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COMMUNICANTES IN EADEM CRUCE
Situace v CSSR se pry zlepšila. Říká se, že se lidem lépe dýchá. Ale
to, co platí pro jednotlivce a soukromníky, neplatí bohužel ještě
pro Církev. Z té má režim zřejmě stále ještě velký strach, a proto
jen velmi zvolna uvolňuje okovy, do nichž ji uvrhl.
Jaká je situace našich ndpp. biskupů., jsme viděli v přehledu uveřejněném v minulém čísle. Dnes se chceme trochu zastavit u postavení
našich kněží.
Londýnský The Tablet z 12. 12. mr. oznamuje: "Vězňové, kteří byli
nedávno propůštěni"z vězení Kartouzy ve Valdicích u Jičína, přibližně 45 mil na severovýchod od Prahy, přinesli zprávu, že v této trestnici žije stále ještě asi 9 až 10 kněží, kterým nebyla dána amnestie.
Patří k nim provinciál jesuitů P. Silhan a dva členové pražské theologické fakulty, P. Josef ZveřiňaTá"P7"0ta Mádr. Kartouzy mají špatnou pověst vzhledem k*"svemu správci. ?e jim je3en policejní funkcionář, který byl pro své sklony k sadismu přeložen z místa ředitele
tábora nucených prací v Jáchymově."
Někteří z našich knězi jsou tedy ještě stále ve vězení. To je první
skupina.
Potom žijí u nás kněží - a zdá se, že jejich počet převyšuje polovinu práceschopného kléru - kterým byl odňat státní souhlas a kteří živoří jako nádeníci ve výrobě. Jeden z nich např. právě nedávno napsal:
"Já jsem zase u dřeva a prací svých rukou živím sebe a svou starou
maminku. Práce nyní v zimě je trochu horší, vše je mokré a zebe to,
ale tím více užitku pro duše, za které vše obětuji. Vzpomínej dál v
modlitbách."
Další poměrně početná skupina, jejíž průměrný věk však stále neutěšeně stoupá, je ještě v duchovní správě. Během týdne jsou více méně
volní /nejsou-li zrovna v nějaké zvláší velké farnosti anebo v pohraničí, kde mívají na starosti někdy i značný počet obcí/; náboženství
se už vyučuje jen zřídka. V neděli však mají tolik práce, že je opravdu vyčerpává a že na ni prostě nestačí. Při tom žijí ještě v stálém strachu,"zda snad i oni neupadli v nemilost církevního tajemníka
a nebudou musit opustit své hubené stádce.
Potom se u nás vyskytuje i skupinka kněží, kteří jsou "horlivě" míroví /"normálně" mírový musí být každý, kdo má státní souhlas, zde
však jde o zvláštní horlivost/. Ti si s režimem rozumějí a přijímaF o l i a circularía cleri ČSR dispersi. I n lingua B o h é m i c a . Manuscripti instar. Cuna approbations ecelesiastica.
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jí od něho různé výhody. V jádru jsou nešťastnější a hodni většího
politování než ti druzí,
Na posledním místě bychom pak mohli jmenovat sebe, kněze v exilu.
Nás, kteří jsme zasvětili sv&j život službě našim lidem a stále patříme - aspoň morálně, ne-li vždy juridicky - k diecésím naší vlasti.
To je tak ve zkratce situace našeho kléru. Není jistě příliš útěšná,
v neposlední řadě i proto, že s sebou nese i nebezpečí určitého rozdělení. Budou si jednou rozumět ti, kteří vyjdou z kriminálu, s těmi,
kdo jsou ještě v duchovní správě, ti, kteří jsou dnes ve výrobě, s
námi, až se jednou vrátíme z ciziny? Jsou to otázky jistě bolavé a
není snadné předvídat, jak se tento problém vyvine a jednou rozřeší.
Není ovšem křestanské uvědomovat si palčivé problémy a pak zůstat se
založenýma rukama. Je-li ohrožena jednota našeho kněžského společenství, společenství mezi členy našich diecésí, pak je nutno ji podle
svých sil bránit. A snad to ani nám není úplně nemožné.
Vnější osudy nás sice stále více rozdělují, avšak úměrně s tíhou těchto osudů zůstává vždy i něco, co nás všecky dohromady spájí. Je to,
zdá se nám, náš kříž, ten společný kříž, který Pán položil na celou
naši církev v CSR. Na tomto jediném kříži se podílejí jak naši "martyres", tak naši "pastores", jak naši "confessores fidei", tak i my
"exsules". A toto společné utrpení, které má rozličné příchuti, ale
stejný motiv, nemůže zůstat bez užitku. Má svou nesmírnou cenu v očích Božích - je-li opravdu začleněno do kříže Kristova - ale nemůže
se neprojevit také psychologicky. Ten, kdo opravdu nese svůj exil v
lásce a v duchovním spojení s bratry doma, nemůže se jim nikdy odcizit natolik, aby jim jednou už vůbec nerozuměl, a ti, kdo při svém
pronásledování vzpomínají na nás - a máme důkazy o tom, že je jich
dost - nebudou moci nikdy zapomenout na ty, s nimiž počítali v chvílích utrpení. A kdo ví, zda tato věrnost v bratrské lásce nepomůže
nakonec i těm, kdo dnes ten společný kříž zrazují, anebo se za něj
stydí.
Communicantes in eadem cruce zůstáváme přes všechno vnější rozdělení
přece jen vnitřně spojeni. A budeme se jednou - dá Bůh - moci s porozuměním a beze studu podívat jeden druhému do očí.
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HOYÍ_PREDSTAVENl_y_NEPOMHCENU
Papežská kolej Nepomucenum pro bohoslovce z českých a slovenských diecésí dostala konečně - snad jako jedna z posledních v Kímě všechny představené /včetně rektora/ vlastní národnosti.
Rektorem se stal - jak již všichni víme - mons. dr. František Planner z arcidiecése pražské. Novým vicerektorem-ekonomem je dp.
dr. Anton Babiak z diecése báňskobystrické.
Upřímně se z toho radujeme a oběma novým představeným ze srdblahopTyiis^ Plannera se neodvažujeme čtenářům představovat. Jednak
ho jistě všichni znají, jednak by redakce dostala asi zase výtku, jako před třemi roky, kdy byla pokárána za "kult osobnosti", kterým se
prý poskvrnila při monsignorově stříbrném kněžském jubileu.
Jako objektivní zpravodajové si dovolíme jen podotknout, ze
mons. Planner přijel kdysi do Říma z pověření našich - tehdy ješte
svobodných - biskupů, aby spolupracoval na výchove našich bohoslovcu.
Vrací se tedy k svému původnímu poslání.
A jako kněží, kterým na osudu Nepomucena opravdu zalezl, nového rektora i všechny jeho svěřence ujišíujeme, že na ně vzpomínáme
každý den u oltáře.
,
A ještě něco: Nemohli bychom mu pro povzbuzeni poslat do Rima nějaké nové alumny? Nejde-li^to letos, třeba by to šlo napresrok,
v Nepomucenu budou jistě vždy vítáni.
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NASE_MSE_SVATA
za všechny naše živé, zemřelé a budoucí /aby
je Pán Bůh povolal/ kněze, řeholníky a řeholnice je sloužena i v tomto roce každý měsíc na kněžskou sobotu /tj. sobotu po prvním pátku/.
Spojte se, prosím, s námi!

J^DNANÍ_S_VATIKANEM
Některé katolické časopisy západního světa uveřejnily v posledních měsících zprávy o vyjednávání čs. vlády se zástupci Svatého Stolce. Podle informací KNA z Prahy bylo prý toto vyjednávání koncem minulého roku přerušeno, protože nevedlo k žádnému konci. Vláda prý nechtěla ustoupit od svého požadavku - Svatému Stolci naprosto nepřijatelnému - , aby byli jmenováni biskupy dva preláti známí jako "zasloužilí bojovníci za mír". A zástupce Svatého Stolce prý považuje za
bezúčelné pokračovat v jednání, nechce-li vláda zaručit Církvi^aspoň
minimální svobodu, nutnou k vykonávání jejího poslání /aby např. biskup mohl disponovat svými kněžími/.
The Tablet z 26. 12. vysvětloval toto utkvění na mrtvém bodě
nerozhodností pražské vlády, která opatrnicky vyčkává, jaký vítr pověje z Moskvy /říká se, že i převezení pana arcibiskupa Berana do Mukařova bylo prý podníceno Moskvou - takový má dnes Západ pojem o "nezávislosti" čs. vlády/.
Poslední zprávy z Prahy /srv. The Tablet z 16. 1./ oznamuji,
že prý o další vyjednávání je opět zájem. Dal to prý najevo bývalý ministr Kahuda, který v zastoupení ministra školství přijal na začátku
roku Ss. ordináře. Zdá se však, že Svatý Stolec obnoví jednání jen
tehdy, dá-li čs. vláda záruku aspoň minimální dobré vůle a ta se zatím
ještě neprojevuje.
0_NEKTERÝCH_Z_NASICH_P^U_BISKUPÚ
Podařilo se nám získat informace o ndp. biskupovi Očenáškovi
/z diecése královéhradecké/. Bydlí prý v Českém Meziříčí, v domku
svých rodičů. Denně dojíždí autobusem do práce do mlékárny v Opocne,
kde obsluhuje stroj na výrobu mléčných prášků pro dšti./Ne tedy do
Náchoda, jak jsme kdysi psali./- Když byl propuštěn z vezeni^ nařídili mu, že si musí do třech dnů nalézt manuální práci. Velmi často dělá až dvanáct hodin denně /když je třeba plnit plán a JZD odevzdají
dost mléka/ a i v nočních směnách, protože prý je "svobodny a bezdetný". A tak mu pak zbývá jen velmi málo času, protože mezidobí mezi
jednotlivými směnami stačí pouze na vyspání.
.^
Pan biskup Hlad je stále ještě v Oseku. S nim je tam jeste
pan biskup Hopko. Občas mohou jet na soukromou pout autem, ktere má
k disposici Charita v Oseku. V létě prý navštívili H e j m c e , Jablonné pod Ještědem /bl. Zdislava/, Filipov a další.
Z JEDNOHO_DOPISU_P^A_^CIBIS^A_BER^A
Několik našich kněží se sešlo o vánocích v jednom koutu Evropy a poslalo Při té příležitosti pozdrav i njdp. arcibiskupovi Beranovi. Dali nám k disposici jeho odpověd. Vyjímáme zjni zaver, kterv - zdá se nám - může mít platnost i pro ostatní.Pise:
"Pozdrav a povzbuzení k důvěře i všem na lístku spolupodepsaným. Modlím se za Vás všecky a pamatuji na Vás a je pro mne vzdy u- ^
těchou i povzbuzením každá zprávička o Vás a Vaši plodné činnosti...
TAK CO JSTE_VipELI_TAM_U_NAS_?
Ze zážitků legálňí"návštěvy;"Tak co jste viděli t a m u nás?"
"Rozbitá okna kostela v ... Pan farář nám v síastnem okamžiku,kdy
nás nikdo nemohl vidět ani slyšet, řekl: ^To nasi výrostkové zkouši
své střelecké umění na našich farních oknech Nejhorsi vsak je ze
se dnes ta drahá okenní barevná tabulka nedostane ani za trista korun.
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Ale sem tam nějaká ta tabulka, to ty ještě nic nebylo. Naši "uvědomělí" mladí občané to však dělají systematicky. Není téměř neděle?
aby několik "mírových" mladíků neztopilo nějakou výtržnost při mši
svaté. Kdybych našel aspoň dva tři statečné chlapy, kteří by těm neřádům pořádně napráskali? pak by byl pokoj." Dosavad se však toto
zbožné přání pana faráře nesplnilo. Není tam nikoho? kdo by se odvážil zakročit proti těmto rušitelům kostelního klidu.
Vyučování náboženství ve školách již není /již skoro není, dodáváme, abychom byli objektivní - pozn. red./. Malé dšti jsou připravovány na první svaté přijímání jen doma a potají. Ale i to jsou vyjímky.
Katolíci, kteří si od počátku zachovali statečné vyznání své
víry při jakékoliv příležitosti, jsou již nyní určitým způsobem respektováni, zvláště mají-li stále dobrý pracovní výkon. Dělnické platy jsou však pro nekomunisty mizerné. Pohybují se mezi pěti až jedenácti sty korun za měsíc. Co však je víc než udivující, je to, že
prostí staří dělníci dostávají jen od dvěstěpadesátí do čtyřech set
korun měsíční starobní renty, což stačí jen na to, aby hned tak honem nemusili zemřít.
Jídla je celkem dost, jenže drahé maso jen jednoho určitého
druhu je k máni několik dní a potom zase až po jednom anebo dvou týdnech. Volný výběr neexistuje. Hodinové čekání na maso v dlouhých
frontách je již zcela vžitou zvyklostí. Máslo je na prodej tak dvakrát za týden. Kdo však nemá čas na trpělivé "stání", ten je prostě
nedostane. Vlna a vlněné látky nejsou ani k vidění, leda v Tuzexu."
$^RTNÍ_OZNÁMBNÍ_Z_BROUMOVA
Ndp. opat Dominik z Rohru nám poslal úmrtní oznámení Otců
benediktinů, kteří v poslední době zemřeli v Broumově, jeden v nemocnici, druhý v klášteře, který se stal starobincem a koncentračním
klášterem pro asi 400 sestřiček z různých řádů a kongregací. 31. července zemřel v broumovské nemocnici "R.P.D. Norbertus Antonius Lokvenc OSB., Monachus Ahbatiae Brevnoviensis /a gubernio cechoslovacchio suppressae/, deinde parochus Policensis optime meritus aetatis
suae anno 56, professionis 27? sacerdotii 24.'- 10. září 1964"in Domino pie obdormivit R.P.D. Salesius Josefus Sommernitz OSB. Monachus
iubilaris Abbatiae Brevnoviensis /a gubernio cechoslovachio suppressae/, per quadraginta annos professor excellentissimus in gymnasio
Abbatiae Braunensis aetatis suae anno 84? professionis 64, sacerdotii 60." Na pohřeb jeli i dva jejich spolubratři z Rohru. Ndp. opat
Dominik, Abbas Abbatiae Braunensis, "eorum animas fraternis nostris
precibus enixe commendat" a my se za ně jistě rádi pomodlíme. R.i.p.
JAK_SB_V_CSSR_UMÍRÁ
Z dopisu: "V X. zemřel bývalý profesor na gymnasiu Y. Byl
komunistou už za první republiky a kde mohl, ryl do ďrkve. Jedna známá mi nyní píše o jeho smrti: "Na smrtelné posteli jen říkal pacientům, aby se modlili. On sám prý se modlit neumí. Tak jeden začal předříkávat a on to opakoval a všichni na světnici se modlili. Když jde
do tuhého, tak každý sebevětší odpůrce hledá, co dříve potíral /dejž
to Pán Bůh, pozn. red./. - Něco podobného - pokračuje stále pisatel
dopisu - mi vykládal B. o Miroslavu Rýdlovi. Myslím, že jde skutečně
o tu osobu, o které jste už víckrát psali ve Vinculu, totiž toho neznaboha, který psal ty knížky proti náboženství /nemůžeme si to, bohužel, ověřit, proto ponecháváme zodpovědnost za tuto identifikaci
autorovi toho^dopisu - pozn. red./. Já jsem totiž znal nějakého Miroslava Rýdla a slyšel jsem po válce, že se dal ke komunistům. B. mi
vyprávěl, že umřel v Brně a před smrtí stále volal, aby mu zavolali
kněze, ale nebylo to možné, protože ho hlídali nějací partajníci. V^
Brně se totiž už staly případy, že lékařka nebo personál zavolal kneze a byli pak ihned propuštěni, dokonce lékařce byl odňat diplom!"
TAKOVĚ_JSOU_TAM_POMERY
Do kterési velké a důležité farnosti v CSSR byl před léty dosazen farář, který nebyl na výši svého poslání. Jeho ukol byl obrovský měl na starosti obvod, kde žilo několik desítek tisíců obyvatel.
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Asi proto? že se mu to zdálo mnoho, postaral se o to, aby čtyři kos
tely, které byly na jeho území, byly dány k disposici jako skladiště
Kaplanům určoval úřední hodiny na zpovídání /úterý a pátek; přišel-li někdo do sakristie s prosbou o zpověd a byl-li tam farář, bylo
mu řečeno, že se zpovídá jen v tyto dny/, zakazoval kaplanům jakýkoliv styk s věřícími apod. Ještě, že tam bývali dáváni za kaplany
dobří knšží - v mnohých věcech však byli často bezmocní, protože jejich šéf byl velmi zadobře s krajským i okresním církevním tajemníkem a bylo vážné podezření, že i s orgány státní bezpečnosti. A když
bylo vidět, že si kaplani přesto vedou dobře, byli okamžitě přeloženi anebo posláni na vojnu.
Když i širší kruh věřících poznal, že jejich duchovní správce je brzdou veškerého duchovního dění, začalo se pracovat na jeho
přeložení. Málokdo věřil, že se to podaří, protože u státních orgánů byl velmi oblíben a argumentovat
tím, že brzdí náboženský život
by byla pro ně jen záruka, že je na svém místě. Využilo se však územ
ní reorganisace, dále finančních machinací /o kostelní sbírky se dělil s okresním církevním tajemníkem a Část jich používal na stavbu
své vily/ a kromě jiných věcí též částečného uvolnění politického.
Výsledek byl, že po velkém úsilí věřících a za mírného přispění kapitulní konsistoře /měli tam dosti písemných stížností/ byl tento
kněz přeložen do jiné farnosti a okresní církevní tajemník dán ze
"zdravotních" důvodů do pense.
Přes všechny tyto smutné skutečnosti bylo však v náboženském
životě toho města něco radostného: od roku I96I bylo možno pozorovat
ve farnosti růst náboženského života! /a to jak kvality, tak i kvantity/. Lidé ztráceli strach a nabývali postupně odvahy k různým intervencím u státních orgánů ve věcech náboženských /vyučování náboženství, vrácení kostelů apod./. Z litoměřického semináře přicházeli dobří knšží /aspoň do té farnosti/. Věřící si uvědomovali postupně svou spoluzodpovědnost za náboženský život ve farnosti. A když
přišel nový farář, začal farností proudit nový vzduch.
"Myslím, že by bylo zbytečné psát o tom, jakou radost jste
ml způsobil svým dopisem. Skoro jsem nevěřila, že obdržím odpověd,
pokud jde o věci vezdejší vyznávám credo naší současnosti - pochybovat o všem? jen tak je možné vyhnout se zklamání.
Vaše píle a neúnavnost je hodna obdivu a lze Vám jen ze srdce přát, aby i Vaše fysické zdraví udrželo krok s Vaší duševní vitalitou. Sestra Marie dosud žije, ale postonává, pokud jde o ostatní
společné známé, nese každý svůj úděl podle vlastní letory a temperamentu. Snad si o všem povíme jednou víc ústně. Osud každého z nás
je hezky klikatý, prostě vývoj ve spirále, žádná přímá linie. A tak
v mnoha případech nelze ani dost dobře říci, kde končí jeden závit
a kde začíná druhý, kudy vede hranice mezi přesvědčením a přetvářkou
které zásady jsou pravé a které jsou pouhé komerční fráze, aí už jejich obsahem jsou veřejně pronášené citáty z Manifestu nebo vzápětí
nato z Maritaina, tyto samozřejmě přísně soukromě. Nošení sedmera
klobouků stalo se módou stejně jako sezení mezi židlemi - aspoň ani^
jedna z nich nemůže uklouznout. Vím, že se podobně žije na celém svě
tě, ale tam, kde životní koloběh probíhá na úzké ideologické platformě, bije tento fakirský styl zvlášt do očí a budí roztrpčení u
těch, co dosud sedí pevně, u oněch zase strach z možného odhalení
podvodu, který je dohání k sebezáchovným akcím, za jaké by se i Jago
zapýřil.
Potřebovali bychom českého Grahama Greena a možná, že ani
jeho bystrozrak by neodhalil tu záludnost dvojaké hry. Mezi naším a
Vaším světem leží dnes už jedno celé tisíciletí odlišného vývoje, od
lišného chápání životního procesu, pro Váš svět jsme buď hrdiny z
Moci a slávy nebo mučedníci ze Solženicynova Jednoho dne a my jsme
zatím jen kafkovské postavy, neustále kamsi spěchající a nevědoucí
kam, odsouzené a nevědoucí proč a kým, emigranti pod vlastní střechou.
Co bych Vám měla říci o sobě? žiji podobné - doma bez domova. A není to jen záležitost bytu, který mi bytový úřad po 18 letech
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neúnavné /lépe řečeno velmi únavné/ intervence stále odmítá přidělit
- a nežádám o víc než o 1 pokoj, o trochu soukromí., důstojné člověka,
ale pojem člověk je u nás myšlen v plurálu, nikoli v singuláru. Tak
vegetuji v cizích domácnostech, u lidí dobrých i méně dobrých, dnes
tam, zítra onde, čistím kliky kompetentních úřadů s humánním posláním, schody nahoru? schody dolů, cizí lhostejné tváře, které se na
chvíli rozzáří, když spatří v mé dlani stokorunu a pak zůstane zase
všechno při starém. To také není jenom otázka zaměstnání, v kterém
jsem jako každý jiný kolečkem v pokaženém stroji, to je souhrn všeho
dohromady, všech těch dní, které se podobají jako vejce vejci svou
bezobsažností a bezvýchodností a které by člověk mohl klidně škrtnout
v kalendáři, Jakobych Vás slyšela - toto všechno není konečný cíl ale i hrdinství má své meze. Zejména to všední, nepatetické. A já
vůbec nejsem hrdinka.
Pochybuji, dělám-li ještě nějakou užitečnou věc, ne, neříkejte mi, prosím, ten známý výrok o služebnících neužitečných, bylo by
to totéž, jako kdyby nasycený utěšoval hladového vyhlídkou na oběd,
který mu bude naservírován po smrti - promiňtě to srovnání, ale nikdo z Vás nám už nemůže rozumět, byt byl psychologicky sebelépe vyzbrojen. Máme už dnes možnost přesvědčovat se o této skutečnosti na
každém kroku. Vždyí co nám vlastně chybí? Začínáme žít pomalu ale
jistě životem západního člověka - oblékáme se jako na Západě, bavíme
se jako na Západě, jezdíme na dovolenou do Alp nebo na Kubu, dokonce
i do kostela chodíme jako na Západě. Smíme se hlásit k západní kultúře a přizpůsobujeme jí socialistický realismus. Co nám chybí? A přesto jeden vedle druhého jsme jako prázdné domy s okázalou fasádou, z
kterých vystěhovali partaje. Dovedete si představit jak v takovém domě i šepot rezonuje?
Nevím, dělám-li vůbec nějaké užitečné věci. Plním normy a
předpisy, které platí dnes, ale neplatily včera a nebudou platit zítra, zato znovu pozítří. A to se pak musí všechno převrátit na hlavu,
aby se začalo od paty.
Nedávno jsem listovala v T. Brezovi, v jeho železné bráně asi Vám nebude neznámá. U nás vzbudila zájem v určitých, do jisté míry zasvěcených kruzích, jinak se jako nečtivá lektúra povaluje po antikvariátech.
Nakonec prosbu! Vaši přátelé by prosili o nějakou literaturu,
kdyby Vám bylo možné, zašlete něco podle uvážení mé příbuzné. Mimo
jiné mohly by to být i sociologické, přírodovědecké a lékařské publikace a zejména usnesení Koncilu. Je v tom tady zmatek.
Děkuji jejich jménem a za ně i za sebe Vás co nejsrdečněji
pozdravuji a zůstávám
Vaše A.
STÁTNÍ^SOUHLAS
/Pozn. red.: Měli jsme v úmyslu rubriku"Z CSSR-zakončit předchozím dopisem. Při psaní poslední stránky nám však přinesla pošta
další příspěvky. S vděčností vůči jejich odesilatelovi je ihned přepisujeme, čtenářům se však omlouváme za určitou logickou nesouladnost
této rubriky./
K vykonávání jakékoli funkce v duchovní správě i k vyučování
náboženství musí mít kněz státní souhlas. Souhlas se vztahuje jen
na místo, kde je kněz ustanoven. V jiné, třeba sousední farnosti, nesmí nic vykonávat, ani např. sloužit mši svatou bez povolení okresního církevního tajemníka. Stává se, že kněz, který má ve farnosti
státní souhlas, má byt přeložen, ale státní úřady mu neudělí souhlas
pro nové místo.
Ke kázání na poutních místech při velkých poutích je třeba
volit kazatele z řad vlasteneckých kněží. Ti v kázáních neopomenouj
hodnotit např. význam voleb, v nichž lid manifestačně projevil důvěru vládě atd.
Kněz bez státního souhlasu nesmí většinou celebrovat v kosrtele ani při zavřených dveřích, někde je to dovoleno - to záleží na
církevním tajemníkovi. Kdo má souhlas, smí v jiné farnosti sloužit
mši sv. soukromě, tj. u bočního oltáře v době, kdy není pravidelná
mše svatá.
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Bez schválení církevního tajemníka není dovoleno nic v kostele nebo na faře opravit nebo něco nového pořídit, i když si to
farníci chtějí zaplatit sami. Není-li kněz u tajemníka dobře zapsán,
povolení nedostane.
Pastorální konference se nekonají. Místo nich jsou na okrese
schůze mírového výboru duchovenstva za přítomnosti okresního, někdy
i krajského církevního tajemníka a zástupce okresního národního výboru. Probírají se běžné politické otázky: boj za mír, mezinárodní
situace, velby atd. Také o koncilu bývá referát. Referáty určuje celostátní mírový výbor katolického duchovenstva, jehož předsedou je
ministr Plojhar. Schůze na okresech řídí děkan. Ten spolu s jedním
knězem, který se jmenuje okresní mírový tajemník, přiděluje vypracování a přednesení referátu. Jiní kněží dostanou výzvu, aby si připravili tzv. diskusní příspěvek, ten má trvat asi 10 minut. Tak je vše
připraveno k hladkému průběhu schůze. Neúčast na mírové schůzi je
považována za projev odporu proti režimu a velmi často má za následek odejmutí státního souhlasu.
Někteří kněží jsou získáváni pro spolupráci s tajnou policii.
Kněží jsou ustrašeni, nedůvěřují jeden druhému. V každé obci je pověřen jeden nebo více lidí, kteří sledují vše, co se děje na faře, kdo
tam jde atd. Kázání jsou všude kontrolována pověřenými osobami. Leckde upadá kázeň kněžstva: toto je vítáno zvláště okresním církevním
tajemníkům.
^
„
V každé komunitě řeholních sester, jez působí většinou v domovech důchodců, jsou snahy získat některou pro spolupráci s tajnou
policií. Tato snaha nezůstane vždy bez úspěchu.
NAB02ENSTVl^NA_SK0LACH
Ve městech je přihlášeno do náboženství dětí málo - a ty,^
které náboženství navštěvují, jsou mučedníky. Rodiče jsou přesvědčováni, aby děti nepřihlašovali. Oznamuje se to do závodu, kde otec
pracuje, tam si ho zavolají a činí nátlak. Učitelé navštěvuji rodiny
a přesvědčují. Ředitelé volají rodiče přihlášených dětí a přesvědčují: nešlapte dětem po štěstí, budou-li chodit do náboženství, nedostanou se na studia atd., takové jsou argumenty. Mimo vyučovaní náboženství je každý styk kněze s dětmi znemožněn. Styk s dospívající
mládeží je naprosto vyloučen.
Katechismy a prvouky nejsou. Nevydavaji se. ^
^
.^
0 přijetí do kněžských seminářů rozhoduje take statni tajna
policie.

Dp. Josef INGR, Buenos Aires 10/11. 1964: "Prosíme Vás o,memento v
5r5šiMi7"š"Břatrem slavíme patnáctileté vyroci vysvecem. Gratias
agimus Deo et Christo pro nostra vocatione! Já pojedu ao Catamarca,
kde Isem absolvoval poslední roky teologie. Katedrala je basilikou
Panny Marie della Valle, Patronky argentinského Severu, a pravé slaví se leií týden od 1. - 8. prosince. Poutníků se tam sejde na 30
I L í c ^ S a v N domorodců. Tit^ nesou,své svaté^v tak 3vaném^"misa chico" proceství s muzikanty a tanečníky. Jak přijdou do nektere dědiny, 'necSají sloužit slavnou mši sv. tamějším farářem. Po msi svate
"oslavují" svoje svaté trochu profánně... no, tady to konci někdy
až moI f^riLtsky. To se jim nemůže zazlívat, je horko, jsou unavení,"hrdío t o u ž í ^ vlhku... Tak jdou až 300 - 400 k m p o horských a
¿t^l^-r-t-Yiíoh cestách Jestli se mi podaří udělat několik obrazxu, pos
íu Vám
" - ^ K o p ř ě j e L ke kněžskému výročí a vzpomeneme i /Pozn. red /
^p. František STAUD Peru, 27/11. 1964: "Vřelý dík za oba dopisy ten
^rVHÍ"žě"147"RvetRa a druhý z 10. listopadu. Ten dosel za pouhých
12 d^íl /Leteckou poštou - pozn. red./ - Odpust že jsem ^ p s a l tak
d l o ^ . Musel jsem" se vzdát korespondence pro ge^ostatek casu. Mno-
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jsem sice psal, ale jiné mnohem nutnější věci: abecední seznamy či
obsahy ke křestním matrikám. To tu neznali., pro nedbalost. Raději
nechávali "hledat" křestní zápis celé dny, ovšem že se za to muselo
zvlášt platit. - Já psal celé dlouhé večery, až jsem si sestavil abecední obsahy skoro ke všem knihám - přes 20.000 jmen! Ted jsem král!
Od prvního týdne tohoto měsíce /inclusive/ jsem "doma", to
jest už se ukončily v mé farnosti "poutě" či "fiestas" a tak se mohu
věnovat stavbám. Je třeba dokončit stavbu kostela. To ovšem bude vyžadovat práci několika let. Především však potřebuji faru. A tu jsme
začali stavět. Vlastně připravujeme kámen. Boříme zbytek staého kostela /presbytář/. Základy a spodní část zdí jsou z kamene. Ostatek^troupel. Kameny použijeme do základu fary a zdi, která uzavře celý kostelní pozemek - dnes už nevelký, protože předchůdcové to nejlepší místo
na levé straně nového kostela prodali a tam už stojí dům. - Fara se
staví za kostelem. Kromě toho zbude stavební místo pro klášter sester.
To bych chtěl v příštích letech postavit. - Byla by to dobrá pomoc v
duchovní správě.
Profesorování na střední škole jsem už koncem června nechal
laikovi - bývalému seminaristovi, který tam vyučuje i jiné předměty.
Já na to neměl čas, vždyí jsem byl celé měsíce na cestách, s výjimkou
neděle. Můj zástupce to dělá dost dobře a já vidím, že se tu situace
i u mládeže přece jen pomalu mění. Z počátku nechodil vůbec nikdo do
kostela. Ted už je to jinak. - I ve všední dny každý večer máme adoraci s růžencem za malé účasti sice, ale přece jenom se modlíme a to
je to nejdůležitě.jšíj Před několika měsíci jsem začal akci "pro matrimonio". Jak
víš, je v lat. Americe plno nemanželských dětí. To proto, že většina
rodičů neuzavírá manželství. To se vysvětlí tím, že kněží sami povětšině žijí v konkubinátě a o manželství nekáží a sezdávají jen ty, kteří o to prosí a dávají si to dobře platit. - Já odmítám křest dětí
rodičů, kteří žijí v konkubinátě. Za sňatek si nedávám platit, anebo
jen to, co dovoluje diecesní předpis - 30 soles - 600 lir, když jsou
ochotni to zaplatit. - Proto jsem v minulém létě sezdal na 200 párů,
všichni se zpovídali a přijali - po prvé - svaté přijímání. I velmi
mnoho Školáků už přijalo své většinou první svaté přijímání.
Jak vidíš, i v tak velké farnosti se dá pracovat. Nejdůležitější věc je dobry přiklad duchovního správce. Jižní Amerika potřebuje
především toto:
Děkuji Ti za všechny zprávy z domova i z Říma. - Mně se zdá,
že jsem teprve včera opustil Evropu. A zde jsem už zdomácněl. /.../
Ano, můj "prelát" byl vysvěcen v Leviku /v tridentské diecési,
pozn. red./ na biskupa. Je to muž Boží, jsem rád, že mám tak dobrého
a dobrotivého představeného. Pravděpodobně se uvidíme na exerciciích
v limě, bude-li to tak jako loni.
Do Vincula dej, co se Ti líbí. - Vřelý pozdrav všem spolubratřím.
Dp. Blažej MUELER, /salesián novosvěcenec/, Texas 4/12.1964:/'Pokoj
Páňa"naseho Jezise Krista budiž vždy s Vámi a svěřenými Vám úkoly.
Svátky míru, lásky a pokoje jsou přede dveřmi, tedy nezbývá než z té
daleké Ameriky, kde nás poslušnost poslala, poslat ten nejupřímnější
pozdrav s blahopřáním a ujištěním, že nejste zapomínáni. Duchovně
jsem spojen ve mši sv. a prosím o totéž. Naše misijní území je veliké.
Máme od naší farnosti P. M. Guadalupské na sever, jih, východ i západ 100 km. Každou neděli celebrujeme všichni 3 mše sv. Ceši pracovníci jsme ve většině. Máme 6 misií a jiné pro nedostatek personálu nemůžeme otevřít, i když jsou nám ndp. biskupem z Corpus Christi svěřeny.
Cas je nejlepší lékař na všechno. Ovšem k předávání nauky o Kristu
je vrcholný čas. Nemůžeme otálet. Protestanti jsou mezí prvními propagátory, zde v R., městečku s 10.000 obyvateli je 20 sekt a 2 katolické kostely. Mluví se tu španělsky i anglicky. Mládeže je spousta.
Jsou hodní, vděčni a chudobní. Farní škola Čítá 200 dětí - smisených.
Vyučování je svěřeno našim sestrám."
Dp Vinko SEDLÁČEK, "náš" bohoslovec, nyní už kněz z Jugoslávie.
ŽaHrěb"207T27l954"'"..- Tady Vám posílám malou vzpomínku na muj veliký den v mém živote, když jsem sloužil první Mši svatou. Pán Bůh
dal že jsem se dožil toho, co jsem si od malička pral. A taky mohu
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říci, že od prvního dne jsem na této cestě štastný. Ted na svátky
jdu na jednu faru, kde nemají faráře? a tak tyto vánoce prožiji mezi věřícími jako kněz. Však už jsem byl na více farách a vždycky
jsem se pěkně cítil.
A také dovolte při této příležitosti, abych Vám blahopřál
štastné a veselé vánoce a Nový rok..,"
Pozn. red.: Blahopřejem dp. Sedláčkovi k jeho kněžskému vysvěcení a přijímáme ho do "vincula" našich bratrských modliteb.
Dp. Josef ŠMÍDL, Böttingen, Německou "... A prosím také o Vaše mement
to na úmysl? aBychom i my zde mohli pokračovat ve všem, co bylo dosud započato a přivést naši stavbu kostela a jiných farních institucí ke štastnému konci. - Zatím je zde ukrutná zima a všechny práce
byly zastaveny. To dělá srdce těžké, jelikož potřebujeme ten kostel,
nebot ta provisorní místnost v dětské školce je malá i přes to, že
máme pravidelně tři mše svaté."

PSÁNO V CSSR
Kdyby bylo možné v CSSR svobodně zhodnotit historický vývoj
materialistické komunisace našeho i jiných národů a zkoumala se při
tom i jen desetina promyšlených a systematicky sestavených tahů, které vede dialektický materialismus v socialistickém rouše proti náboženství, zhroutila by se celá socialistická věda i se svými zákonitými principy v trosky a v ruinách by zůstala pouze lež, násilí, nátlak a propaganda.
Je zcela pochopitelné, že se v rukou komunistů stává věda,
filosofie a historie poddajným nástrojem ideologie, kterým se vede
boj proti všemu, co jim právě není vhod, co je nežádoucí anebo oposiční a že jednou z hlavních obští je při tom křesíanská nauka a theologie. Propaganda marxismu využívá intensivně všech možností, které
má v ruce a všech těch laciných forem upravené -vědy", aby pranýřovala projevy svobodného lidského ducha a zvláště víru v živého Boha.
Atheistická literatura, pramenící nejčastěji z vědeckých institucí SSSR, staví veškerý theologi*ko-historický výzkum a archeologii, jež dokládá pravdivost statí Starého i Nového zákona, na hlavu. Veškeré náboženské pravdy nevyhovující socialisticko-atheistickému myšlení prohlašuje za mythus, pověry, bludy a opium lidstva a
docela drze si vybírá potřebné autory a osobnosti pro doložení svých
thezí. I pro nevěřícího člověka je mělkost a lacinost této metody
ubohou a nečistou prací, za kterou se skrývá režim ve jménu model
Marxe a Lenina /Stalina již vynechávají/. Je to jednání odsouzeníhodné a již dnes přináší hořké plody. Vždyí tato "jedině správná"
marx-leninská filosofie se svým zákonitým principem přináší každým
dnem větší zklamání milionům lidí, kteří se denně přesvědčují o vrat
kosti planých slibů a ideí postavených na hmotné, bezduché materiali
saci. Proč najednou titíž lidé, kteří se zprostili bludů víry^ nepracují dnes svědomitě? Proč nejednají upřímně, proč podvádějí^vlast
ní chlebodárce, kde je lidská čest, důstojnost, mravnost a jiné tak
potřebné lidské duchovní hodnoty, které slibovala socialistická atheistická morálka? Je zajímavé, že právě v době upevňování socialistické a komunistické společnosti, dávno po překonání náboženských
překážek se objevují ideologické zvraty, které očividně vedou celou
společnost chtíc nechtíc na pokraj zániku. Cím to, že ta vychvalovaná materialistická -věda" nedala lidem dostatečnou náhradu za ukradenou víru a vyrvané přesvědčení?
Souhrn historie všech náboženství obsahuje složíte vývojové
procesy, které zákonitě zapadají v jednotlivé historické úseky a
mají své zdůvodnění. Správný humánní a demokratický přistup^k cele_
této chronologii náboženských směrů odděluje dobré od spatného s pri
hládnutím k charakteru jednotlivých historických období.^Marxistický atheismus však zavrhuje šmahem vše, co je neslučitelne s^jeho
normami a schovává se při tom za pseudovědeckou plentu, která na dlou
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ho nikoho neuspokojí.
^Je zcela přirozené, že každé lidské zřízení má snahu získat
nejširší veřejnost a zdůvodňuje proto své poslání a cíl. Socialismus to však Siní prostředky nečestné propagandy, která vnucuje předem připravené these komunistických docentů, "historiků" a jiných
zfanatisovaných vyznavačů komunistických model, pro něž je veda záminkou k dosažení moci nad národy. Vnucuje se nám otázka, proč materialisticko-atheistická propaganda tak usilovné vyhledává veškeré
detajly historického charakteru, kterými by mohla obžalovat své odpůrce z nedůslednosti, když její vlastní theorie se jen hemží celou
řadou vzájemné si odporujících tvrzení a faktů, které v poslední době vnášejí semena svárů a zmatků do vlastních řad i mezi* jednotlivé
socialistické národy. Odpoveá tkví v nesmyslné revolučnosti, kterou
komunistická vědecká norma dovoluje vésti proti každému a vůbec proti všemu, co nejeví souhlas s její nadiktovanou linií. Skoda, že
nám v CSSR není zatím možné podrobné rozpitvat jednotlivé prohnilé
sféry komunistické a atheistické demagogie a jejich lichvářské sektářství. Jednou ovšem pozná celý svět pravou tvář té tak zvané vědecké kulisy komunismu a nevyjde z překvapení a hnusu. Diktátorským
"vědeckým" komunistickým přisluhovačům není za-těžko stvořit obsáhlé
studie s dětinskými principy o neexistenci Boha Stvořitele vesmíru,
o vymyšlené postave Ježíše Krista a apoštolů, lidské duše a mnoha jiných. Vždy-6 se za to slušně platí - více než za poctivou práci a navíc si lze získat.přízeň mocných. Také jim není pranic zatěžko stvořit si k doloženi svých doktrín přesné poučky pro vysvětlení kterýchkoli nejasností. Vždyí se vždy najde jméno nějaké populární osobnos^
ti, která to potvrdí. Je přece doba kosmických letů a člověk pomyslného Boha ani jeho království ve vesmíru neobjevil. Bůh je proste
a jednoduše pro komunistickou "vědu" mrtvým faktorem, který byl podle Marxe jen povzdechem národů v sociálním vykořisťování. Pude ovsem pro ně jednou hořkým zklamáním musit si uvědomit, že vědecký pokrok celosvětový nepracuje podle jejich nalinkovaného směru. A že
osvobození od "náboženských předsudků" a náhrada, kterou za ně nabídli, nepřinesla lidstvu nic prospěšného a hroutí se ze dne na den.
K našemu překvapení se zdá, že zatím začíná svítat slunce
smířlivějších vztahů mezi vírou v jednoho Boha a atheismem, který
je se svými principy v koncích, zatím co víra v jednoho Boha ve třech
osobách trvá nezměnitelně dále. Bohužel těžko říci, zda snaha o
sblížení vyvěrá z důsledků moudřejšího přístupu k otázkám theologicko-vědeckým anebo ze snahy zachránit hroutící se systém ekonomiky a ideí.
K VYPLNĚNÍ STRÁNKY uvádíme ještě něco z tzv. KATOLICKÉHO TISKU v
CSSR. V prosíncovím čísle Duchovního pastýře je obsah ročníku, Články jako "Doba očima kněze" nemohou ovšem chybět v žádním čísle. Ale
theologická úroveň se zvedá - jistě i dík nové literatuře, která se
konečně k nám mohla dostat. Pokud to dovolí místo, citujeme začátek
obsahu; ThDr. V. Bartůněk- Doslov k augustinianismu XIV. století, Náhlá smrt v exilu, Posthumní poznámky, Prameny a literatura k životopisu Zbyňka Zajíce z Hazmburka, Na zemi pokoj lidem dobré vůle;
ThDr. Vladimír Benda: Boží obraz a podoba v nás, Eschatologická theologie, Existenciální theologie, Kerygmatická theologie, Možnost přirozené intuice v poznání Boží existence, Nové aspekty v současné dogmatice, Účast stvoření na vnitřním životě Nejsvětější Trojice, Zdroj
a podstata dogmatiky, Díváme se na jednání koncilu; ThDr. Josef Beneš: Jedna z obtížných katechesí; Mircea Eliade: Dějiny jako teofanie /Přel. J. Němec/; ThDr. M. Habáň; Jednota a její smysl, Nutnost,
svoboda vůle, věda a Boží Prozřetelnost, Smysl věcí; Konstituce o
posvátné liturgii /doslovný překlad/; ThDr. F. Kotalík: Podstatné
otázky starozákonního bádání; ThDr. J. Kouřil: Konstituce o sv. liturgii a slovo Boží, Po vydání Konstituce o posvátné liturgii, Preambula k poslednímu papežskému dekretu a zvláště Konstituci - atd.'
/podle abecedy jmen autorů/. REDAKČNÍ: Všem spolupracovníkům dík! Uzávěrka pro příští číslo 28/2.

Právě dnes, kdy jsme už dávali do tisku naklepané Liány, ohlásilo
rádio, že Svatý Otec jmenoval našeho nejdůstojnějšího pana arcibiskupa pražského
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a hodlá mu udělit při veřejné audienci 22. února kardinálský klobouk.
Všichni z toho máme jistě upřímnou radost a v duchu primasovi českému blahopřejeme.
Dnes - píšeme tyto řádky 25. ledna - je ještě příliš brzy, abychom
mohli předvídat, co toto jmenování bude znamenat pro situaci Církve v naší vlasti, zda bude Jeho Eminenci možno přijet do Říma
atd. atd. To vše se naši čtenáři dozvědí - snad ještě před obdržením tohoto čísla - z denního tisku.
My dnes můžeme jen děkovat Pánu Bohu, že nám zachoval našeho hrdinného pana arcibiskupa pro tento den a prosit Ho v modlitbě, aby
vše řídil k dobru svého království v našich zemích.
MODLE,ME
SE;
BOŽE, JEHOŽ MILOSRDENSTVÍ NENÍ
POCTU A DOBROTY NEKONEČNÝ JEST
POKLAD, NEJMILOSTIVEJSÍ TVÉ
VELEBNOSTI ZA UDELENĚ DARY DÍKY VZDÁVÁME A TVOU DOBROTIVOST
I NADÁLE VZÝVÁME; TY, JENŽ PROSÍCÍM UDELUJES, OC ŽÁDAJÍ, NÁS
NIKDY NEOPUSŤ A DEJ NÁM DOJÍTI
BUDOUCÍ ODMĚNY. SKRZE KRISTA,
NAŠEHO PÁNA. AMEN.

