Mluví se o politice, o tom, jak pomůžeme v zemědělství apod, Každý se musí zapojit do diskuse na nějaké thema,^bud
již předem dané anebo na vyýzvu bez přípravy. Diskuse se hodnotí.
Visitace se žádné neprovádějí, a když, tak jen úřední kvůli
mírovému hnutí anebo vynadání. 0 chod po stránce cirkvení se nikdo nestará. Když je někde aktivita kněze příliš viditelná, anebo je na něho upozorněno, je potrestán finančně, šikanováním, anebo likvidován.
Musí do výroby. Tedy podle této rovnice méně práce je záslužnější^
Často se stává, že se kněz omlouvá tím, že bude lépe, aby dělal málo a tak se zachoval aspoň pro nejnutnější potřeby.
Mnoho kněží má v neděli nejméně 3 mše sv. Jsou někteří, kteří jdou až šestkrát za neděli k oltáři. Není to správné, ale jak to
řešit! Brzděno je těm kněžím, kteří by to dělali dobře a je to dovolováno, ba jsou k tomu vybízeni ti, kterým při tom selhávají nervy
anebo to dělají vysloveně špatně. Kde tito kněží při všem šikanování,
při vší nádenické práci a při tom tempu mají brát myšlenky na kázáni?
Pomůcky pro ně u nás žádné nevycházejí. Mnozí se dřeme do noci, abychom něco připravili. V této věci nám můžete pomoci."

A_JBSTB^JEpEN_PABEREK
"Vrátil jsem se z kněžských exercicií z Vranova. Je tam letos 6 turnů. Maximum 26 jeden. Dával je zkušený dr. Konrád Kubeš SJ.
Tak obdivuhodnou parnší v jeho 73 letech jsem neviděl. - Na sv. Hostýně má většinu turnů prelát dr. Činek. Opravují se tam nyní schody.
Minulou neděli 16.8. světil dr. Činek nově varhany na Velehradě.
Hrob Stojanův je stále navštěvován."
ZEMREL__DR^_B^_KUTAL_A_DR^_R^_COL
20. června zemřel msgre Thdr. Bartoloměj Kutal? papežský
prelát, profesor bohoslovecké fakulty olomoucké v.v. Pohřbil ho jeho
bratr dr. Fr. Kutal 25* června v Olomouci.
Koncem srpna zemřel známý moravský biblista prof. Dr. Rudolf
Col ve věku 62 let. 25. srpna ho pohřbil v Olomouci jeho bývalý primiční kazatel msgre Činek.
REHpLNÍ_SESTRY_yY^íyAJÍ_PARAMBNTA
V článku Katolických novin z 12. července nazvaném"Ukoly
Chrámové služby'- se dočítáme: "Výrobu parament obstarávají dva závody, a to v Jablonném n. Orlicí a v Javorníku. V Jablonném jsou civilní pracovní síly, ale v obou pobočných provozovnách - v Broumove a
v Dolních Albeřicich - jsou zaměstnány řádové sestry, které uplatňují svou dovednost a umění při vyšívání parament. V závodě CHS v Javorníku jsou zaměstnány výhradně řádové sestry z kongregace De Notre
Dame.
V Charitním ústavu v Broumově je další závod Chrámové služby,
jehož úkolem je výroba hostií. Výrobu řídí ct. sestra dr. Jaromíra^
Němcová. Je všeobecně známo, že tento závod plní své důležité poslání pro liturgický život Církve ve shodě s církevními předpisy k naprosté spokojenosti všech farních úřadů, jimž pravidelně dodává objednané množství velkých i malých hostií."
5YE_N0VĚ__KNIHY
V edici "Listy víry" vyšly v poslední době další dvě knihy.
První - KÁZÁNÍ NA HORE - byla vydána k uctění šedesátých narozenin
děkana CMBF prof. dr. Jana Marella. Je to jeho výklad a úvahy na
5 - 7 kapitolu sv. Matouše.
Druhá - NEBOŤ ONI DOSTANOU ZA ÚDBL ZEMI - je šest uvah kneze Antonína Huga Bradáče, jež se - podle Katolických novin z 2. srpna - "opírají o dramatické i tragické děje z rodného kraje, které
ted autor konfrontuje s citáty z Písma sv." "Knihu provází závěrečným
slovem redaktor edice dr. Josef Beneš,"dodávají už citované KN.
Obě knihy lze prý dostat v knihkupectví České katolické Charity. Cena první knihy je 6 Kčs, druhé 4,50 Kčs.
K0NSTITUCE__0_P0SVÁTNĚ_LITUR&II
byla uveřejněna v českém,
resp. slovenském překladu na stránkách zářijového čísla českého a
slovenského vydání Duchovního pastýře.
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PSÍNO_V_CSSR
Ústava socialistické společnosti zaručovala a zaručuje svobodné vyznávání osobního přesvědčení a náboženské víry. Ovsem^jen
pro reklamu své pochybné demokracie. Ve skutečnosti se pouziva^vsech
prostředků, především těch, které jsou pro člověka nejpalcivejsi,_ ,
aby se udusalo a zničilo vědomí citu a obrovské ceny duse,^ktera je
schopna tvořit tolik krásného a ušlechtilého ve svetle zíve viry v
jednoho Boha. Je zcela jisté, že úsilí bezbožeckeho materialismu by
bylo marné kdyby nroti duchovním hodnotám viry celeho naroda vystou-

pil ihned od začátku otevřeně a v každém směru, ne jen nárazově,
formou násilí a radikální arogantností. Historie nám sama napovídá,
že by takový postup přinesl místo očekávané stagnace spíše povznesení a ro^vět duchovních hodnot národa. Cesta však, které používá dnešní socialistický materialismus, je systematicky promyšlená a podrobně rozvržená v jednotlivé úseky.
Nejprve socialisticky něžná propagace potvrzuje normální
soužití politického a duchovního života se všemi výsadami a právy
v rámci tak zvané humánní činnosti. Potom poznenáhlu zasahuje pomocí informativních prostředků podle potřeby a času ve vhodné chvíli,
aby oddělila náboženství a víru od přirozené spojitosti s životem,
poukazováním na rozličnosti mezi vědeckými dohady a doměnkami na jedné straně a strukturou náboženské nauky na straně druhé. Pak se už
odváží pranýřovat Církev jako nepřítele socialistické zákonitosti
/materiál k tomu si připraví často i uměle/. Největší úrodu posléze
sklízí dnešní materialismus předkládáním svého systému pro smysl života. Růžové natírání životních cest a životní úrovně mělo přitažlivou tendenci vždy, a zvláště pro lidi kolísající a slabé. Proto i
dnes tací jedinci rychle zapomínají na příklad svých předků a nechají se ovívat vánkem blahobytnosti a hmotné spokojenosti zavrhujíce
podstatu nejzákladnejší, totiž poklad své víry, charakteru a cti.
Je však nutné si připomenout, že tento způsob odklonu od
pravého přesvědčení za cenu pozlátka hmotné zainteresovanosti nepřináší a nemůže ani přinést očekávaný výsledek. Člověk, který jednou
zradil, dokáže zradit i po druhé, a to - jak jsme toho svědky - třeba právě onu společnost, která mu jeho duchovní dědictví uloupila.
Pro ty však, kteří setrvávají věrni své víře a duchovní svobodě, má
atheistický materialismus připravenu existenční persekuci. Zde odolávají pouze silní jedinci, protože vytrvávat ze všech sil zde již
naráží na silný element lidského pudu o zachování života vlastního
i vlastní rodiny. E překonání tohoto mnohdy vrcholného bodu tzv. náboženské demokracie je třeba pokořit své já na nejmenší míru. Věrnost vlastní duchovní svobodě se totiž platí zhoršeným postavením
společenským a existenčním.
Nejstrašnější paseku své zhoubné mravní hry nadělá ovšem
materialistická demagogie a moderní atheismus na dětské duši, která
nejprve zcela naivně a bezbranně přijímá výklady nejrůznějších životních problémů pod zorným úhlem bezbožectví, které je předkládáno,
bohužel, často i za cenu mravní zvrhlosti. Kolik je dnes vychovatelů a učitelů, kteří s určitostí vědí, jakému bludu učí děti, nevinné oběti marxismu a atheismuí V m a je především na starších, kteří
znají dosah této zhoubné cesty lépe než mladá generace učitelů a
vychovatelů, kteří jsou již většinou k těmto problémům tupí, poněvadž
dílo poznenáhlého bezbožectví bylo již vykonáno i na nich. Vždyí by
s vírou v srdci nebyli mohli studovat a nebyli by je přijali - jak
je to dnes v mnoha odvětvích školních odborů při přijímání žáků.
Cesta pohoršení však jde dále a zvedne-li někdo výstražně svůj prst
anebo snaží-li se předat plnou pravdu, je okamžitě vystřídán jiným.
Až je to odporné poslouchat, jak si takový krátkozraký učitel plete
hodnoty národa, vlasti, lidského charakteru a lidské duše s měnnými ideály tendenční společnosti- Proč dnešní socialistický materialismus používá tolikera rozličných cest, aby získal důvěru a vrátil
óharakternost a smysl pro čest zvláště mládeži? Proč se tak namáhavě snaží, aby se mezi lidmi vytvořila upřímnost, poctivost a vzájemná důvěra? Vždyt tyto charakterové hodnoty již dávno předložil
světu Kristus a jsou všechny obsaženy v desateru Božích přikázání.
Žádná společnost nemohla a nemůže bez nich existovat, má-li zájem,
aby v brzké budoucnosti nezanikla. Totéž platí i pro společnost
socialistickou, která je nejprve zavrhla a pošlapala, a nyní je s
obtížemi vyhledává, když se řítí její hospodářství a když kázeň^a
pořádek přestávají existovat. A tak jí pomalu pomáhají tlačit káru
jen ti, kteří jsou dobrými křesíany, a proto musí manuálně pracovat
a i jinak se snažit, aby se svou vírou nějak obstáli.
Socialisticky materialismus neapeluje samozřejmě na duchovní bohatství víry a vykoupení, nýbrž pouze na lidskou přirozenost.
Bláhovost, která se mine účinkem, poněvadž člověk není tvor povahy

konstantní? nýbrž proměnlivé a neustále se měnící? a ta potřebuje
pevný základ. A je nutné přiznat, že společnost, která má potřísněn
svůj štít lží a násilím, takový základ dát nemůže. Pro úplné vykreslení situace je ještě třeba dodat, že pro zahraničí a pro zahraniční
hosty existuje speciální propagace duchovního a politického soužití.
Dokonce i průvodci na památných místech vykládají pro cizince jinak
než pro návštěvníky z vlasti. Našim lidem se řekne, že obraz představuje biblický výjev a jde se dále, zatím co cizincům se vysvětluje
i obsah obrazu a každý světec je titulován - svatý. To všechno se
dělá proto, aby se za každou cenu udrželo zdání neposkvrněnosti marxistické demokracie v zahraničí a ve světě.
Avšak není nic platné jenom hledět na přízrak doby, která
ničí ušlechtilé hodnoty lidské duše, projevy citu a lásky mladých
lidí, která tříští rodiny a národ. Je nutně třeba přiložit ruku k
dílu, a snad ani ne tak k dílu jako spíše k modlitbě, k modlitbě s
vnitřní účastí, za blaho lidské důstojnosti, lidského srdce a duše;
za příchod království Božího v podobě.lásky ke Stvořiteli, bratrské
lásky k bližním, za vzájemné porozumění a pomáhání v těžkostech. Pomáhejte nám! Nenechte nás v boji osamocené! Potřebujeme Vás, bratři
z celého světa; Je třeba srazit ničitele svobody na kolena a donutit
je, aby se naučili prosit. Cím jsou slabší, tím jsou slušnější a nám
se snáze překonávají potíže, Jan XXIII. prolomil ledy, my jsme se
konečně zase dozvěděli mnoho o Svatém Otci /myslím "mnoho" v našem
smyslu/, opět se obnovila v lidech úcta k Svatému Stolci, lidé napřimují páteř a hledají opět pravdu. Mnoho se jich vrací a ti, kteří zůstávají, už nejsou snílci, nýbrž spíše lidé, kteří žijí a padnou s
dnešním systémem. Je však u nás velké množství lidí, které nám atheisté sebrali a pro sebe nezískali. Je mnoho anarchistů, kteří začínají dělat svým pánům velké potíže. Vidíme-li dnes již podlomenou a
již se kácející modlu vládnoucího atheismu v socialistickém rouše,
vězte, že to není proto, že by byla ekonomicky tak neschopná a nemožná, ale proto, že staví velkou stavbu své zpupné filosofie na podemleté půdě svých ideí plných nespravedlnosti, lží a podvodů.
Mnozí se snažíme o to, aby ti, kdo zaprodali drahokam sve
víry, otevřeli oči a nebyli rozdrceni pádem Babylonu, který svým počínáním sami pomáhali stavět. Vždyí všechno pomíjí, avšak Bůh^se svými zákony zůstává. A pro všechny je otevřena cesta sebepoznání a milosti, kterou nám získal svým sebeobětováním a smrtí Ježíš Kristus,
Syn Boží, náš Spasitel.

Dp. Josef SMÍDL, Böttingen, Německo 6/7° 1964 ^ "Dnes jsme začali se
stävböü"näsehö"kostela. Dvě stavitelské firmy jsou na tom zúčastněny,
jelikož je to velmi obtížná práce, - Když říkám stavba, tak je to
trochu mnoho, je to vlastně přestavba a rozšíření stávajícího kostela který je mohutný sice, ale skýtá málo místa pro rostouci^osadu.
Tak bude rozšířen o dvě postranní lodi a k tomu přijdou jeste dye
sakristie a -orostranná podzemní místnost pro ústřední topeni. Y f ^ "
ně jiř starme celý měsíc, ale zatím jsme s obtížemi vykopali zaklady,
které ovšem jdou místy až na 5 metrů. A zde na té hoře to n e m tak
lehké jelikož pod tenkou vrstvou kamenitého humusu přijde hned skala, kterou jsme^museli prostě vystřílet a tam, kde to bylo moc blízko kostelních zdí, pomalu a namáhavě elektricky různými prostředky
rozbíjet, vrtat a drobit. Proto jsme ztratili skoro celý^mesic pro
skutečné stavební práce, které začínají dnes. Ovšem ty pujdou rychleni jelikož ty firmy jsou velmi dobře zařízene. Presto ale^sme se
základy hotovi jen na jedné straně, ještě nás ocekava druha lod která musí mít vzhlede, na okolí ještě hlubší základy. Myslím, ze ten
kostel nebudeme moci dobře jeden celý rok používat zvlaste když zde
zima přichází již v září. Musíme ovšem vydržet a nějak si pomoci, myslím že se přeneseme do dětské školky, kde jsou velike místnosti, ze
kterých se složením -oříčných stěn dá získat velký sál. Zatím jsme zadali všechny betonářské a zednické práce, železobetonové konstrukce,

práce kamenické; tesařské a dlaždičské. Kromě toho jsme dohodli výzdobu oken a postranních stěn těch přistavených bočních lodí? které budou jen ze sklenářského betonu. Měli jsme opravdu štěstí, že
jsme našli v Salzburku skutečného umělce v tom ohledu? který navrhl
nádherná témata, která našla velkou odezvu na biskupském ordmariátě a již jsou schválena. Jen okna budou stát 56.000?- DM, celá stavba přes půl milionu. - Zatím máme něco přes 100.000. A ten "zbytek"?
Deus providebit. Něco je slíbeno na ordinariátě, něco dá asi vesnice a nejvíce musí lidé sbírkami dát dohromady. Kromě toho máme 5
peněžních stavebních smluv, které nám zaručují, že můžeme vzít 250
tisíc DM na dluh. Víc nebude schváleno, ani v Rottenburgu, ačkoliv^
máme velké lesy, ale jejich výtěžek jde stále nazpět, jelikož dříví
dnes již není tolik žádáno jako po válce, staví s^více s umělými
hmotami a beze střech, nejvíce z betonu a kromě toho jdou mzdy stále nahoru a naši lesní dělníci a péče o les, nové kultury, školky
a ploty a zvláště cesty v lese spotřebují skoro všechno, co z lesa
rok co rok vytěžíme. Nejhorší je to s cestami, ty musí býti pevné,
jelikož ty těžké nákladní vozy by uvázly, a to stojí velmi mnoho,
kdybychom"měli všechny potřebné cesty dát do pořádku, tak by to stálo několik set tisíc. A musíme aspoň každý rok nějaký kilometr postavit, jinak jsme v nebezpečí, že nám nikdo dříví neodkoupí anebo
musíme s velkým nákladem nechat to dříví vyvážet k hlavním cestám. Tak jsou stále starosti a stále větší a větší. Kromě toho přestavujeme bývalý sesterský dům, aby z něho byl později dům pro mládež,
ale zatím jsme na tom finančně tak špatně, že jsme ho upravili jen
uvnitř a pronajali jedné firmě, ktará tam zaměstnává asi 25 lidi. A
jelikož jsou tam těžké stroje a ten dům stojí hned u fary, je ten
hluk přenesmírný. Ale to vezm^jednou konec.
Kromě toho jde duchovní správa dále jako šroub a vyplní cely
den. Všecko ostatní se koná jen tak mimochodem, bere klid a spánek.
V tomto roce je tu celc množství různých příležitostných slavnosti,
kněžské slavnosti, jelikož odtud pochází asi 7 kněží, 100 let dechové kapely k 1., 2. a 3. srpnu, Richtfest naší nove velmi moderní sko
ly a kdejaká ta pout s ženami, výlet s chrámovým sborem,^výlets mi
n i s t r a n t v , slavnost padesátníků, na tu si zde velmi potrpí, mamíestační slavnost mužů z děkanátu, den mládeže, slavnost ve francouz-^
ských kasárnách, které tady už od roku máme a jistě jeste cele množství jiných slavnosti, takže sotva jedna je za námi, připravujeme
další. Někdy si říkám, že to není k vydržení a srdce mi opravdu dělá obtíže, měl bych se dát léčit, ale je mi líto času, jelikož potom zůstane všechno ležet a po návratu je to ještě horši.
Pro dnes jen toto, jestliže máte místo ve Vinkulu a jestliže
se to tam hodí. Přikládám k tomu srdečné pozdravy všem^spolubratřím_
ubique terrarum a -orosím o memento, abychom směli se vším být hotovi
a aby všechno sloužilo k oslavě Boží a spáse duší. Pán Bůh Vas vsecn
ny opatruj a žehnej Vaší práci.
Smidl
Br. Antonín KOZÁK FSC^, Rangoon, Burma 27/7.1964; "Tento rok dosud
býI"přo"mňě"vělice smutným rokem, poněvadž jsem mel v rodině ve 4
měsících 3 úmrtí. Předně moje maminka zemřela náhle 23. února, pak
můi svnovec - měl za jeden rok dostati doktorát medicíny - a^konecně můj strýc /mladší bratr mé matky/, P. Ladislav Fučík, zemřel náhle v Praze. Sel nahoru po schodech a padl a byl mrtvy na miste. Moje maminka také měla rychlý konec. V pátek 21. února 31,ranila mrtvice a zůstala bez vědomí až do 1.15 ráno v nedeli 23- unora, kdy^
zemřela. Bvlo jí 84 let a mému strýci 74 let. On zemřel v Břevnove,
kde žil mnoho let a také byl na pensi. Právě se pripravoval jet na
Slovensko o o m á h a t i jednomu starému knězi, když jej mrtvice sklátila
tak náhle.^Ráno ještě měl mši sv. v břevnovskem opatství - ted Dohužel žalář a policejní stanice. Tak mne myšlenky na domov jen zarmoutí a více než zarmoutí. Bez maminky už nemáme domov, moji synovci a neteře mne skoro neznají.
.
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jak vidíte- jsem na jiném místě, ačkoliv jeste v Rangune.^
Převzali jsme totiž od světského duchovenstva stře.ní školu pro čínské hochy! tak od rana do večera slyším jen čínštinu a birmanstinu
/tlké motolský jazyk/. Já umím birmánsky, ale ne čínsky. Cinane
v š e c h n y
Sodlitby zpívají, nemohou odříkávati modlitby monotone jako

my na zapadě. Vskutku lidé zde na Východě nemohou se modliti v tichu, ale^musi odříkávati modlitby polohlasem, obyčejně tak hlasitě,
že je každý slyší, ale oni na to nedbají. Při tom se obyčejně houpají se strany na stranu, nemohou poseděti klidně a modliti se. To
člověk vidí všelijaké věci, o kterých v Evropě ani nesníme^ lidé
při pozdvihování dají ruce nad hlavu, někteří se dotknou podlahy kostela čelem třikráte, jiní za pokání jdou celým kostelem po kolenou a
nikdo si toho nevšimne, to jest něco obyčejného. Veřejná pokání jsou
něco, co zde každý zná. Tak v neděli máte několik osob klečících
před hlavním oltářem, každý drží v ruce hořící svíčku. A tak klečí
přes celou mši sv. a kázání. To udělali něco na pohoršení farnosti
a ted dělají pokání několik týdnů před celou farností. No Východ je
Východ a zvyky jsou jiné než doma. Zde v Rangúně máme tři střední
školy, v nichž máme dohromady skoro 7.000 /sedntisíc/ hochů. Z toho
asi 1.200 jsou katolíci. Právě před měsícem jsem měl čtyři křty a
ted připravuji tři. Jsou to naši bývalí studenti /všichni Číňané/,
kteří, když jdou na universitu, jsou volní a žádají o křest. Ve škole to často nemohou dělati, aby se rodiče neurazili. Také před měsícem náš p. arcibiskup pokřtil zde v našem kostele 57 Číňanů, celé
rodiny. V říjnu budeme zase míti dobrý zástup na křest. To ovšem
jsou lidé z města. Nemáme dost katechetů na vyučovaní náboženství.
Já dělám, co mohu, po škole a v sobotu a v neděli, kdy mám prázdno.
Obyčejně ml to trvá celých deset měsíců, než připravím takového studenta na křest. Ale obyčejně mám celou skupinu. Tu a tam některý se
nedá pokřtít, ale to nevadí, oni často přijdou později, aneb když si
vezmou katolickou manželku. Ovšem učení náboženství je přísně volné
a jen ti, kdo o to žádají, jsou připraveni, ostatní mají jen jakousi
morálku.
Po 36 letech už učím v maturitních třídách syny svých bývalých studentů, a tak se někdy cítím jaksi starý. Ale nemyslete si,
že nemáme žádné potíže. Právě ted jich máme víc než dosti a nevíme,
co se stane našim školám a i nám, myslím ovsem cizincům. Kdybych jel
ted domů, nesměl bych se sem vrátit. Tak to není vše máslo a med.
Práce jest příliš mnoho, ale strašný nedostatek pracovníků a všelijaké věci jiné brzdi práci a člověka to někdy přímo dozírá, jak se říká doma.
Právě ted rn^me dobu deštů, tak lije jako z konve, a to vedro! Colvěk aby měl denně připraveny tři kleriky, aby se mohl převléci každé 2-3 hodiny. Já po první hodině ve třidě musím jiti do své
světnice a vše změniti, jsem mokrý z pocení. To ovšem nedělá dobře
kůži a tělo jest často pokryto tisíci malých puchyřků, které pálí
jako oheň a když se člověk poškrábe, vypadá to jako v očistci. To aby
se člověk koupal 2-3krát denně. Jsme u moře, ale nemůžeme se koupati
zde, poněvadž jest tam mnoho krokodýlů a medúz. To se musí dále na
jih, kde voda jest čistá, ale jsou tam žraloci a ovšem všudepřítomné
medúzy. A když se taková medúza jen dotkne člověka? nikdy to nezapomene, to jest hned horečka a když člověk vplave do takového roje medúz, může i zemříti od horečky a popálení. Se žraloky ovšei^ není
žert. Moře mne strašně vábí, mohu po západu slunce tam sedeti celé
hodiny a dělat rozjímání. 0 prázdninách tam často ztrávím celé ráno,
hledám krásné mušle.
Jsme zde jen dva z CSR, jeden Slovák a já. Oba jsme sem přijeli v r. 1928. On jest na velké gumovníkové plantáži představeným,
ale gumu jaksi nemůže ted prodati a má přes 300 sirotků a gumu nemohou jisti. Bylo nás tu 8, ale někteří se vrátili nazpět, jiní už zemřeli a tak jsme zde ted jen dva, jako ztracení. Prosím, vzpomeňte
si při Mementu na mou drahou maminku a strýce kněze. Budu velice
vděčný. Zůstávám v Kristu oddaný
, , , ^
^ ^ ^
^
^
Antonín Kozák, F.S.C.
Mons._Josef_KUNC, Texas, USA: ''U nás se pilně sklízí bavlna a je jí
dobra úroda - sbírají ji mašinami /někde i ručně/ ve dne i v noci,
čistírny nemohou stačit a tak vlny plné bavlny /trailers/ stojí kol
dokola džin /čistíren/ i na parkovišti mezi školou a kostelem. Čistírna, která oddělí vlákno od semene, listí a jiné nečistoty, je toriž nedaleko nás. V karibejském moři, kdesi u ostrova Guadalupe /mezi Brasilií a Floridou/ se vylíhl, jak rádio hlásí, hurikán a neví

se, zda zesílí a kam zaměří, tak proto mají farmáři tak pilno, sklidit, co se dá, ji,:,ak by jim bavlna, z otevřených čaček, mohla spadnout na zem a taková /zablácená/ se sbírat již nedá. J "dzme se čisté vlákno stlačí do balíků, ovine pytlovinou a svaze obruči. Obyčejné takový jeden balík bavlny věží 500 liber, cena jedne liory^je
kolem 30 centů. Semeno extra si farmář může take prodat ii vetsi
farmáři mají až 100 takových balů. Vsak se na to zeptejte biskupa
Mořkovského, až si k Vám zajede v zari nebo v rijnu, on East Bernard zná, jsme v jeho diecézi. Ale já skorém nikam nemohu, pro tu
zlámanou nohu. Tak je pro mne lepší zůstat doma."
Br. V. JANDA, Quayaquil, Ecuador; "Jsem salesiansky biatr ^ i k
oaěňTMZřáváňr Přišel jsem do Ecuadoru před 35 lety pomahat misionářům v aplš^lskych pracích. Zde totiž my salesiáni máme apostolsky^
vikariát mezi Chyva^y ve východní části této republiky. Po svem přil e z l ^em do Ecu^oru představení mě určili provázet! našeho nejdp.
Apoštolského vikáře na^jeho visitačních cestách vikariátem. Mel jsem
tedy možnost uskutečnit! své dávné přáni katechisovat pohany. S horlivostí dal jsem se do apoštolského díla mezi těmito^detmi tropických pralesů. A vskutku, brzy s pomocí nejdp. misijního biskupa tehdy J.E. Msgra Comina získal jsem si lásku chyvarskych chlapců na misijních stanicích, které jsem katechisoval, připravoval na sv. křest
a k prvnímu sv. přijímání. Bohužel po deseti letech následkem vlnkeho tropického podnebí a neustálým touláním se hustými pralesy vazné
jsem onemocněl Z toho důvodu musil jsem upustiti od spolupráce s
misionáři a představení mě poslali do západní civilisovane časti Ecuadoru pracovati v našich výchovných ústavech.Zde v Quayaquilu _
Isem už 9 let. Máme zde největší ústav celé naši salesianske provincie, s obecnvmi a středními školami, které navštěvuje pres dvatisice
žáků všech sociálních tříd. Toto město leží na velerece &uayas s tropickým podnebím, to znamená, že zde po 6 měsíců neustale prsia^gaK
po 6 měsíců nekápne ani kapka vody. Tedy široké okolí v dobe desuu
hýří nejbujnější tropickou kvetenou, naopak v období such-,, kde není uměle zavodňováno, mění se v poušt. Je největším mestem státu a
pro svůj velmi rozvinutý obchod a továrny je též nejdilezibejsím a
nejbohatším městem Ecuadoru.
,
,
Dp Václav SOUKUP dříve misionář v Africe, nyní'ze zdravotních duvoáů"v"ŇeňěčRÚ7""i.. Přes tři měsíce jsem již v rottenburske^diecezi, jako normální kaplan, se šestnácti hodinami náb.^ vyučovaní, ovšem v němčině, nyní na stará kolena! Mimo to 4 kázáni a nejake 'Jý
spolkové schůzky. - Prosté se zde cítím jako dělník, ne na vinic^,
ale v lomu Páně..."
^ .
, ,
Dp. Maurus POUČEK, Elisabethville, Kongo: "Pravidelne mi dochází
oď"Vás"Ňový"život a Vinculum. To je má jediná spojka s českým církevním světem. Pán Bůii zaplat! Jen lituji, že já za to nic nemohu dat,
protože tu žijeme chudě. Země je sice přirozeně bohata, ale behem
těch čtyř let nezávislosti se tu dosud pracovalo malo a černoši se ^
stále mezi sebou řežou o moc. Spojené národy v čele se Spojenými Státy jim v tom pomáhali po tři roky. Ted vojáci Spojených národu opustili zemi, poněvadž Spojené národy nemají peněz na aalsi válcem.
Dp. Josef_INGR, Buenos Aires, Argentina, 21/8.1964: "My tady^máme leToš"velikou zimu, už třetí měsíc, teplota padla pod nulu, což^je mimořádné, nejsme na to zvyklí. Krev máme řídkou a jedině ji můžeme
zhoustnout polentou sine ave. Slanina argentinská nemá takovou chut
jako u nás, ani zelí. A uzeniny jsou tu moc drahé. Tento rok nam také schází hovězí maso. Můžete si pomyslet, jak by vypadal Vatikán^
bez Sv. Otce? Tož tak je Argentina bez masa... Když jsme v semináři
rozmlouvali o osobni pastoraci, říkával jsem, že bych nechtel být
kaplanem u sestřiček. A ono se to na mne vymstilo. Jsem takovým^kaplanem už sedmý rok, ale není to tak zlé. Pomalu se to u nich meni,
také do klášterů se'vkrádá nový duch. Mimoto pomáhám bratrovi na faře a po 23 letech si žijeme zase pohromadě s maminkou. Je nam veselo. Občas si zazpíváme české písničky a děláme si náladu na^cestudo Evropy a do vlasti, dá-li Pán Bůh! Samozřejmě, že se^podíváme k
Vám a pěkně Vám vyložíme, jak se tu pracuje, žije a trpí. Dp. Kadlec
Vám občas píše o zdejších poměrech. Daří se mu zde lépe než mně. On
má relace s krajany, my žádné, Scházíme se jenom s dvěma nebo třemi

rodinami osobních přátel."
Dp. Josef VOLF, Rakousko 28/8.1964 /dp. Volf je novosvěcenec a popisuje zázitky ze svého prvního místa/;"...Tak jsem tu už přes 14
dní a doposud žádny mrtvý. Vlastně jeden už tu umřel, ale toho ještě pochoval můj předchůdce blahé paměti. Doufám, že tu farníci budou
mít nadále rozum a začnou umírat, až se pan farář vrátí. Horší je
to s novorozeňaty, ta rozum nemají, a už se tu čtyři objavila. Předminulou sobotu dvě a minulou sobotu rovněž dvě. První pokřtil pan
farář z Kolnitzbergu a ty další dvě už já sám. První můj novokřtenec nese jméno Adolf. Je tu nyní na venkově hodně práce /končí se
žně a začínají otavy/, a tak mladí lidé také nemají čas na vdavky,
což rovněž mě jen těší. /.../ Z AmstetteP mne odvezl pan farář z
Kolnitzbergu. Je to vůbec moc hodný člověk; ve všem mi radí, kázání
ml opravuje a včera jsem s ním byl na celodenním výletě autem. Můj
předchůdce, kaplan G-růbler, ml ukázal, kde co leží a za dva dny mne
opustil. Musel na jiné místo. Tak jsem zůstal sám. A to tu byla už
Panenka Maria a hned nato 13. neděle po Sv. Duchu. 15.8 jseip prošel
křtem ohněm. Ráno o 7° mše sv. /před tím půl hodiny zpovídání/, kázání, hodinu a půl zpovídání, o 9 1/2 druhá mše sv. a druhé kázání.
Večer požehnání. Na druhý den se historie opakovala, jen zpovídání
bylo už daleko méně. Jinak během týdne je ráno mše sv. o 7 1/4 hod.,
pak nějaký ten křestní list a je pokoj. Hůře bude, až začne škola. 2
Farnost čítá asi 2.200 duší,žijících roztroušeně na území asi 15 krrT.
Kraj je tu kopčitý, žádné velké hory, ale stále se musí nahoru a
dolů. Kuchyně je venkovská a velmi dobrá. Pan farář drží dvě statné krávy a tak je mléka smetany dosyta..."
Dp. Josef_SACH, Dundas, Kanada 20/9.1964. "Srdečný pozdrav ze studeňé"Kaňady. Letos je to opravdu tak, počasí bylo dosti chladné, bylo
hodně vlhko a deštivo.
Upřímný dik za zaslané meditace a "Vinculum". Blahopřeji
Vám, bratři, k tomu kroku, aby byla ozdobena kaple sv. ^Václava u^
sv. Petra. í my se musíme trochu ukázat světu i budoucím^generacím,
že i my jsme věrni odkazu našich Otců a věrozvěstů. Modlím se za uskutečnění mozaiky a budu se snažit to hodně rozšířit, aby to bylo
podpořeno.
Byl jsem na dovolené v Huntsville v lesích severního Ontaria,
Bylo to krásné. Bylo dost chladno, v noci, a tak jsem po dosti dlouhé době viděl hořet dříví, kterém jsem krmil kamna a sušil hřiby,
které jsem při svých toulkách lesy a okolo malebných jezer našel.
Po tomto divokém, ale čistém a Bohu blízkém životě jsem odjel opět
na jih a do Spojených Států na instalaci pátého opata Sv. Prokopa
v Lisle u Chigaga.'/.../ Jsem rád, že jsem se této ohromné slavnosti zúčastnil, byl jsem snad jediný z Kanady, sešel jsem se s mnohými známými."
15/10. dp. Sach ještě napsal: "Sv. Vaclava jsme oslavili v
Hamiltoně slavnou mší svatou, sloužil ji dp. F. Dostál S.J., já jsem
mu asistoval, potom bylo sv. požehnání."/.., 0 svém působišti dp.
Sach píše:/''Dundas je blízko nejprůmyslovejšího města Kanady, Hamiltonu. Toronto je od Dundasu 40 mílí, asi 40 minut autem. Dundas je
farnost číslo 1 v Hamiltonské diecézi. Je to předměstí Hamiltonu,
dnes již téměř spojené v jeden celek, a přec život v Dundas je daleko čistší a morálnější. Toto město, které bylo nerostoucím v tomto
údolí, se v posledních letech ztrojnásobilo a má asi 17.000 obyv.
Naše farnost má velké okolí, malé usedlosti a farmy. Mame 2 školy,
lednu v městě blízko kostela s 12 třídami. Fanost zakoupila^nový pozemek mimo město nro budoucí školu a druhý v nove rostoucí čtvrti.
Škola 1e důležitá"a ne laciná povinnost fary. Chodím do obou skol a
mimo to do 2 středních, kde nám dovolili pro 10 stupeň učit 35 minut
týdně "religion". "
REDAKČNÍ- První číslo po "prázdninách" bývá obyčejně dost bohaté i letos jsme zachovali tuto tradici. Dik za to patří všem kteri
^ám poslali materiál, zvláště o situaci v C S S R . ^ P ř i s t i cislo bude
"vánoční": zkušenost nás naučila, že je lepe vydat je az po^svátcích
neboí s vánoční poštou dojde obvykle i mnoho zajímavých zprav a sdelení Přejeme tedy už dnes předem všem spolubratrim k svátkům Božího narození hodně čisté radosti a vánočního pokoje.

