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HABEMUS PATREM
Když se v pátek 19. února těsně po poledni rozletěla svštem po vlnách rozhlasu zpráva, že ndp. arcibiskup Beran přistává na římském'
letišti, jistě se mnohému z nás rozbušilo srdce a hlavou zavířila
změí myšlenek: tedy přece ho pustili - díky Bohu' - jak se mu asi
daří? - uvidíme ho tedy ve Svatém Petru jako kardinála - a co znamená to jmenování apoštolského administrátora pro Prahu...?
Ti, kdo žijí daleko od Říma, hledali asi odpověd na tyto otázky v^
denním tisku a snad i v televizi, která našemu panu kardmalovi věnovala poměrně dost pozornosti. My, kteří jsme blíže, jsme se za
Jeho Eminencí vydali osobně.
Své setkání s nejdůstojnějším arcipastýřem nebudu líčit, to je něco
osobního. Není však jen osobní dojem, který jsem si odnesl a který
mi potvrdilo mnoho jiných: že je náš pan kardinál neobycejne^svezi
a čilý, jak duševně tak i tělesně. Zdrojem této svežesti není asi
jen základ pevného zdraví. Pramení spíše z hluboké duchovni vyrovnanosti, kterou už obdivovali jeho spoluvězňové v Dachau a o niz se
zmínil i mons. Casaroli, jeho průvodce na cestě do Říma, ve svých
lakonických odpovědích novinářům v den páně kardinalova příjezdu:
"l'uomo di una grande serenitá" ho nazval, A kdo mel příležitost se
s ním v těchto dnech setkat, cítil vedle té vyrovnanosti i velikou
dobrotu, která vyzrála v dlouhých létech styku s Kristovým krizem.
/Je zajímavé, mimochodem, že i kardinálský titul pana arcibiskupa
v Římě je "Svatý kříž", kostel v městské čtvrti Flamimo./
V Římě přijali našeho pana kardinála jako vyznavače víry a projevuií mu všude nevšední úctu. Kdekoliv se doposud objevil, at to ayio
před mezinárodním publikem v basilice svatého Pavla anebo na universitách gregoriánské a svatotomášské /na Angeliku/, at to bylo ve
farnosti Všech svatých, kam svým územím patří Nepomucenum, kde pan
kardinál bydlí, všuáe byl středem ovací přímo bouřlivých V kostele
Všech svatých sloužil 7. března mši svatou sam Svaty Otec, byla to
první mše svatá, kterou celebroval částečně italsky podle nových ^
směrnic, které toho dne právě vstupovaly v platnost. Kayz se ve sve
řečí Umínil o panu kardinálu Beranovi, který byl v kostele přítomen,
věřící začli opětovně - tak jako už na zacatku - cleskat A Svaty
Otec je nejen nebrzdil /o neužitečnosti podobných pokusů ho jeho
římská zkušenost jistě už dostatečně poučila/, nybrz primo Prohlásil že jednají správně - i když to prý, řekl, není zrovna předepsáno novými liturgickými směrnicemi, které toho dne zavadeli - ze
F o l i a circularia cieri ČSR dispersi. I n lingua B o h e m i c a . Manuscripti instar. C o m approbatione ecclesiastica.
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jednají správné, protože v něm uctívají vyznavače víry, kterého Svatý Otec sám povolal do Rima a je správné splácet vděčnou láskou příklad křstanské věrnosti, který i jim pan kardinál dal. - Nás bude jistě zajímat ještě jedna otázka: Máme právo se z vývoje událostí za daných okolností radovat?
První a snad nejautentičtější odpověď jsme už, myslím, dali my sami.
Mluvil jsem v minulých dnech s hezkou řádkou našich knězi a nenašel
jsem nikoho, komu by nebyla radost přímo zářila z očí. Zvláště ti,
kteří měli příležitost poznat Jeho Eminenci osobně, by o tom mohli
svědčit. A také svědčili. Vzpomínám si např. na čtvrtek 25.- února
večer. Dopoledne byla veřejná konsistoř s koncelebrací v basilice
svatopetrské, odpoledne přátelská beseda s naším klérem v Nepomucenu. Pan kardinál by byl měl opravdu plné právo cítit se večer unaveným. Po večeři však vyjde z kaple a najde skupinku kněží, z nichž se
jeden právě chystal k odjezdu na své daleké působiště. "Pojdte ještě
ke mně na rozloučenou," pozval ho pan kardinál dobrácky. A odjeli
spolu výtahem. Co bylo potom, není nám dáno znát. Když se však ten
spolubratr po návratu od Jeho Eminence loučil s námi, několikrát opakoval: "Tohle jsme tu už dávno potřebovali, mít mezi námi Otce..."
Naši kněží mají tedy z příjezdu pana arcibiskupa upřímnou radost.
A ostatní? - Zdá se mi rozumný úsudek mladého průbojného redaktora
boloňského katolického deníku "L'Avvenire d'ltalia", jak jej vyjádřil
ve svém úvodníku 21.2. Rekl v jádru toto; Kdo to myslí s katolickou
Církví dobře, musí schválit pastýřskou prozíravost a apoštolský realismus, které v této záležitosti ukázal Pavel VI. Universální Církvi
- a dnes v době koncilu není nesnadné si uvědomit, co to znamená byla navrácena v arcibiskupu Beranovi osobnost, jejíž kvality oceňují křesíané celého světa. A církvi pražské byl dán konečně k disposici opět někdo, kdo má biskupské svěcení a může osiřelému stádci prospět neporovnatelně více než nějaký kapitulní vikář.
My nepatříme k deníku "L'Avvenire d "Italia''. Můžeme si proto dovolit
úsudek jeho redaktora doplnit i ze svého hlediska. Universální Církvi byla navrácena osobnost vynikajícího biskupa-kardinála. Nám však
byl dán v jeho osobě Otec v Kristu. A za to jsme upřímně vděčni.
/ ^ \

tů.

-Cí

První měsíce tohoto roku byly smutné pro naše krajany
ve Vídni.
16. ledna zemřel tam ve věku 77 let
DP.
A N T O N Í N
S T R N A D ,
předseda Jednoty sv. Metoděje, bývalý katecheta na
českých školách a pracovník v českých organisacích.
Byl pohřben 22. ledna.
19. února zemřel rovněž ve Vídni ve věku 40 let
DP.
K A R E L
P O S P Í Š I L ,
kněz arcidiecése olomoucké, od 15. ledna 1958 kaplan na faře Kaiser-Ebersdorf na okraji Vídně.
Byl pohřben 25. února za přítomnosti svého stařičkého' otce a bratra, kteří přijeli z CSSR. Byl zapsán do našeho "VINCULA MISSARUM", má tedy právo
na. mše svaté všech členů, kteří už byli vyrozuměni.
.
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5PjL-ANT0NÍN_STRNAD
byl dobře znám naší vídeňské veřejnosti,
snad se ale na něho pamatují i jiní naši spolubratři, zvláště ti,
kteří se zúčastnili našich cyrilometodějských oslav v Říme,v r. 1963.
Vzpomínáte si ještě na toho staršího, skromného kněze menši postavy,
který se držel skoro stále při vídeňské skupině a chránil si hlavu
proti úžehu takovou nezvyklou zelenou čepičkou? To byl on. Nyní mu
každý z nás jistě rád věnuje vzpomínku v modlitbě a při svate oběti.
byl jeden z exulantů, a to poměrně mladých. V Americe a jiných kontinentech ho bude znát jen asi,málo našich čtenářů, v Evropě však není snad nikdo, kdo by se s,ním nebyl
sešel a nebyl potěšil jeho sympatickým a družným počínáním. ^
Byl sice kaplanem na faře čistě rakouské, přece se vsak dovedl vždy uvolnit, když šlo o naše české počiny a dovedl přiložit .
k dílu nejen ruku, nýbrž i své organisační schopnosti a hlavně svou
lásku k hudbě. Vidím ho před sebou vlastně jen ve dvou podobách: bud
bodře usměvavého při našich přátelských rozhovorech,anebo vazné usebraného nad harmoniem anebo u varhan, kterými provázival obycejne
zpěv našich českých písní. Byl to takový člověk, který nezkazil žádnou radost a nezradil žádného přítele.
Narodil se /citujeme tato data podle Wiener Kirchenzeitung
z 28 2./ v Holicích u Olomouce 12. října 1924. Gymnasium vystudoval
v Olomouci. Po maturitě měl asi - jako cely ročník 1924 - svízele
s německem pracovním úřadem, konečně se mu vsak podařilo dostat^se
do olomouckého semináře a po studiích na tamní,fakultě byl yysvecen
na kněze 29. června 1949° To ovšem začla v nasi vlasti pravé nejkritičtější doba pro Církev a její věrné kněze, a tak mladý kaplan Posp í š i l musil narukovat a delší dobu sloužit ve vojsku na různých místech, mimo jiné i na Slovensku. Ani v uniforme nezapomnel, ze je knezem a aspoň -orostřednictvím hudby /chodíval hrát do kostelů ^a varhanv/ se snažil připomínat svým bližním, že máme,Otce na nebesích Po,
S á v r a L z vojenské služby působil na různých l s t e c h sve rodné diecese avšak jeho oráče se stávala stale tezsi a na podzim roku 1957 musil svou vlast opustit. NeššL daleko, zůstal v blízké Vídni, kde se
s^ad - i vzhledem k své povaze - mohl cítit ještě nejvíce jako doma.
Od 15. ledna 1958 působil jako kaplan ve farnosti Kaiser-Ebersdorf. Měli ho tam zřejmě rádi,Jak vyplývá z okolnosti ze tam
zůstal i kdvž mu bylo nabízeno fararske místo a i z ucasti_, kterou
ta farAost projevila při jeho úmrtí. Citujeme z uvedeného uz cisla
Wiener Kirchenzeitung; "Die Todesnachricht war für uns nicht nur überraschend, sondern auch überaus scmerzlich, weil wir alle unseren
SSrrn Kaplan gern gehabt haben. Das kam auch in der zahlreichen Beteiligung an den Betstunden und an den Beerdigungsfeierlichkeiten
zum A^sdruck.^
^ ^
^ ^
překypovat zdravím. Proto jsme
nebrali nijak tragicky zprávu, která nám přišla ^ ^ y po vánocích
že leží v nemocnici chory na ledviny. Překvapilo nas
kdgz nas
l ^ n dnbrá duše orosila, abychom se za neho modlili více nez drive,
^ r o $ o ž e ° o r s ^ u z l e n í s'to Že - d l i t j r e v i á ř vzhledem k tomu ze
mu vypovídá zrak. To jsme už tušili, ze je to s nim vazné a ze asi
musí - o h o trpět
^ ^ ^ i c e , když ale - d ě l že se jeho
it^v neleoší př&l si dostat se do nemocnice, kde jsou řeholní sestrv
ho ve ^ ř e d u 17. 2. převezli k Milosrdným bratrim kde pak
l l é m ř S Jeho faíníci a naši krajané na něho nezapomneli. Zvlas^
i zemřel
Jeho
neděli, která se ve Vídni svetiva mu
^řlšl^hodně Ěvětín, zvláště od jeho školáků, kteří ^ pir^i ^ brzké uzdravení. Navštívit ho však už nemohli, protože byl prilis vycerv^ řfvrtek 18 2 přijal svátosti umírajících a byl prý pak
velmi v y r l v n ^ A a s t e n ! °N^př^pustili,už k němu n i k o h o m g o našeho
Obětavého vídeňského těšitele P. Dominika a jeho pana farare z Kai
ser-Ebersdorfu.
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V pátek 19. 2., v den? který měl vrátit svobodnému světu
pana kardinala Berana, ráno v 5 hod. 40 vydechl naposled.
Minulé léto přijel za dp. Pospíšilem na několik dní z vlasti jeho starý tatínek. Kolik to asi bylo radosti a kolik naděje a
těšení na letošní léto? kdy měl přijet opět ještě s neteří. Tatínek
přijel? a místo neteře sám bratr, avšak už jen na pohřeb, který se
konal - v očekávání této návštěvy - šestý den po úmrtí ve čtvrtek
25. 2. Vedl ho probošt katedrály prel. J. Wagner, zúčastnilo se ho
na 600 věřících, byla i hudba a zpěváci. Po obřadech v němčině se
pomodlili členové Jednoty sv. Metoděje - a jistě i tatínek a bratr česky Otče náš a Věřím v Boha.
Tak se skončil v exilu exil jednoho našeho mLadého kněze,
kterého jsme měli r^di a který měl rád nás všechny. Nezapomeneme na
něho ve svých kněžských modlitbách v důvěře, že ani on, který nás
předešel do pravého domova, nezapomene na nás. Pie Jesu Domine, dona ei requiem:
VINCULUM_MISSARUM
Máme tu před sebou přihlášku dp. Pospíšila do VincúLa Missarum. Má číslo 36, dp. Pospíšil ji podpisoval v létě roku 1962,
když mu bylo necelých 38 let. Byl ochoten sloužit za kohokoliv z
nás mši svatou v případě našeho úmrtí. Tenkrát, i když to jistě nevylučoval, si mohl těžko-myslit, že on sám bude prvním, kdo z této
smlouvy vzájemné duchovní pomoci bude brát užitek.
Od 1. července 1962, kdy Vinculum missarum vzniklo, zemřelo už několik kněží v našem exilu a dostali jsme pak často i zprávy
o mších svatých, které za ně spolubratři obětovali. Pán Bůh jim to
odplat! Dp. Pospíšil je však první, kdo zemřel jako člen opravdu
zapsaný do Vincula missarum a má tedy plný nárok na to, aby spolučlenové splnili vůči němu svůj závazek, žijících je celkem 40, za dp.
Pospíšila bude tedy z tohoto titulu obětováno 40 mši svatých. Vyrozuměli jsme už o tom každého člena Vincula missarum osobně a to nám
nyní dá možnost zkontrolovat celkový počet. V našem seznamu jsou zapsáni pouze ti, kteří v minulých dnech dostali výzvu, aby sloužili
za dp. Posíšila mši svatou. P0VA2UJE-LI SB ZA CLENA VINCUBA MISSARUM JESTB NĚKDO JINÝ, KDO TOTO VYZVÁNÍ NEDOSTAL, AT SE NÁM, PROSlM,
CO NEJDŘÍVE OHLÁSÍ. Jen tak bude jeho jméno zapsáno do našeho seznamu.
A kdo snad do Vincula missarum zapsán není, ale mel by o to
zájem, at použije přihlášky, kterou najde na poslední stránce tohoto
čísla. Podle stanov z 1. 7. 1962 je Vinculum missarum sdružení vzájemné duchovní pomoci, jehož členové se ve svědomí zavazují sloužit
jednu mší svatou prima intentione za duši kohokoliv ze spolučlenů
v případě jeho úmrtí a tak získávají právo, aby i za ně bylo v případě jejich smrti odslouženo tolik mší svatých, kolik bude mít v té
době Vinculum missarum členů. K závazkům patří i povinnost - nutná
k přehledu o stavu členů - potvrdit do 2 měsíců po obdržení oznámení
o úmrtí, že byla odsloužena slíbená mše svatá. Stanovy určují i organisační povinnosti ústředí a prohlašují, že toto sdružení vyvolané
smutnými poměry exilu přestane samočinně existovat, bude-li možno
se vrátit do vlasti, kde už existují obdobná sdružení v rámci diecésním. Opakujeme: Kdo má zájem, at použije přihlášky, kterou najde
na poslední stránce.
MLÁDEŽ_SE_HLÁSÍ
Bez velkého hluku a organisačního aparátu se konala během
vánočních prázdnin v G-nadenwaldu u Innsbrucku schůzka, která může
znamenat mnoho pro krajansky život v zahraničí. V domě P. Omasty,
k podobným účelům postaveném, se sešla dospívající mládež, která se
v minulých letech účastnila letních rekreací Křesťanské akademie, aaby si tu stanovila určitý program pro svou další činnost.
Otázka dospívající mládeže je velmi naléhavá.Deti menšího .
věku hledají především zábavu a osvěžení Přijde ale doba,^kdy si
začínají uvědomovat svou příslušnost k českému národu, zajímat se
o vztahy své a svých rodičů k Československu. Tohoto okamžiku je
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třeba využít, podchytit vzrůstající zájem, usměrnit síly, které se
tu rodí. Promarníme-li tuto příležitost, naše předchozí péče ztrácí
to nejhodnotnější ovoce, jež se tu nabízelo. Moderní mládež ale má
také své zvláštní požadavky, na které je třeba brát ohled. V duchu
mezinárodní solidarity a v důsledku toho, že žije mimo Československo, její zájmy se neomezují pouze na otázku národní pospolitosti,
ba naopak, pronikají do dění, jež charakterizuje život mladých v celém světě,
Jak se máme k této situaci zachovat? Co můžeme pro naši českou mládež udělat? Co ona od nás čeká? Co můžeme požadovat od ní? To
jsou otázky, které si klademe a na které hledáme odpověd.
Schůzka v Gnadenwaldu nám dala první a můžeme říci potěšující odpověď.
Pro nedostatek místa jsme museli omezit počet účastníků na
17 mladistvých, převážně z Vídně. Program pobytu /od 30. prosince
do 3. ledna/ byl volen tak, aby měli všichni kromě studia otázky mládeže i možnost se věnovat zimním sportům /okolí bylo pro ně jako stvořené/. Ve zkratce se dá shrnout následovně: po snídani relace a debata, před obědem asi 2 hodiny volno, po obědě delší čas na lyžování a
sáňkování, po svačině druhé zasedání. Večer byl věnován bud společenské zábavě anebo promítání dokumentářů z rekreací minulých let. Za
zmínku stojí liturgická vigilie, kterou jsme zahájili Nový rok, pak
zpívaná mše svatá, doprovázená zpěvem českých koled, jež nacvičila
vídeňská skupina a dále jízda na saních s koňským potahem, což byl
pro mládež žijící ve městě nemalý zážitek.
Nás ale zajímá především obsah schůzek.
Začalo se hodnocením dosavadních letních rekreací, s poukazem na to, že se tu nejedná o zlepšení táborů pro ně samé, ale pro
menší dšti, které přijdou na jejich místa. Již tato první otázka přinesla řadu zajímavých postřehů, např. zda je vhodné tábory pro děti
česky mluvicí a nemluvící rozdělit nebo sloučit a jaké důvody jsou
pro a proti. Mezi jiným se tu projevila i ochota zapojit se do práce
jako výpomocní vedoucí a přání, aby se během tábora pořádal pro tyto
jakýsi odborný kurs s programem teoretickým a praktickým.
V další debatě bylo vysloveno přání po bližší spolupráci s
různými krajanskými spolky, aby se tak prohloubilo vzájemné pochopení a síly se zbytečně netříštily.
Ve druhém zasedání se přešlo k otázce další práce. Především, co máme soudit o dnešní mládeži? Dospělí ji často odsuzují a tu jeden z přítomných poznamenal: "Před 50 lety bylo zkažené mládeže 80
dnes je jí 60
A jiný hlas: "I my máme své ideály!"
Půda se tedy zdá dobrá, jen je třeba ji poctivě obdělávat. V referáte bylo naznačeno několik odboů práce: duševní a náboženský, kulturně vzdělávací, rekreační, sportovní, výtvarný. Kazdy z nich může dát
velké množství uplatnění. Jak ale na to? A tu se diskuse přenáší do
konkrétní situace Vídně a společně se vypracovávají hlavní rysy kroužku mládeže, který by se stal iniciátorem těch nejrůznějších akcí v
prostředí české menšiny a v rámci Jednoty sv. Metoděje. Netvoří se
tu tedy nová organizace, ale dávají se podněty k nové činnosti. Je
pravda, že tato část schůzky byla omezena na Vídeň, ale doufáme, že
právě tato skupina, dosti početná, zapůsobí i na ty, kteří žijí roztroušení v různých zemích.
Poslední dvě zasedání byla věnována otázce tisku, který je
vlastně jediným pojítkem behem roku. RADAR, který všichni účastníci
táborů znají a který je velmi oblíbený, je rázu spíše důvěrného, jakýmsi společným dopisem, a tuto charakteristiku si míní uchovat.
Pro dospívající mládež nemáme doposud časopisu, který by se
zabýval jejich problémy, dal jim možnost vyjádřit své názory, podnítil jejich iniciativu. Tato skutečnost je opravdu bolestná a je
třeba v tomto směru něco podniknout. Mládež má zájem a odvahu. Společně se tedy rozhodli, že se dají do práce. Časopis změřený na mladou generaci by tedy měl vyjít co nejdříve, bez nároků na dokonalost,
bez velkých ohledů na posudky dospělých, s jediným cílem: být opravdu tribunou mladých, mluvčím jejich zájmů.
Program do budoucnosti je tedy bohatý. Překážky jistě chybět nebudou,'ale máme naději, že nebudou nepřekonatelné. Vykoná se
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opravdu něco? S radostí můžeme říci, že se již něco děje. Kroužek
ve Vídni, díky porozumění P. Dominika a Ústředního výboru Jednoty
sv. Metoděje, mé jíž svou klubovnu a schází se jednou týdně. Vliv
této skupinky se jistě projeví v širším okruhu mládeže a doufáme,
že bude blahodárně působit i na dospělé, vinou politikaření a hmotných zájmů předčasně zestárlé.
p ^ Dittrich
^STE_K^TRlSTBMU_VÍROCÍ_Z^^

KRAlOVÉHRADECKÉ

Dostali jsme zprávu, že i kněží a věřící německé národnosti,
kteří pocházejí se severovýchodních Cech, si připomněli jubileum své
rodné diecése. 5. července se sešli v Kónigsteinu a 22. - 23. srpna
si vykonali pout do mariánské svatyně Altottingu v Bavorsku. "Přednesli jsme tam," sdělují, "prostřednictvím milostné Matky Boží a svatého bratra Konráda /kapucínského řeholního bratra v Altottingu pochovaného - pozn. red./ nebe-skému Otci záležitosti celé diecése a
prosili zvláště za jejího apoštolského administrátora, klérus a věřící v cizině i ve vlasti."
V naší "tiskárně" se pomalu vrší blány s textem duchovních
obnov pro tento rok. Doufáme, že poměrně brzy z nich vznikne úhledná
knížka, která bude mít asi 250 stran.
K tomuto číslu přikládáme jako přílohu text nových unionistických_písní, které vznikly a jsou zpívány v CSSR. Cyklostylové blány, na než"jsou naklepány, zachováme, abychom mohli případně dodat
krajanským duchovním správám podle potřeby více výtisků. Napište si
o ně co nejdříve!
V
/
í . i \* t ? /Mi
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26. března se dožil šedesáti let
+
t
+
+
nejdůstojnější pan biskup litoměřický
+
í
i
+
Mons. S T B P A N
T R 0 C H T A.
í
t
+
+
+
Jeho přátelé - jak k tomu vyzýval i Salesiánský
věstník - mu jistě už poslali své blahopřání na mís+
+
to jeho internace /Radvanov č. 1, p. Mladá Vožice,
okres Tábor/. Všichni ostatní na něho jistě vzpome+
nou ve vroucí modlitbě.
+
i
I
+ + + + +.+ + + + + + + + + + + -!- + + -!--i--'.- + + + + + + + + -*- + + + + + + + + + + + + + + + + -'.- + + + + -!- + + -!--:- +
HASI_NDPP.__BISKUP0VE
Západní svět zná bohužel jen velmi povrchně situaci Církve
v CSSR a kromě pana arcibiskupa Berana, jehož jméno se stalo symbolem, ví asi jen velmi málo o ostatních biskupech naší vlasti.
Proto nebude asi chybět případů, že se mnozí lidé budou
domnívat, že příjezdem českého primase do Říma je otázka biskupů
v CSSR vyřešena. Je proto nyní více než jindy důležité, abychom nezapomínali na naše nejdůstojnější pastýře, kterým je stále bráněno
ve vykonávání jejich úřadu a abychom pro ně dělali vše, co je v naší moci.
Na prvním místě je to jistě modlitba, naše i našich spolubratři a spoluvěřících, kteří nám jistě rádi pomohou. Potom však je
třeba použít i prostředků lidských. Postarat se o to, aby svět o těchto vyznavačích věděl, aby jim psalo co nejvíce lidí, aby si čs. vláda musila uvědomit, že není možno je pohřbít jen tak za živa, aniž
by kdo po nich vzdechl. Psali jsme už o tom častěji - naposled před
minulými vánoci. I velikonoce mohou být nyní vhodnou příležitostí
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k takovémuto zasíláni pozdravů, které i při své nenáročnosti přece
jen výmluvně svědčí, že svět ví o jejich adresátech.
JEDNANÍ_SE_SVATÍM_STOLCEM
Příjezd pana kardinála Berana do Říma a jmenování pana biskupa Tomáška apoštolským administrátorem pražské arcidiecése vzbudilo opět zájem světové veřejnosti o církevní poměry v CSSR. "Agence
France-Press" si vyžádala 25. února rozhovor s referentem pro církevní záležitosti ministerstva školství dr. Karlem Hrůzou. Ten popsal
události, jak se vyvinuly po jmenování pana arcibiskupa kardinálem a
vyslovil naději, že při oboustranné dobré vůli bude možno vyřešit některé sporné otázky mezi státem a Církví v rámci svobody náboženství
zaručené konstitucí a zákonů, které řídí vztah církví k státu. Mluvit o navázání diplomatických sty.ků s Vatikánem nazval předčasným.
Podle informací tiskové agentury KNA došlo prý začátkem
března k dalšímu styku mezi oběma stranami. Vatikánský mluvčí při
tom zdůraznil, že Svatému Stolci jde především o to, aby stát zaručil aspoň minimální svobodu církevní administrace a náboženské výchovy. Církev při nejlepší vůli nemůže souhlasit s tím, aby celý náboženský život zůstal v naprostém područí státu.
Jak je vidět, posice obou stran jsou skoro protichůdné. Církev žádá svobodu, zatím co režim stojí na svých josefinistických zákonech, které ji vylučují. Novináři však přesto nepropadají úplně pesimismu.
LITERARNl_N0VINY_0_NAB0ŽENSTVl
V Literárních novinách se prý objevil nedávno článek /který
jsme bohužel neměli možnost sami číst/ o možnosti a užitečnosti dialogu mezi marxisty a katolíky. Přiznává se v něm neúčinnost zjednodušených vědeckých argumentů proti náboženství a volá se v něm po
"zralejším ateismu", který by měl brát víc zřetele k lidské svobodě.
Článek je asi ozvěnou komunistické propagandy, která tč. v
západní Evropě zve tzv. progresivní katolíky k dialogu a spolupráci
s marxisty z důvodů čistě taktických. V CSSR je bohužel svobodný dialog zatím pouhou iluzí. Kdyby k němu opravdu došlo, znamenalo by to^
že skončilo období teroru a ideologické diskriminace, že marxisté věří síle svých argumentů více než přesile své policie, a to je zatím
příliš krásná pohádka, aby se jí dalo věřit,
5AR_SVATĚH0_0TCE_SEMINARUM_V_CSSR
Podle zpráv KNA došly prý v lednu do Litoměřic a Bratislavy
theologické knihy a učebnice v hodnotě 4.000 angl. liber sterlingů,
které Svatý Otec věnoval tamním seminářům. KNA vyslovuje naději, že
by prý případná finanční pomoc Svatého Stolce mohla přispět k tomu,
aby bylo povoleno přijmout do oněch seminářů více bohoslovců.
Nový život už přinesl zprávu o smrti známého kazatele poválečné Prahy P. Josefa Zgarbíka T.J. V žaláři, kde byl vězněn,v^Kartouzích u Jičína, je pry stále ještě na dvacet katolických kněží.
HA5^JEDNlM_CAS0PISEM
Dostalo se nám - celkem náhodou - do rukou několik čísel
pražského týdeníku -VLASTA' , Listu výboru čs. žen. Prolistovali jsme
je a zjistili, že nejsou bez zajímavosti: na těch stránkách se totiž
zrcadlí mnoho z nynějšího života v CSSR. Proto jsme se rozhodli tu
některé úryvky přepsat.
Je možno mít_v_CSSR_odvahu?
Z kursivky paní redaktorkyrNěco jiného je však zarážející.
Rozdíl mezi tím, co je v mnoha dopisech /redakci/ řečeno, a tím, co
z nich vyplývá. Většina dopisů začíná zdůrazněním, že je správné a
čestné se nebát, statečně odhalovat nedostatky, odvážně se nezastavit
před chybujícími, ani když zaujímají vysoké funkce a společenské postavení. Proti tomu nelze nic namítat. Co však si má člověk pomyslet,
když dopis nabádající k odvaze a nekompromisnosti končí třeba: "Prosím, můžete-li můj názor uveřejnit ve Vlastě, abyste mne coby soukro-
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mého autora neuváděli plným jménem." Opravdu odvážné je říkat tomuto
požadavku skromnost. Připomíná spíše méně chvályhodnou vlastnost.
V jiném dopise pisatelka několikrát opakuješ "žádám vás ze
srdce, nikde mé jméno nezveřejňujte!"
Třetí "bojovnice za statečnost", která upozorňuje na nepoctivost staré paní, jejíž vnuk je prý zetěm jednoho člena občanského
výboru, a proto ji netrestá, sice žádá, abychom její dopis uveřejnili
ve VRsstě, ale pro jistotu.se sama nepodepsala.
Nevím, jaká životní zkušenost, aí již vlastní nebo cizí,
vedla pisatele k takovéto"opatrnosti".
/.../ "Nemohu být statečný, mám ženu a dvě dšti." Statečnost není z lidí snímána přece svatebním obřadem jako něco, co je
vhodné jen pro svobodné sirotky, jejichž příbuzní nemohou byt postiženi žádnou odplatou. Statečnost je naopak ještě nutnější tam, kde
je rodina, která by trpěla zbabělostí svých členů. " - 9/XII. 1964*
Rozvody
Více než dva milióny obyvatel se v Sovětském Svazu ročně
vdávají a žení, více než 280 000 se jich rozchází.
/. ../ Jaká je hlavní příčina rozvodů v SSSR? Tuto otázku
položila svým členům "Komsomolská pravda" a odpovědělo na ni 12 104
osob. 6 587, tj. plných 54,4
vidí hlavní důvod v lehkomyslném, neuváženém vztahu mladých lidí k sňatku. - 4/XI. 1964.
Nelze však vysvětlovat vzestup rozvodů jen nižším věkem
manželů. Na Slovensku bylo a dosud je více mladých manželství, ale
rozvodovost je dosud mnohem menší než v českých krajích.
/.../ Statistika rozvodů odporuje lidové představě, že děti
jsou poutem rodiny. Mezi rozvody v letech 1950-1960 se zvyšuje počet
rozvodů v rodinách s více dětmi rychleji než rozvodů s jedním dítětem nebo dvěma dětmi a rozvodů bezdětných manželů ubývá.
/Dr. Svarcová/ byla první, která poukázala na zásadní souvislost mezi zaměstnaností žen a populační politikou. - 25/XI. 1964.
Interrupcní komise
Dr. Nedoma ze Sexuologického ústavu: "Zena v situaci, kdy
žádá provedení interrupce /přerušení těhotenství - naše pozn./^ prodělává vlastně navíc duševní boje: před interrupcní komisí i při
provádění interrupce. Je otázka, z čeho mohou být škody vážnější, zda
ze zákroku samého nebo z těchto zásahů v nervové soustavě."
Dr. J. Prokopecs "Interrupcní komise mají také ovšem výchovné poslání, ale i zde musíme uvážit jejich praktické možnosti. Komisi,
která je do jisté míry jakousi poslední instancí, je během rozhovoru
velmi těžké napravovat to, co se zanedbalo - a mám tím na mysli jak
mladé dívky, tak i chlapce - jejich dosavadní nedostatečnou sexuální
a předmanželskou výchovu. /.../ "Vychovávat" až v interrupčních komisích je už pozdě." - 16/XII. 1964.
Alkoholismus
"Snad nejotřesněji však působilo konstatování dr. Skály, že
máme v poradnách evidováno 80 000 alkoholiků a počítá se proto^ že _
celkem je u nás asi 200 000 osob, které propadly alkoholu. I pri nejstřízlivejším odhadu se dá z tohoto faktu předpokládat, ze v rodinacn
alkoholiků vyrůstá asi 400 000 dští. To znamená, že téměř půl milionu
našich dští vyrůstá v rodině, kde člověk, který pod vlivem alkoholu
ztrácí svou lidskou tvář, připravuje peklo na zemi." - 23/XII. 1964.
Socialismus to_nevyřešil
"Převládalo přesvědčení, že starosti s rozvody, předčasnými
sňatky, nevěrou vymizí v socialismu jaksi samy od sebe. Skutečnost
se však ukázala mnohem složitější než naděje Místo vzdušných zámků
stavějí dnes vědci před nás reálné úvahy o původu nejruznejsich starostí..."
- 25/XI. 1965.
Co tomu říci?
Fakta, která nám takový náhodný pohled do čs. časopisů staví před oči, jsou opravdu "otřesná", jak říká sám text. A nema cenu
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říkat: "Byl kdysi kdesi kraj,,. Dnes pro mne žijí tam Kvádové, Narkomani," jak píše jeden exilový básník. Ti tátové rodin, které jsou
rozvrácené, ti lidé, kteří propadají alkoholu a zoufají nad svým údělem, jsou Češi právě tak jako my. Bylo by příliš pohodlné S3k nim
hlásit, když je vše v pořádku a pak je zapřít, když to neklape. Jako
se sv. Pavel cítil solidárním se svým národem i v době nejkritičtější, tak jsme i my včleněni do svého národa pro doby dobré i zlé. Nemáme právo říkat s farizeji: "Bože, děkuji ti, že nejsem jako ti tam
doma," nýbrž spíše povinnost pokorně volat: "Pane, bud milostiv nám
hříšným."
A to tím spíše, že úpadek mravnosti v našem národě nezávisí
jen na ideologické desorientovanosti, nýbrž i na charakterové slabosti, která potřebuje sílu Kristovy milosti. V naší vlasti byla zavřena ústa prorokům, ale současně také poklesly anebo se - u dětí - vůbec nezvedly ruce sepjaté k modlitbě. Proto nebude stačit znovuobjevit principy přirozeného práva, nýbrž bude třeba současně i získat
vítěznou sílu milosti Kristova vykoupení, bez níž by se i nejlépe orientovaným drala na rty slova sedmé kapitoly listu k Římanům: "Infelix ego homo, quis me liberabit de corpore mortis huius?" - K tomu je ovšem třeba modlitby, modlitby a zase modlitby.
Dnes se dělají statistiky o všem. Lze se dozvědět, v jakém
poměru jsou v CSSR kuřáci a nekuřáci, kolik procent lidí^trpí^cukrovkou, jak velká část národa sleduje v televizi mezinárodní utkání.
Jak veliké je však v našem národě procento těch, kteří se modlí a v
jaké míře je jejich modlitba modlitbou ve jménu Ježíšově, to ví jen
Otec nebesky. A přece toto číslo je nejdůležitější ze všech. ^Ukazuje
sílu "zbytku Israele==, těch, jejichž krev má moc obnovit celý národ.
Nebude jich asi moc, těch, kdo se modlí ve jménu Ježíšově. Ale jistě nechybějí a kvalitativně budou silnější než kdy jindy. Trpí asi ^
nejvíce z celého národa. Ale jistě nezoufají. Protože - vždyt to známe ze zkušenosti - kdo se modlí, má vždy důvod, aby doufal.
PlSOU_Z_CSSR
... Mně se letošní vánoce líbily. Práce bylo hodně, ale také radosti. Za ty tři sváteční dny jsem měl 13 mší sv., dvakrát pobožnost s dětmi u jesliček, troje křtiny atd. Za ten sváteční týden
bylo asi 800 sv. přijímání; to je na 2.100 farníků hodně. Ty pobožnosti s dětmi jsem měl celkem čtyřikrát. Přeříkali asi 75 básniček.
Po poslední pobožnosti nyní v. neděli jsem všechny děti vzal sem na
faru, kde dostaly svačinu a ještě sáček cukroví domů. Na Nový rok
jsem sem vzal zpěváky a muzikanty. Měli nacvičené dvě mše. Výzdobu
v kostele jsme měli jako loni, jen antipendia byla nova. Lidem se to
líbilo. Měl jsem letos 110 kalendářů stolních, tolik i na c t e m a nyní mi přišlo ještě 50 Cyrilometodějských a prý je balík i v X. Tech
220 jsem již měl prodáno. Také "betlémy" jsem všechny prodal. Je s
tím trochu starostí, ale lidé jsou rádi, že to dostanou. Betlemy si
koupili i lidé, kteří ani do kostela nechodí. Konec roku jsme taxe
pěkně oslavili. Odpoledne byla výstava Nejsvětější Svatosti a od
jedenácti hodin společná adorace. Pak byla půlnoční mse sv. ...
Na Stědry den zemřel jeden kněz z y-ské farnosti v 52
létech. Posledně pracoval na silnici. Dá-li Pán^Bůh, byla by zde
v červenci primice. Není to zdejší rodák, ale ucil jsem ho v ¿. latinek byl učitelem, nyní dělá v továrně v U, Budoucí primiciant zde
bvl wlednávat před svátky a přinesl ml také obrázek, ktere Svaty
Otec rozdával na eucharistickém kongresu. Potřeboval bych pro neho
obrázky. Daly by se sehnat? ...
M^ ir-" b 't otevřeno v Kroměříži církevní gymnasium a
noviciát sestřiček^ aby byl někdo k ošetřování těch nejubožejŠích. ..
. Snad Tě bude zajímat, že při požehnání na konci roku
si liboval dp. děkan, že za rok 1964 bylo podáno v obou chrámech v
X. 27.000 sv. přijímaní, tj. o 3.000 více než v roce předcházejícím.
Měl z toho radost. ...

Takový je titul jednoho z řady článků uveřejněných v prvním
čísle roku 1965 časopisu "Nauka i religija" /čili; "Věda a náboženství"/. Z tohoto zajímavého článku bych chtěl citovat několik ukázek,
které se mi zdají užitečné pro naši exilovou kněžskou veřejnost. Aby
bylo možno lépe zasadit těch několik ukázek do správné myšlenkové
souvislosti? uvádím několik charakteristik časopisu, z něhož jsou
vzaty. Podtitul časopisu "Věda a náboženství" je tento; "Vědeckopopulární ateistický měsíčník všesvazové společnosti VEDENÍ". Jen pro
zajímavost poznamenávám, že časopis je velmi dobře vypravený po stránce typografické, aspoň ve srovnání s jinými ruskými časopisy, které
znám. Má 82 strany, je bohaté ilustrovaný jak fotografiemi tak kresbami a nešetří barvami. Myslím, že tím vším do značné míry přitahuje
pozornost čtenářů. Co se týče obsahu, ten je možno si aspoň všeobecně
představit již z podtitulku. Jde o ateistický propagační orgán. Poněvadž jde o časopis "populární", propaguje ateismus ne tak úvahami i když nechybějí ani ty - jako spíše povídkami, aforismy, ilustracemi i karikaturami, citacemi výroků slavných /a méně slavných/ osobností, dopisy a odpověďmi jak čtenářů tak redakce. Poněkud méně jasné
je, co dělá "věda" jak v titulu tak v podtitulku časopisu. Vědeckost
spočívá převážně asi v tom, že často jako spodní tón zaznívá z různých příspěvků známé marxistické dogma o naprosté neslučitelnosti vědy s náboženstvím. A náboženství se bere v úvahu, podle marxistické
mentality, ve skutečně všeobecném slyslu. Proto nesmí překvapit, že
křesíanství je kladeno na tutéž úroveň jako např. náboženství mohamedánské či budhismus. Přes toto zaměření je možno z četby časopisu
získat nejenom zajímavé, nýbrž někdy i potěšující poznatky.
Tak např. na str. 24-25 je dlouhý dopis redakci poslaný S.
Olencevem /30 let- střední vzdělání, dělník z moskevské oblasti/,
který reaguje na dopis soudruha Kalinkina uveřejněný v některém z
předcházejícíh čísel. Cituje tento zajímavý úryvek z Kalinkinova dopisu: "Pro mne smysl života je v Bohu /v textu ovšem je; "v bohu'j/,
v němž mám všechno; smysl, štěstí, radost, krásu života, v něm mám
mír, který mi nikdo nevezme a nic nenaruší, v něm nacházím... radost
ne přechodnou, ale věčnou." Soudruh Olencev s tím ovšem nesouhlasí,
ale je zajímavé i potěšitelné, že někdo napsal podobná slova ateistickému propagačnímu časopisu. Vím, že není třeba být přehnanými^optimisty a že lidsky to znamená velmi málo, ale jako křestané věříme
v nadpřirozené skutečnosti a společenství a v tom řádu by pisatel
těch řádků mohl být aspoň ne bezvýznamný jedinec. Avšak i z řady
věcí, které říká ve své odpovědi Olencev, se dá vybrat něco zajímavého a potěšitelného. Píše např. "Četl jsem bibli a to několikrát a nepředpojatě a pokládám ji za skutečnou knihu knih co do vedeni člověka a poesie a líbí se mi, že je protikladná, jak je tak často nase
jednání. Ale najít v Novém zákoně smysl života? Ne, s tim nesouhlasím." Nechci jistě říct, že je potěšitelné, že nachází v Písmé sv.
protiklady a že se mu nezdá, že by v Novém zákoně mohl najít smysl
života. Ale ten mladý člověk skutečně četl víckrát Písmo sv. /jak
je vidět z celého dopisu/. Odmítá je, a to v jeho nejvlastnějším
smyslu, ale protože je nechápe. A nechápe je, protože - přes jeho
opačné tvrzení - je čte s předsudky. Hlavní předsudek je, jak se zda,
titanský marxistický postoj člověka k Bohu, či lépe řečeno protiklad
k Bohu, který svou velikostí zamezuje člověku, aby sám byl Bohem, jak
to chce marxisticky /a nejenom marxistický "humanismus"/, že takový
je skutečně postoj tohoto mladého člověka, se zdají potvrzovat tato
jeho slova: "... jak je možno věřit učení Krista,^když on učil milovat bRžního jako sebe sama a současně se oddávat úplně bohu, tj. nemilovat sebe, ale milovat boha? Jak je možné milovat bližního jako
sebe a nemilovat sebe?" Tak tedy milovat Boha a milovat sebe se mu^
zdá neslučitelné. E tomu, aby mohl skutečně milovat sebe,^se mu zda
nutné vyloučit Boha, který umenšuje či ničí velikost člověka. Nemu-
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že však snad Pán Bůh zařídit život člověka tak, aby se to jeho falešné přesvědčení o vlastní velikosti zaclánějící pohled na Pána a Otce
rozplynulo jako dým? A nemohl by potom ten, kdo přečetl vícekrát Písmo sv. vidět jeho učení v docela jiné perspektivě? Nevím, zda jsem
přehnaný optimista, ale já situaci toho mladého člověka přes všechny
jeho omyly a nedostatky vidím něco positivního.
Obraťme se však k článku, o kterém jsme se zmínili na začátku. Autor, V. Poměrancev, se v něm zabývá otázkou, jaký vliv má na
mravní jednání lidí jejich odpad od církve a náboženství. Zřejmě se
touto otázkou zabýval již dříve, protože dává najevo, že na něho hluboce zapůsobila slova? která mu řekl "před čtvrt stoletím hrabě Andrej Septickij, hlava uniatů: Kdyby se na jakémkoliv území většina
lidí odvrátila od církve, pak by se ti, kdo by toho dosáhli, sami odvrátili od toho, co vyvolali." Toto nebezpečí mravního zvratu ho znepokojovalo. Zdá se, že právě pro toto nebezpečí on, člověk "s dokonale ateistickou myšlenkovou soustavou a plně uznávající bezmocnost
církve před současnou vědou a zdravým rozumem, si nedovedl odpovědět
na otázku o prospěšnosti vystupňované protináboženské činnosti". Jak
je vidět, jeho úvahy byly docela pragmatistické. Náboženství je sice
jenom pověra, církve je tmářská a zpátečnická, ale konec konců mohou
udržet lidi v snesitelných mezích mravnosti. Nezdá se mi, že by se zásada, na níž je založen tento postoj, nějak mnoho lišila od hlubokého
Svejkova principu "Muší bejt přísnost na chudéj lid". Sám říká, že
si často myslel, že ačkoliv církev během tisíciletí svými výzvami,
zákazy a kázáním nevykořenila zlo ve světě, ba že ho dokonce sama mnoho způsobila, přece že jenom bylo a je mnoho, milióny lidí, kteří by
zlo ještě rozmnožili, kdyby je nebrzdila nábožnost, či lépe strach z
Boha. Pak dodáváš "V dějinách národů jsem bral v úvahu období, kdy
církev byla chráněna i období, kdy byla rdoušena a tato období /útlaku/ se jevila jako zalitá krví. Stačí vzpomenout na Německo během
hrůzných dvanácti let. Bral jsem v úvahu dějiny výbojů a panování, plné tyranů, kteří byli náboženští fanatici, ale měl jsem v paměti i
svěží obrazy beznáboženských despotů, kteří zhyzdili mravy národů do
té míry, že v porovnání s tím doby vlády Borgiovy a Hrozného /Ivana/
blednou." Tak tedys jaký bude mravní život lidí, když jich většina
odvrhne náboženství a církev?
Cítil pdřebu odpovědět si na tuto otázku. Zdálo se mu to
však skoro nemožné. Vždyť k tomu by bylo potřebí udělat rozsáhlý sociologický rozbor, ale ten není možno dělat laboratorní metodou. A
skutečně, sociologicky rozbor předpokládá podmínky, které v sovětském
státě nejsou. Autor si stěžuje, že ačkoliv je tento stát ohromný, není v něm oblastí, kde by byly "nasety čisté kultury", ovšem z hlediska náboženského. Jinými slovy, není oblastí,nebo aspoň nejsou známy,
kde by žili jenom lidé bez náboženství. Toto je jistě pro nás zajímavé přiznání. A pisatel připojuje ještě další podrobnosti. Říká, že
ve starých sídlištích jsou dnes sice kluby četnější než četné chrámy,
ale je těžko říct, zda lidé častěji navštěvují kluby než kostely^ či
zda jsou lidé, kteří chodí jenom do kostela. Existují sice i nové ^
čtvrtě, kde není kostelů, ale to ještě nedokazuje, že by lidé,kteří
tam bydlí, měli novou mentalitu. Ostatně ženy, které v těchto čtvr-tích bydlí, mnohdy čekají na příjezd kněze, který pak hromadně křti
děti, které se narodily od jeho posledního pohostinského vystoupeni.
Existuje také mnoho úplně nových čtvrtí, postavených a osídlených^podle plánů architektů, a ty mají všechny příznaky beznáboženskeho života^ nikdo se však nestará o to, aby sledoval, zda tu lide žiji lepší anebo horší mravní život než obyvatelé starých dělnických sídlist,
kde se náboženství ještě často uchovává.
^ ,
Pro všechny tyto důvody se mu zdálo prakticky nemozne podniknout skutečně hodnotný sociologický výzkum o mravních důsledcích
ateismu. A tu se mu přihodilo, že se dostal do Estonska. A tam si^najednou uvědomil, že se nachází v oblasti, v níž jsou skoro ideální
podmínky pro takový sociologický výzkum. Jde o oblast, která je podle autora - odnáboženštěná jak jenom velmi málo sovětských republik. Nemůžeme sledovat všechny autorovy sociologické úvahy ani způsob, jakým prováděl svou anketu. Než však naznačím jeho závěry, rád
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bych krátce uvedl, co říká o náboženských podmínkách Estonska."Zdejší církev je luteránská, tedy méně výbojná a fanatická než např. katolická či moslimská. I ve srovnání s pravoslavím bylo v ní vždycky
méně zákazů, rituálů a dogmat. Je ovšem docela přirozené, že právě
to náboženství, které sešroubovává lidi méně než jiná, vyvětrá dříve
pod náporem nového období.
K jakým závěrům tedy přišel autor po svém sociologickém výzkumu? "Všechny /názory lidí, s kterými mluvil - jde ovšem o nevěřící/ se shodují v tom, že náboženství, po tom, co ztratilo bývalý
vliv, nemá nyní odpovědnost ani za ctnosti ani za nedostatky lidí...
Závěrem: Údaje, které jsem shromáždil, znovu potvrzují pravdu, že
mravnost má své kořeny ve společenské přirozenosti lidí, je podmiňována jejich vztahy, jejich vzájemnými povinnostmi, jejich povinnostmi
k okolí a ke společnosti, ale věrou a bezvěřím se podstatně neoslabuje." Potom poznamenává, že jistě není možno přeceňovat význam jeho
průzkumu. Přece vsak během tohoto průzkumu promluvil sám život. "A
ten dokázal," končí pisatel článku, "že ztráta víry nenese s sebou
rozkvět neřestí."
Dík tomuto závěru, zdá se, autor se znovu propracoval k duševnímu klidu a není již znepokojován problémy, které jsme mohli vidět v jeho vlastních úvahách. Jenže nevím, na kolik může být klidné
jeho marxistické svědomí. S hlediska čistě pragmatistického, věří-li
závěrům, ke kterým došel, nemusí mít již obav. I když lidé nebudou věřit, nebudou pro to horší. Jenže marxismus učí něco poněkud jiného.
Tvrdí, že až se člověk osvobodí od náboženství, promění se v nového,
socialistického, komunistického, slovem lepšího člověka. A pro tuhle
víru je, myslím, výsledek autorovy ankety jistě hlubokým zklamáním.
Jistě se nedalo očekávat, že lidé bez náboženství, i v sovětské společnosti, budou hned dokonalí. Ale aspoň trochu lepší by přece jenom
měli být. A zatím jsou, podle autorova tvrzení, v celku vzato stále
stejní. Ani lepší,ani horší.
V článku je však ještě jedna velmi zajímavá část, se kterou
bych chtěl čtenáře seznámit. Během ankety autor článku mluvil s řadou protestantských pastorů a uvádí některé jejich výroky týkající
se náboženské situace v zemi. I ta slova se mi zdají velmi potěšitelná. Je ovšem třeba vzít v úvahu, že jde o protestanty, jejichž mentalita se může někdy lišit od naší.
Tak např. pisatel článku mluvil s jedním čtyřicetiletým pastorem, bývalým německým vojákem, který si pobyl tři roky v sovětském
lágru pro vojenské zajatce /autor vyjadřuje podiv nad tím, že se s
ním, jako konečně i s ostatními, musel domlouvat německy, ačkoliv se
jistě mohli za dvacet let naučit rusky/ a který mu k náboženské situaci poznamenal: "To nic, to se všechno změní... Církev musí jenom
být trpělivá... Bezvěrství - to je jenom vlna. Přijde čas a přivalí
se zase jiná." Podle autora tuto naději má většina estonského duchovenstva, nebo se aspoň tak vyjadřuje. Jenom jeden pastor prý mu čestně řekl: "Jsem již příliš stár na to, abych měnil specialisaci." A^
pokračuje: "Myšlenku o změně vlny mi široce rozvinul jiný starý kněz:
"Znáte dějiny francouzské revoluce?" otázal se mne. "Pak jistě
víte, jaká po ní přišla reakce, jak se potom lidé styděli za ,
svůj ateismus, jak spěšně si vyprošovali odpuštění starých hříchů, jak přeplňovali kostely, jak pronásledovali a proklínali
bezbožníky..." - "Jenže tato reakce," připomněl jsem mu, "byla následek reakce politické, sociální a vládní. Nechcete snad
říct, že v Sovětském svazu čekáte..." - "Já nečekám na nic. Vyšel jsem z lidu a nečekám na vládu statkářů, neposlouchám radio,
ve kterém nás emigranti vyzyvají k nezodpovědným činům. /Je ^
zajímavé, jak ví, co říká rádio, které neposlouchá - pozn. překladatele./ Já nejsem politik a podle mého názoru dnes politika
proniká příliš do všech oblastí života. Právě proto pevne doufám, že se lidé zas s upřímnou touhou obrátí k pramenu prostému jakýchkoliv vášní, který dělá lidi lidštějšími a mène tvrdými, že se obrátí na církev Ježíše Krista." - "A vy pokládáte
za možné, že by vzdělaní lidé přes své vědění chtěli znovu upadnout do ilusí?" - "Ano, pokládám to za možné. Lidské dusí
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je potřebná dobrota, upřímnost, bezprostřednost a ne mudrování.
Lidé se rozumováním unaví. Zasteskne se jim po ztracené prostotě a po slovech prostých a dobrých lidí. Nedávno jřsem četl,
že o každém vědním úseku vycházejí každodenně milióny článků.
Jenom stroje by to dokázaly všechno přečíst. Ale člověk se z
toho pomate, ztratí rozum, nebo — si zajde do kostela a poslechne si poctivá a vlídná slova kněze." -"Ale to se nestane.
Uskuteční se pravý opak. Podívejte se konečně pravdě do očí!"
- "Máte pravdu, prozatím se to ještě nestane, ale později k tomu dojde. Lidé jsou přejedení posloucháním vědců, kteří jenom
hledají a hledají a neobjevují nic jiného než jenom potřebu nových objevů. Církev je skromná. Ona jenom klidně pozoruje jejich
triumfy a ví, že poslední slovo bude patřit jí." - "Ale na čem
zakládáte tuto jistotu? Vždyí uvádíte jenom holé, nijak neodůvodněné tvrzení." - "Nu, církev nemá ve zvyku odůvodňovat. V
církvi vládne víra!" - "Jenže ta víra roztává!" - "A nikdy neroztaje docela; potůčky se znovu slijí v řeku plnou vody. A na
vaši otázku, jak to odůvodním, vám odpovím dialogem, který před
několika staletími se rozvinul mezi jedním zbožným křesíanem a
jedním hříšníkem; 'Jak hloupým způsobem žiješ,'pravil ten hříšník, 'je-li nebe jenom bajka!'- 'A jak hloupě žiješ ty,'pravil
druhý,'není-li peklo jenom bajka!'"- Tato anekdota byla ultima
ratio, poslední důvod starého pastora. Zase jenom to věčné sázení na lidsky strach před temnem Neznáma... Nevnímal, či nechtěl vnímat, že strach již dávno tak nezatemňuje rozum jako
kdysi..."
Možná, myslím si já, si ten starý pastor všiml až příliš
dobře, že to, co zatemňuje rozum, je falešná věda či falešné závěry
vědě vnucené. A v takovém případě může být strach jediný prostředek,
jak rozum trochu vyjasnit. At již je tomu jakkoliv, ten starý pastor
a jiní jemu podobní jsou hodní sympatie a hlavně bratrské modlitby.
B.B.
Z_NASÍ_DIASPORy
Z Damiaancollege St.Oedenrode v Holandsku nám došla zásilka brožurek
Ook dat is Europa /v nichž se píše i o Církvi u nás/ a zároveň pohlednice s česky psaným textem; "Srdečně pozdravuje a děkuje za pravidelné posílání rukopisu "Vinculum" drs. W. Rood_SS. CC." - Jak snad^mnozí čtenáři vědí,"dp. Rood vede skupinku holanských chlapců, kteří se
učí česky a jsou odhodláni se stát misionáři v naší vlasti.
Upřímně děkujeme za pozdrav a dp. Rooda i jeho studenty ujištujeme,
že je považujeme za členy našeho "Vincula" a myslíme i na ně při
naší mši svaté na kněžskou sobotu.
REDAKČNÍ; Upřímně děkujeme všem, kteří nám pomohli sestavit toto
číslo. Příští číslo vyjde v květnu, uzávěrka 30. dubna.
VSEM SPOLUBRATRÍM PŘEJEME MILOSTIPLNĚ SLAVENÍ VELIKONOČNÍHO TAJEMSTVÍ A BOHATOU POMLÁZKU KNĚŽSKÝCH RADOSTI.
Pracovní kroužek
P.T.
V I N C U L U M
Via della Conciliazione, 1
R 0_M_A
/
ITALIA
Četl jsem článek o "Vinculum missarum" na str. 4 tohoto,
čísla a přihlašuji se za člena se všemi právy a povinnostmi podle
stanov z 1.7.1962, které jsou ve výše uvedenem clanku stručné shrnuty.
?méňo"á"přijměňí
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