NAŠ!M
Ja,ko rukopis vydává Pracovní kroužek Unionis apostolicae «Vinculum)),

KNĚŽÍM

V

EX!LU

V i a d e l I a C o n c i l i a z i o n e , 1, R o m a

Italia, Otisk pouze se svolením redakce.

RADA XII., číslo 4.

V Římě v červnu 1965.

OBSAH
MEZI NÁMI
Ndp. biskup Otčenášek
Novy sekretář Kř. akademie
0 liturgických změnách
Odpovězte, prosím:
Státní vyznamenání mír. kněžím
Naše mše svatá
Amnestie a další zatýkání
Z CSSR
Z rodin komunistických presidentů
Quo vadis, Bohemia?
Z NASÍ DIASPORY
Svatý týden na Hradčanech
Dpp. Krejčí, Lekavy, Pelikán
Biřmování v Praze
BOJOVNÍ ATEISMUS
Nový probošt svatovít. kapituly
Odpověď věřícím
Bude pokračovat vyjednávání?
NOVÝ PŘEKLAD 2ALTARE

Jeho Eminence pražský pan arcibiskup kardinál Josef Beran napsal
pro naše čtenáře tyto řádky;
Moji drazí!
"Měl byses také ozvat několika slovy čtenářům
časopisu, jenž má tak významně jméno VINCULUM," napadlo mě, když ml
přišlo několik jeho čísel poprvé do rukou. A nyní jsem k tomu přímo
vyzván od redakce. Tak jsem si sedl a už píši.
že je název VINCULUM opravdu významný! - Myslím, že už zde
byl častěji vysvětlován, ale neškodí, když jsou důležité skutečnosti i častěji připomínány.
Tak tedy: vinculum - pouto. Časopis má v nás upevňovat přesvědčení, že my, katoličtí čeští kněží v exilu žijící, potřebujeme
být navzájem spjati a spojeni myšlenkami a poznáním nutnosti duchovního sjednocení, abychom neupadli v malomyslnost stupňovanou odloučením a vzdáleností míst, na nichž zde mimo vlast v exilu žijeme a
pracujeme. Život v koncentračních táborech, věznicích i jiných internačních střediscích byl a je snesitelnější tam, kde je možno
žít v kolektivu, než v "einclících", jak se jim říkalo, v odloučení, osamocení, samovazbě.
A co by mělo být tím vinculem, poutem soudržnosti u nás?
Jistě občasné schůdky, sjezdy, porady. Ale hlavně duchovním
poutem musíme být sjednocováni a v duchovním kolektivu udržováni.
A tím - kéž by to bylo plně pochopeno - může a má být jedině Kristus svátostný.
Ten žije s námi se všemi v Svatosti Nejsvětější, čeká na
nás ve dne v noci a přivítá nás, kdykoliv k němu přijdeme. Kristus
svátostný rozptýlí a zažehná všechny chmury z našich myslí a srdcí
F o l i a circularía, cleri Č S R dispersi. I n l i n g u a B o h é m i c a . Manuscripti instar. C u m approbatione ecclesiastica.

Víra je světlo, jež nám září na cestu životní, světlo, jež
nás poučí i v jednotlivostech, jak si počínat, abychom žili ve spojení s Kristem. Však sám výslovné řekl: "Já jsem světlo - já jsem
cesta!" A tento Ježíš v našich svatostáncích nám bude dávat světlo
pravé, když sjednoceni v duchu víry budeme z duší svých odstraňovat
vše, co by tomu světlu překáželo, anebo je v našich duších zhášelo.
Daleko jasnějšími se nám pak budou zdát všechny dny, i ty, které
jsou přeplněny starostmi, strádáním a různými zkouškami. Toto světlo pomůže rozjasnit i nejchmurnější okolnosti životni.
To světlo pak bude i napomáhat, aby se v naší duší uplatnila v plné síle naděje, druhá bqžská ctnost. Kristus řekl apoštolům:
"Důvěřujte, já jsem přemohl svět:" A ta slova byla dodatkem předchozího upozornění: "Svět vás bude nenávidět a pronásledovat." - "Nebojte se, já jsem přemohl svět!" volá i k nám Ježíš z našeho sva^
tostánku. Ve chvílích, kdy toho nejvíc potřebujeme, musíme třeba i
trochu s přemáháním volat: "Tys,ó Ježíši, zde přítomný, ano, Tys, ó
Bože, síla má!" A pak naslouchejme a cekejme, až se v srdci našem
probudí důvěra, naděje.
A láska. Nikdo nepotřebuje tolik lásky jako duše kněžská,
duše cítící se často opuštěnou, osamělou. Jak tíží samota, prázdnota! A kolik kněží v takové chvíli ztratilo i odhodlanost vytrvat
svědomitě v životě kněžských povinností individuálních i sociálních.
Kolik kněží se v takové chvíli pokušení vrhlo v náruč smyslnosti a
upadalo z jedné ubohosti a slabosti do druhé. A když se konečně
hořkostí kalicha, z něhož pili, přesvědčili, že marně hledali štěstí v tom opojeni, propadali vždy více a více beznaději a zoufalství.
V mnohých případech modlitba matky a jiných dobrých duší je přece
jen zachránila na okraji propasti, ale jak byl svízelný a pomalý
návrat k^rozumné rozvážnosti a tím i návrat ke Kristu. Zato duše,
která se vírou, nadějí a láskou připoutá k Ježíši svátostnému, projde s jeho pomocí všemi soutěskami kněžského života vítězně a bude
pak pracovat tím požehnaněji na posvěcení svém i posvěcení jiných.
To je tedy to VINCULUM - pouto nejpevnější, které nás sjednocuje: naše spojení s Kristem. A jestliže se všichni budeme snažit soustřeďovat svůj denní život kol Krista svátostného, pak budeme spojeni i navzájem a toto vinculum nám bude skýtat stále větší
sílu a zaručí nám požehnání pro celý náš život kněžský.

NOVÍ_SEKRETáR_KRESTANSKE_AKADEMIE
O svátku sv. Jana, 16. května tr., se pořádala v Nepomucenu
pracovní schůze Křesťanské akademie za účasti 18 členů, vesměs kněží.
Rokovalo se o řadš problémů, na prvním místě o osobě sekretáře KA.
Jak známo,"doposud byl sekretářem KA mons. dr. František^
Planner. Ten se vsak stal rektorem Nepomucena, a proto se této práci
nemůže nadále věnovat. Bylo tedy třeba zvolit jeho nástupce.
Křesťanská akademie je studijní ústav Cyrilometodějské ligy
a má několik odborů: kněžský, mládežnický, vydavatelský. Předsedou
je laik, protože CML je katolická akce laiků. Vývoj událostí si však
vynutil, že generální sekretariát připadl do kompetence odboru kněžského. Za daných okolností je prostě nevyhnutelné, aby byl sekretářem někdo z kněží žijících v blízkosti už vybudovaného střediska v
Římě. Proto ta volba v Nepomucenu, proto ti voliči, vesměs kněží.
Mons. Planner, který schůzi zahájil, navrhl za svého nástupce mons. Františka Rypara. Všichni přítomní tento návrh přijali
a navrženého kandidáta svorně zvolili.
Křesťanská akademie má tedy od 16. května nového sekretare
v osobě mons. dr. Františka Rýpara, úředníka posv. kongregace seminární, kněze diecése brněnské vysvěceného v Římě r. 1951. Ne všichni z našich čtenářů ho snad znají osobně. My však, kteri s nim po
léta sdílíme exil pod italským sluncem, se z této volby oprávněně
radujeme a jsme přesvědčeni, že povede KA dobře. Za Pracovní kroužek Vinculum mu přislibujeme svou spolupráci a osobně i pomoc v modlitbě.
Mons. Planner nyní už definitivně přesídlil do místností
určených rektorovi Nepomucena na první poschodí této koleje. Je to
tak dobré, protože zlézat v italském horku nepomucenskou budovu az
do nejvyššího patra, kam jsme ho kdysi chodili navštěvovat,nebylo
pro chudý lid, který nevlastní klíč od výtahu, vždycky pohodlné. Redaktor Vincula bude však přesto ještě dlouho vzpomínat na ten jeho
pokoj ve třetím poschodí, kde se před léty z ničeho nic objevil první cyklostyl, první účetní kniha, první hromádka dopisu, první kartáčové otisky českých knih a pak věci další a další. Mnoho z nich
bylo posíláno z této místnosti do celého světa i do naši vlasti a
získalo Křesťanské akademii jméno, které se dnes všude vyslovuje s^
úctou. Za tím vším stál od počátku mons. Planner, trpělivý koordinátor, nezištný, obětavý, vytrvalý. Nezasluhuje si, abychom mu byli
všichni vděčni?
ODPOVBZTE^J?ROSÍM_j
Je dobře známo, jaká je současná situace české literatury
náboženské a jakv je zvláště doma hlad po náboženské knize. Křesťanská akademie je na předním místě povolána tento hlad podle svých
možností hodnotnými publikacemi aspoň trochu utišit.
Proto se na nás obrátil její sekretář, mons. Rypar, s prosbou, abychom vyzvali všechny spolubratry, aby laskavě sdělili na
sekretariát Křesťanské akademie /Via della Conciliazione 1, Roma/,
zda snad mají nějaký rukopis připravený k vydání,zda už neco překládají anebo hodlají přeložit anebo vůbec co z nabozenske^literatury by považovali za užitečné předložit v překladu našim knezim nebo
vericim.
^ ^
^y^p dotazy může velmi podpořit vypracování vydavatelského programu KA a předejít zbytečnému opakování anebo P l v a ní silami. Pošlete proto laskavě co nejdříve svůj konkrétní návrh!
Díky.
NASE_MSE_SVATÁ
je sloužena o každé kněžské sobotě na tyto
úmysly: za české biskupy, kněze, řeholníky a řeholnice a to jak žijící tak i zesnulé, jakož i za nová povolám. Spojte se s nami!

v

3U0_VADIS^_B0HEMIA?
Je správné, že si všímáme literatury? činnosti a metod bojového ateismu u nás doma. Víme, že přes všechny taktické pohyby,
tání a koexistenci ateismus nespí a nelení. Umí se dovedné přestrojovat a psychologicky přizpůsobovat novým situacím. Je však neméně
nutné sledovat "dopad" ateistického tlaku na českého člověka a ptat
se, co se děje s duší našich lidí, hlavně s duší naší mládeže, ptát
se, v jaké duchovně zeměpisné poloze se dnes nachází.
1- Protikomunismus
Je veřejným tajemstvím, že většina lidí u nás je nekomunistická a protikomunistická. I mezi organisovanými členy strany je mnoho tak zvaných ředkviček, tj. rudých navenek, ale bílých uvnitř. Přijímají stranu a členství v ní jako něco, co jim umožňuje lepši společenské a hospodářské živobytí. Nejsou však přesvědčeni o pravdě a
platnosti marxistického názoru a praxe. Straně se nepodařilo vytvořit nového člověka. Nedovedla přesvědčit mládež, která vyrůstala^a
dozrávala po druhé světové válce. Chaotické poměry v hospodářství,
nesvoboda a úzkoprsost v kultuře, systematické lhaní dospěle^generace, strach a nejistota, svévůle strany atd. utvrzují zklamaní a horký, zatrpklý odpor Českého člověka k režimu.
2- Svejkovství
Protikomunismus je odmítání zla. Odmítat zlo znamená chtít
dobro. 0 jaké dobro jde českému nekomunistovi? Zde koření velká a
snad první otázka, na kterou bychom měli hledat stále odpověď. Rudý
útlak se projevuje negativně v soustavném znetvořování mravního charakteru, v navykání ke lži, k pokryteckému hrbení a ovšem ve vybicování švejkovského postoje, který už dávno patří k mravnímu profilu
Cechů, alespoň potenciálně. Jde tu o komplexní zjev, který se projevuje v břitkých a sarkastických vtipech na režim a jeho propagandu
/např. se čte v literárním tisku tento inserát* "Vyměním velkou dobu
za malou " A ve výborně promyšleném systému podvodu a podvúdkR na
všech rovinách veřejného života a v hořkém defaitismu obalenem humorem "bonhomním i sarkastickým", jak to např. ukázal autor divadelní
hry "Zahradní slavnost".
.
Mnozí si uvědomují bezvýchodnost a planost tohoto odporu. Jiní zase hájí švejkovský postoj jako skutečnou ctnost v dobách zlých
a přezlých. Milan Uhde, známý pro svou kritickou otevřenost krezimistickým poměrům, se zastává mravních kvalit Svejkovych a tez chválí
postoj Ivana Děnosoviče Suchova proti obecne yselidske etice Podle
Uhda je třeba dát přednost Svejkovu řešeni a kompromisům přede všemi,
kteří vidí jako F. X. Salda problém lidského života hlouběji a vyse.
Salda zazlívá Švejkovi všech dob, že jeho veškerá lidská snaha se vyčerpali v úsilí o záchranu vlastní kůže a ve vědomém či nevedomem rezignování na veškerý nadosobní dosah svého postoje na programovost
pozitivní, tvořivou a zahleděnou do širokých perspektiv národního a
lidského ^ s p o l e č e n s t v í . ^ h l u b š í c h ložisek mravní problematiky
českého člověka, jeden z otrávených a rakovinových kořenů jeho bytí.
Welde nám zde o paušální moralizování, citové vzdycháni a pohodlné
^ ^ ? o v á n í Chcerae vidět věci českého člověka tak, jak opravdu jsou
bez příkras a romanlíckých vzpomínek na osmdesátiprocentně katolicky
národ E a v r í odpovědnost za tento stav patří vedoucí vrstvě ^telek$uáíů; níĚoliv malým postavám a Primitivům jako 3e Švejk, Suchov
kterýA jde o záchranu elementárních hodnota zit a prezit, nes^a^ se
hyenou.
^
si se Šaldou a mnoha jinými^českými vzdělanci
^n+i nhdlvi a s^ol
že všichni Švejkové, ať už primitivní nebo civlíízačně rafinovaní se snaží podpírat svou vlastní židli, zatímco
le řítí c e l ? d S ^ J ^ r á g i c k ý omyl švejkoviny všech stupňů a odstínů
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tkví právě v její abstraktností, i když si namluvá životní a pokornou konkrétnost. Vlastni kůže se nedá zachraňovat bez zachraňování
kůže druhých; i vlastní kůže zcepení, vyschne-li srdce a zpustne-li
duše. Mravní a náboženské hodnoty, svobodná lidská důstojnost, patří do řádu nedělitelných skutečností. Na štěstí přibývá u nás těch,
kteří si troufají překonat švejkovský postoj a jeho povrchní, kejklířskou a neplodnou romantiku a postavit se statečně za plnou,mravnost dělanou pro celého člověka, i pro jeho duši - a přesahující
měnící se situace.
ß- Bezprogramovost
Ze švejkovského postoje vyplývá zcela logicky a organicky
nedostatek kladného národního programu, mravní desorientace, náboženská skepse, pouhé pochtívání a citové koketování se základními
duchovními hodnotami. Z odvážnější literární tvorby posledních let
tak zvaného "tání" se dá vyčíst živelná nespokojenost s nynějším ^
stavem. Spisovatelé a básníci, filosofové a umělci si ovšem verejne
v časopisech a v publikacích nepřejí ještě nic jiného než jakousi
humanistickou reformu komunismu. Někdy se zdá, že jejich touha po
překonání materialismu se může objevit na veřejnosti jen oděna do
slov Marxových a Leninových. Další lhaní.
,
Kdo nřijde na Západ, má první starost koupit si nejake ty
svetry, nylonové pláště, košile. A ovšem nadává na režim. Sem tam
se někdo zvídavě zeptá, je-li snad někdo v exilu,
by mel neco
na mvsli pro národ doma a při tom mravní autoritu. Bez autority nad
sebou, alespoň v dali, je jakékoli uvědomění organizace a P^gramu ^
len mlhavým snem. "Tragedie národa tak individualisticky zalozeneho,
píše jeden intelektuál, "je utkvělá stagnace zcela kolektivní ve vizích dálek, v anonymním bloudění, které například Jaroslav Durych
vystihl tak palčivě. Jako bychom nebyli schopni postihnout včas prudké změny dění a využít jich, intuici proměnit v cín."
4- Nové naděje
Jsou bezpochyby u nás lidi, kteří netrpí jen komunistickém
režimem a jeho útlakem, nýbrž prožívají ^olestnepomale odumíraní
křesťanských mravních hodnot, ubýváni,duchovni ^l^urnosti ochrnu
tí náboženského života. Jejich vnitřní utrpení ^ z á r o v e ň velkou na
^SiV* i^iinh zoufaní hledání a jejich smutek svědci o tom, ze jsou
doposud a s^áíe vášnivě zamilováni 'do svobody,,do pravé kultury do
M a n s t v í . Tito čeští trpitelé a Jobové Pr^^ívaji snad někdy více podvědomně, historii p o d m i n o v a n o u , o b r o z u j i c i m i životními silami.
Zájem o v^e, co se děje na Západe, touha znat světovou lite
raturu přání vědět stále více o koncilu a jeho perspektivách slyš e t ^ číst něco o Teilhardu de Chardinovi, o křes^anskem existentiell imu o nSvém vzmužení tomismu - toto vše jsou nadějné signály
vysílané
ze Id?avých míst národa, z míst, která,se mohou stat zdrom-rovního kulturního a náboženského obrozeni,
3em mravního k u l ^ ^ ^
^ snad neměla být ¿ ^ . " ^ c i polemika s bojovým a^eis„em a jeho sofiglkou nybrz
oest^oin^_
^ ^ r d J Ě o ^ í ^ ^ r p ^ r h i e d ^ ř k L d n ^ od^ověd, neSvejkovskou nldrHatíokou mravní Situaci ndroda zpustoseneho rudou herezi.
^^
SVATÝ TÝDEN_NA_HRADCANECH
Neid^ "biskup mons. dr. František Tomášek, kterého Svatý 0tec j m e n o ^ ř á p o š t ^ k ý m administrátorem pražské arcidiecese po dobu
nepřítomnosti Pražského arcibiskupa kardinala J o s e f a Berana, se pre
s t š S v a T v dubnu do Prahy. Má prý s sebou s v o u jednadeyadesatiletoumlĚinlJ a bydlí v místnostech, které mu v arcibiskupském palaci
uvolnil
vikář.
^ katedrale
uvolnil bývalý kapitulní
^
pontifikoval
tedy v svatovítské
no nrvé no mnoha letech opět právoplatné konsekrovaný biskup,
po prve g
^ ^ nadšením. Už na Květnou nedeli pry^
tylo v k ^ S S Í e iimEho'lidí, na Zelený č t v r t e k byla dplne zaplněna Věřící vítali pana biskupa už před arcibiskupským palacem, vy-

s
vytvořili špalír až ke katedrále, tleskali a klekali si nadlažbu, aby dostali jeho požehnání.
Při zelenočtvrteční mši svaté se prý svatá přijímání nedala
vůbec počítat. A aiačná část přijímajících byli mladí lidé. Pan biskup vykonal také obřad mytí nohou dvanácti starcům. Jako každý rok,
i letos bylo pak pro tyto "apoštoly" uspořádáno pohoštění v tzv.
"Modrém salonku" arcibiskupského paláce, při němž jim posluhoval pan
biskup a kanovníci. "Bylo tam hrozně moc namačkaných lidí, také spousta cizích turistů," píše očitý svědek, kterému se také podařilo se
tam dostat. Jsou to známky lepších časů?
Příchod ndp. biskupa Tomáška do Prahy znamenal pro mnohé
křesíany také možnost přijmout svaté biřmování. Je až dojemné číst
dopisy těch, kteří po této svátosti dlouho toužili a nyní ji konečně
přijali v hluboké víře a vděčnosti. Pokud víme, pan biskup Tomášek
uděloval doposud biřmování dvakrát, vždy v malém kostelíku Panny Marie Andělské u Lorety. 26. května bylo prý biřmovanců asi 70, a to
dospělí a děti. 29. května přijalo tuto svátost asi 140 mladistvých
ve věku 16-20 let.
Bohužel i tento obřad, který přece patří k nejnormálnější
činnosti katolického biskupa, spadá v CSSR ještě pod kontrolu či spíše rozmary státních úřadů. Nevíme totiž, jak jinak lze vysvětlit, že
věřící se dozvědí teprve den předem, zda se svátost v určený den opravdu bude udělovat.
To ovšem horlivým věřícím nevadilo, aby se na toto sv. biřmování důkladně připravili. Třikrát v týdnu po večerní mši sv. před
májovou byly příp^vné promluvy, předzávěrečnou měl prý sám pan biskup. 0 dalším poslyšme očitého svědka; "Hodinu před začátkem, tedy
v 17 hodin, se* otvíral kostel a lavice obsadili hned ti, kteří čekali venku na vpuštění. Využili jsme každý vhodný prostor. Pan biskup
přijel autem s dp. Vlčkem. Mše sv. začala přesně v 18 hod., čelem k
lidu. Promluva velmi jadrná s obsahem přiléhajícím ke slavnosti, o
darech sedmerých. Svaté biřmování jsem slyšel prvně v českém jazyku,
bylo asi u nás prvně česky. Celá slavnost byla důstojná, bez okázalostí a obvyklých vítání, prodchnutá toužebným očekáváním darů Ducha
sv. Závěrem sv. přijímání snad všech přítomných, požehnání a Magnificat na poděkování nebes Královně. Po skončení srdečné a dojemné rozloučení před kostelem s u nás nezvyklým potleskem vyvolalo v mnohých
radostné pocity povzbuzení."
NOVÝ PR0B0STJ3VAT0VlTSKË_KAPITULY
Příchodem ndp. biskupa Tomáška se konečně vyřešil i případy
bývalého kapitulního vikáře pražského vdp. Ant. Stehlíka. Podle zprav
tisku /The Tablet z 29.5/ dělala prý vláda nátlak, aby ho pan apoštolský administrátor jmenoval svým generálním vikářem. Ten všakprohlasil, že arcidiecési bude spravovat sám osobně a z Říma pak přišla
kanovníkovi Stehlíkovi bula, kterou byl jmenován proboštem metropolitní kapituly. V době, kdy byl v Římě na zasedání koncilove komise^
ndp. biskup Tomášek, přijel tam i nově jmenovaný probošt, aby osobné
poděkoval Svatému Otci. Navštívil prý i svého arcibiskupa kardinala
Berana.
BUDE_P0KRAC0VAT_VYJEDNAVANI_SE_SVATÝM
V půli května prohlásil prý /srv. výše uvedený The Tablet/
president Novotný proboštu Stehlíkovi /který se krátce pred tím vrátil z Rima/ a zástupci Charity Márovi, že vláda je ochotna pokračovat v jednání s Vatikánem. Mezi podmínkami tohoto jednaní je vsak
i nárok vládv, abv Svatý Otec jmenoval biskupy dva preláty, kteří^jsou Svatému Štoíci /a svědomí.českých katolíků/ notoricky nepřijatelní.
NDPj. BISKUP_OTCENASEK,
apoštolský administrátor diecése královéhradecké, dostal pry státní souhlas k návratu do duchovní správy
a l t a í se administrátorem jedné malé farnosti /Třmíce?/ v litomeric-

ké diecesi. Duchovní správu nevykonával od svého zatčení v r. 1957°
Jak víme, pan biskup Otčenášek pracoval v poslední době v
mlékárenském družstvu v Opočně. Tam ho prý nedávno navštívila skupina holandských turistů, kteří v mlékárenském dělníkovi přišli uctít
biskupa. Má-li tato návštěva co dělat se státním souhlasem, který pak
brzy na to pan biskup dostal, je to další potvrzení skutečnosti, že
režim musí brát ohled na cizinu a že turisté přicházející do CSSR
mají mravní moc a autoritu mnohem větší, než si často sami uvědomují.
0_LITURGICKÝCH_ZMBNÁCH
I do CSSR se dostaly zprávy o liturgické obnově zavedené
koncilem /koncilový dekret byl uveřejněn česky v plném znění v Duchovním pastýři/ a tato obnova se podle možností provádí. Brzdí ji ovšem
nedostatek přípravy, která předpokládá studium, a proto i odbornou literaturu, která u nás prakticky chybí. Tím se vysvětlí určitá disorientace, která nemá ovšem nic společného s tvrdošíjným snobismem, který se projevil v určitých kruzích na Západě. Tak např. čteme v dopisu
jednoho význačného člena našeho kléru; "Liturgické novoty /některé/ u
nás narážejí na obtíže. Ještě jsem neslyšel, že by někdo nelitoval
našeho typického Vzkříšení, které vždy vykonalo nedocenitelné dílo:
radost z víry: Oltář - jako stůl, kněz - tváří k lidu - někde to zacáli"ale pro nesouhlas lidu museli od toho upustit. Máme-li na mysli
význam Mystéria - a tajemství, musíme hájit dosavadní způsob celebrace /srv. Scheeben, Mysterien!/. Tolik důvodů mluví pro dosavadní tváří k oltáři - , že důvody proti se jistě - aspoň u nás - ztrácejí.
Nový způsob vyžaduje též příslušné architektury kostela. Ordináři zakázali svévolné zavádění "stolu" a celebraci tváří k lidu, dokud není
vše řádně připraveno a vybaveno..."
V dalším listu téhož pisatele však čteme: "K poslednímu dopisu radostnější zdrávu. Právě včera jsem se dozvěděl, že na některých
místech celebrace tváří k,lidu působila velmi dobře. A tak máme naději, že se vše pomalu dobře vžije... Máme ovšem ještě mnoho nejasnosti.
Např. v rubrikách je, že při té Doxologii Per ipsum "aliquantulum elevat", kdežto na snímku z Itálie jsem viděl, že kněz Hostii zvedá jako
při Pozdvihování. - Dále: Ty přímluvy se konaly tváří k lidu, nyní zas
tváří k oltáři." - Dopis pak končí - jako skoro každý, který přichází
z vlasti - prosbou o naše modlitby.
Paběrky z dalších dopisů: V Brně byl prý uspořádán liturgický den, na němž se sešlo 350 /!/ kněží.
.
Z jednoho většího města v pohraničí přišel dopis, psaný tímto tónem: "...řada modliteb lidu je latinsky, např. Pater noster:
proč ne v lidovém jazyku?? - Ale hodně lidí chodí k sv. přijímaní,
musí pomáhat podávat ještě kaplan."
STáTNl_VYZNAMENANÍ_MÍR0VÝM_KNB2ÍM
K 20. výročí znovuzřízení republiky byli vyznamenáni za zásluhy o stát i tito kněží: A. Scheffer, kapit. vikář spišsky, L . A damczik, gen. vikář trnavský, J. Dočekal, kancléř pražský,^S. Hribik,
administrátor banskobystrický, A. Veselý, administrator tesinsky, J.
Straka, proí. theologie v Bratislavě. Dalších 15 knšzi^dostalo pochvalné uznání, mezi nimi B. Oliva, kapit. vikar litoměřicky a L. Hrubý, kanovník brněnsky.
AMNESTIE_A_pALSÍ_ZATÝKANÍ
ProslýcháTse, že mezi vězni, kteří byli amnestováni^k 9^květnu , je snad i někdo z kněží, mluví se o P. Silhanovi, provincialovi j e s u i t u ^ ^ s-bp^g přišla zpráva, že byl v Olomouci zatčen znovu JUDr František Košatík, bývalý předseda Katolické akce. Po prve
byl zatčen v r. 1950, po svém propuštění pracoval jako pomocný zahradnik.
Z RODIN_KgMUNISTICKÍCH_PRESIDENTU
Podle zpráv tisku /The Tablet 29.5/ chodí paní Marie Zápotocká, vdo?řpo^tátnim Presidentovi pravidelně do kostela a chce
se smířit s Církví. Doufejme,že nediskretni novinaří, kteri rozsiri

li tyto zprávy /Vinculum jen referuje o věci už všude známé/, jí tímto zveřejněním neztíží tento důležitý krok! - Paní Gottwaldová, matka
presidenta Klementa Gottwalda, žádala pry výslovně ve své poslední
vůli, aby měla katolicky pohřeb.

X /i a<s7

/

v

Itálie 4.3.1965: "Lidé se živí ve světě různými zpňsoBy. V HoracE je to většinou chov dobytka. Ale v malé horské
farnosti v tridentské diecesi, kde jsem ted farářem, jeden z hlavních
příjmů je z chovu - dětí.
Mussolini, aby zvětšil italský národ, zavedl zákon, který
nejen že osvobodil od jakýchkoliv povinností nemanželského otce, ale
dává i matce možnost neuznat dítě za své anebo i když je uzná, nechat
je péči státu. Dobrá část těchhle dětí v tridentské provincii přijde
na výchovu do Regnany. Už tu na to mají dlouholetou tradici. Lidé si
je berou ovšem pro peníze, které za výchovu dostanou, ale nejednají
s nimi špatně. Jídlo ovšem dostanou špatné a dřít musí také dost,
když jsou trochu větší. Ale vlastní dšti na tom nejsou o nic lépe.
Vychovatelům říkají "tatínku, maminko", o ostatních dětech v rodině
mluví "můj bratr, má sestra". Děti jsou veřejně označovány jako "esposti - odložení" a často se tak označují i samy. Ale necítí se v tom
už žádná urážka.
Přijdu třeba do rodiny a najdu tam statnou mladou paní, provdanou v sousední vesnici. "Je to vaše příbuzná?" ptám se. "A kdepak,"
povídá matka před ní, "to je jedna z odložených, my jsme ji vychovali
a je jako naše." A panička k tomu spokojeně přikyvuje, že je tomu tak.
Děti mluví pokojně o svých dvou maminkách. Jednu mají zde, druhá se
toulá po světě a občas jim pošle nějakou hračku, když si vůbec na ně
vzpomene. Podívat se za nimi přijde málokdy.
Když dšti ve čtrnácti letech odcházejí do pensionátů nebo na
práci, na svátky vždy přijedou sem jako domů a jejich vychovatelé je
ochotně přijmou, ačkoliv už za ně nic nedostávají. Ještě jim pak na cestu přidají něco na přilepšenou. Není řídký případ, že si je na konec
vezmou za vlastní, hodně z nich se tu přiženilo nebo vdalo ve vesnici
a v rodinách není proti nim žádných předsudků.
Tak třetina těchto dětí nese ovšem následky původu i v povaze a už ve škole se vidí, že nejsou úplně normální. Je těžko říct, do
jaké míry na ně působí vědomí jejich zvláštního postavení. Ale snad
pro mnohé z nich je značnou oporou, že jejich instituce je tu normální a mají možnost vidět často dospělé, kteří mají stejný původ jako
ony a jsou z nich poctiví lidé, kteří dosáhli i určitého postavení.
Jak s nimi jednat po stánce pastorální? Nejdůležitšjší je
jednat s nimi jako s ostatními. I když často potřebují víc lásky než
druzí, nesmí ani to postřehnout. Pokud možno, je třeba je trochu sledovat, i když odejdou z vesnice, alespoň než se jim podaří začlenit
se do nového prostředí. Ale i v tom není pro ně rozdílu od ostatních
obyvatel vesnice, protože i z nich dobrá část musí jít za prací do ciziny. Zdejší kraj je příliš chudý, aby je uživil."
Mons. Dr._Petr_LEKAVÝ, USA 20.5.1965: "Pozdrav a všecko dobré. Přiložšňe"posilám potvrzení o odsloužení mše sv., jak představenstvo vyžaduje. Tady se víc spoléhá na dobré svědomí jednotlivce. Není mnoho nového. Já jsem měl kolem velikonoc farnost zle zaplavenu a dosud farmáři nemohou do pole, ač je čas setí. Snad se jim to ještě podaří. S Drápelou a Tománkem se vidíme často, dlouho jsem již neviděl Jirku. Feřt
nám ujel do Říma..."
„
.
Dp. Adolf PELIKÁN, USA, nám poslal průklep zprávy, kterou^mformuje
lošáňgělškéEo arcibiskupa o své činnosti. Vyjímáme z ni několik dat^
která se snad neobjevila v Novém životě: "Zde v Los Angeles je nejvetší česká kolonie na tichomořském pobřeží čítající víc nez 6.000 dusí.
Toto číslo se však pomalu přiblíží k deseti tisícům, protože přicházejí stále nové rodiny i jednotlivci z Jižní Ameriky, Kanady, Evropy...
Mnozí z nich jsou význačné osobnosti: herci, hudebníci, inženýři, obchodníci..."

ODPOVEpI_VBRlCIM
V sovětském časopise Nauka i religija, o kterém jsme již referovali? se objevuje dost pravidelně /aspoň v číslech, která jsem
mohl sledovat/ rubrika nazvaná "Odpovídáme věřícím". Myslím? že se
dá dost rozumně předpokládat, že otázky, na které se v ní odpovídá,
nejsou připravovány redakcí, ale že jsou skutečně předkládány publikem. Je ovšem možné, že jsou předkládány nejen redakci časopisu,
ale i při jiných různých příležitostech, jako např. v debatních kroužcích, při přednáškách ateistických propagandistů apod. Tomu by mohlo nasvědčovat to, že - jak se praví v úvodních řádcích rubriky v
únorovém čísle - "vědeckoateistická redakce Politizdata připravuje
k tisku druhé vydání /či druhý sešit/ sborníku 'Odpovědi věřícím'".
A otázka i odpověá uveřejněné v únorovém čísle jsou vzaty právě z
tohoto sborníku.
Aí již jsou otázky a námitky předkládány časopisu /či snad
jiným časopisům/ písemně, či jsou pronášeny ústně při různých příležitostech, je jisté, že ateisté jsou nuceni budovat si jakousi
"apologetiku" a vydávat sborníky obdobného druhu, jaký byl v módě
u katolíků v ještě nedávném převážně apologetickém období. Tehdy se
jim říkalo -sborníky kontroversí". I kdyby dotazy byly vybírány a
sestavovány samými ateisty, bylo by to vždycky důkazem, že značné
procento lidí není o ateismu přesvědčeno, ne-li dokonce toho, že
má "pochybnosti v ateistické víře". Z dotazů se totiž nedá dost dobře zjistit, zda tazatelé jsou křestané, kteří cítí, že ateismus ohrožuje jejich náboženské přesvědčení /ale v tom případě se mi zdá,
že by se obrátili na jinou adresu a ne právě na ateistické propagandisty či na otevřeně bezbožeckopropagandistický časopis; vždyí sovětský tisk otevřeně uznává, že pravoslavní duchovní vyvíjejí čilou
apologetickou kazatelskou činnost/, či zda jde o lidi, jejichž novopečený ateismus není ještě na tolik "osvíceny", aby jim pomohl překonat staré náboženské "předsudky". Zkrátka není jasno, zda jde o
"ještě věřící trochu již ateisty" anebo o "již ateisty trochu ještě
věřící". Řekli jsme, že jde o značné procento. Myslím, že o tom není pochyb. Několika lidem sovětská propaganda nevěnuje sborníky; na
"přesvědčení" jen několika lidí má jiné, účinnější prostředky.
Poněvadž nevíme, z jakého okruhu lidí vycházejí dotazy, je
nám těžko posoudit, na kolik mohou uspokojit odpovědi. Z toho, co
jsem četl v číslech 2,3,4 letošního ročníku, mám dojem, že odpovědi
mohou být dost přijatelné tomu, kdo má, jak jsme již řekli, pochybnosti ve víře ateistické. Tedy tomu, kdo již má, aspoň základně, materialistickou a ateistickou mentalitu. Zdá se mi, že by neměly velký vliv na věřícího a uvědomělého křesíana. A to z toho prostého důvodu, že jejich základnou je zásadní nepochopení křesfanské nauky a
mentality. Bylo by ovšem třeba vědět, kolik je v sovětské společnosti prosycené úpornou ateistickou propagandou a jen po skrovnu pro-^
nikanou křesíanskym slovem, skutečně hluboce věřících a opravdu uvědomělých křestanů. A ve svědomí jistě velmi široké vrstvy "ještě
věřících trochu již ateistů a již ateistů trochu ještě věřících" odpovědi časopisu a sborníku mohou způsobit nemálo zmatku. Myslím, že
by způsobily nemálo zmatku i v hlavách ne právě malého procenta na-^
šich západních "taky-křesíanů". I z tohoto důvodu snad není zbytečne,
abychom se stručně s nimi seznámili. Dnes se však omezíme jen na u
norové číslo.
- ^
Tam je otázka položena takto^ "Kristus ucil liai, aby trpělivě snášeli utrpení. Je snad něco špatného v tomto učení?^
Autor odpovědi ukazuje, že není tak docela snadné stanovit,
zda trpělivost je pěkná či špatná povahová vlastnost. Vyvozuje to z
obvyklého způsobu našeho vyjadřování. Jsou případy, kdy vusudku o_
trpělivém člověku zaznívá nejenom chvála, nýbrž přímo nadšeni nad jeho mravní velikostí. Jindy však, jde-li o člověka nadměrné trpeliveho, nemluvíme o něm s úctou; naopak, v našem postoji je jakési pre*

zírání a říkáme, že je trpělivý jako otrok. Jako příklad prvního
druhu trpělivosti autor uvádí Marxe. On a jeho rodina prý nezřídka
museli trpět hladem, neměli slušného obydlí a chyběl jim dokonce i
dostatečný oděv a léky. A pokračuješ "Byly případy, kdy Marxova ro--.
dina byla nucena zastavit i nádobí, aby si mohla koupit potraviny a
on sám nemohl vyjít z domu, poněvadž neměl za co vykoupit oděv ze
zastavárny. Marx byl vynikající ekonomista a býval by mohl dostat
dobře placené místo v kterékoliv bance či obchodním podniku. On však
dával přednost strádání. Proč? Aby mohl věnovat veškerý svůj čas práci na "Kapitále" a jiných důležitých dílech, která, podle jeho přesvědčení, měla osvobodit lidstvo od ponižující chudoby, hladu a jiných utrpení. My dnes víme, že se tato naděje stala skutečností; vědecká teorie vytvořená Marxem se stala mohutnou silou výstavby socialismu a komunismu. Jsme uchváceni hrdinstvím, s nímž Marx a jeho
věrná spolubojovnice, manželka Jenni, snášeli nejrůznější utrpení.
To, co nás přitahuje v životě a díle velikého myslitele, je právě to,
že šel vědomě vstříc utrpení ve jménu velikého cíles osvobození celého trpícího lidstva."
Po tomto poněkud melodramatickém prohlášení autor uvádí ještě
jiný případ, kdy je trpělivost "ctnostná". Je to případ /skutečný/
člověka, který se musel podrobit vážné operaci bez anesthesie. I tu
utrpení má smysl, poněvadž zlepšilo stav pacienta. A pokračuješ "Avšak sama skutečnost utrpení vyvolaného sociální nespravedlností
či nemocí vyvolává ve všech rozumných a humánních lidech rozhořčenou
nevoli: utrpení mrzačí lidskou duši, překáží člověku v práci, v radosti že života, v duchovním i fysickém rozvoji. Toto je důvod, proč
velký lidumil /rusky; "gumanist"/ našeho věku V. I. Lenin z celé duše nenáviděl utrpení..."
Po těchto slovech je skoro zbytečné překládat zbývající úvahy autorovy. Jak může tak zoufale pozemsky /snad by bylo lépe říct
"přízemně"/ smýšlející člověk pochopit křesťanské pojetí pojetí bolesti a utrpení? A jak může pochopit a přijat jeho úvahy ten, kdo už
není materialista? Co mohou jeho slova říct "věřícímu", kterému prý
odpovídá? Přesto vsak překládám dál, poněvadž v tom, co následuje,
nás pisatel článku poučuje - se značnou dávkou odvahy, lépe řečeno
drzosti - o křesťanském pojetí utrpenís "Představte si člověka, který trpělivě snáší nemoc a nehledá včas pomoc lékaře. Tím může způsobit, že nemoc dospěje k osudnému konci. Ještě nestvůrnější je, když
se snaží podobné "'utrpení" vnutit svým bližním. A uvažme případ, kdy
nejde o fysické neduhy, ale o člověka či skupinu lidí, kteří s poníženou trpělivostí pracují na vykořisťovatele, snášejí chudobu, zimu,
hlad a strádání a při tom se nesnaží změnit tento stav věcí. Z takového utrpení ovšem těží ti, kdo si přivlastňují plody cizí práce vykořisťovatelé, čili menšina společnosti. Pracující většině takovéto utrpení přináší jenom škodu. Proto není naprosto žádného důvodu,
abychom si takového utrpení vážili či dokonce jím byli nadšeni. Jenže křesťanské náboženství káže právě takovéto utrpení. A to není ještě všechno. Křesťanští kněží a kazatelé vnucují věřícím přesvědčení,
že člověk nejenom má snášet všechna utrpení; má je i milovat a toužit po nich a to i tehdy, když k utrpení a strádání není žádných důvodů. Stále jenom opakují, odvolávajíce se na evangelia: ^Kristus
trpěl a nám uložil totéž.'"
Jistě by se dalo poznamenat mnoho věci k tomuto nemálo originálnímu poučení "věřících" o tom, co jejich náboženství učí o utrpení; jistě by bylo nemálo zajímavé vědět, jakou censurou by stíhal náš
autor Svatého Otce za jeho zřejmě heretické povzbuzování odborových
hnutí v úsilí o odstraňování sociálních příčin utrpení. Já bych se
skromně omezil jen na jednu otázku. Pisatel tvrdí, že kazatelé učí
lidi, že je třeba toužit po utrpení, vyhledávat je, i když chybí příčiny dávající mu smysl. Velice rád bych tedy věděl, zda si autor uvědomil, že kriterium, podle něhož některé utrpení má smysl a jiné je
nesmyslné, tvoří součást určitého názoru na svět a na život a že nikde není psáno, že by "věřící", jsou-li skutečně věřící, měli nutně
sdílet názor jeho. Autor je asi přesvědčen, že má hluboký smysl strádání, kterým sovětský lid platí např. kosmické úspěchy. Pro něho ten
smysl asi není ani tak v možných vojenských důsledcích či v propagan-

dš. Myslím si? že jako dobrý marxista vidí v těchto úspěších především silný výchovny prostředek, kterým mají být masy přesvědčeny o
nadlidskosti, ab- lutnosti člověka. A takovému cíli jistě má podle
něho smysl obětovat strádání lidu. Jenže křesían neoceňuje naprosto
takový cíl a tedy tento smysl strádání je mu naprosto nesmyslný. A
utahuje-li trpělivě opasek a pracuje obětavě dál, je to pravděpodobně proto, že ho Kristus učil trpět, i když je to lidsky nesmyslné.
Trpět totiž z lásky ke Kristu má smysl.
p ^
REDAKČNÍ: Tímto číslem končí dvanáctá řada Vincula. Děkujeme upřímně
všem, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomohli ji vydat. - Další, třináctá řada, začne vycházet na podzim, uzávěrka pro první číslo bude
20. září.
Na začátku této řady jsme přislíbili svým čtenářům duchovní obnovy
ve formě knížky, která měla vyjít na jaře. Je už připravena na blanách, její rozmnožení a rozeslání musilo však být z technických důvodů odloženo. Omlouváme se za to a doufáme, že bude příznivě přijata i přes toto zpoždění.
Všem spolubratřím - aspoň těm, kdo žijí na severní zemské polokouli přejeme příjemný letní oddech a těm, kteří budou pracovat v letních
školách mezi naší mládeží hodně požehnání v jejich apoštolátu. Budeme je provázet svými modlitbami.
Dodatek
n9YÍ^PRĚ^I'AD_ŽALTARE_P0RlZENÝ_V_CSSR
Do Rírna došel dlouhými oklikami překlad žaltáře, z něhož přepisujeme
některé ukázky. Jeho autor píše:
^
" Tento překlad není exegetickým dílem; snazi se byt pouze
srozumitelným a živým textem k modlitbě^ Rytmický je proto,
aby se snadno pamatoval, recitoval a zpíval."
Ukázky:
HYMNUS K LAUDÁM;
Temnoty blednou, noci stín už prchá,
jitřenka třpytná ranním svitem plane;
z celé své duše prosme nyní spolu
Všemohoucího,
aby Bůh milý ve své slitovnosti
nemoci zahnal, dopřával nám zdraví
a s péčí Otce vedl naše kroky
v království nebes!
Toho nám dopřej, Bože, zdroji blaha.
Otče i Synu, Duchu, jehož sláva
ozvěnou jasnou nikdy neustává
vesmírem zníti. Amen.
HYMNUS KE K01PLETÁRI:
Než zajde ve tmách denní jas,
všech věcí Tvůrce, vyslyš nás
a v otcovské své dobrotě
bud naší hlídkou v noční čas!
Pryč zažeň od nás temné sny
a lstivé noční přeludy;
by odražen byl nepřítel,
sám čistotu střež našich těl!
To splň nám, Otče všemocný,
pro jméno Pána Ježíše,
jenž s tebou, s Duchem svatým je
král věčný nebeské říše. Amen.

ŽALM 1
Blaze muži, který nejedná dle rady bezbožných a cestou hříšníků se neubírá + ani nesedává v kruhu neznabohů;
nýbrž oblíbil si zákon Hospodinův + tak, že dnem i nocí
nespouští jej z mysli.
Podoben je stromu vsazenému podle vodních toků + který
nese ovoce v svém čase;
jeho listí neuvadne +
vše, co podniká, se zdaří.
Věru, nevede se takto bezbožníkům + nýbrž jsou jak plevy
hnané větrem.
A tak neobstojí bezbožní před soudem + ani
hříšníci před spravedlivými;
vždyť o cestu spravedlivých Hospodin se stará + ale cesta
hříšníků zle skončí.
ŽALM 8
Hospodine, Pane náš, jak slavné je tvé jméno po vší zemi +
velebností svou až nad nebesa strmíš!
Ústy nemluvňat a kojenců sis navzdory svým protivníkům zjednal chválu+ aby ztichl nepřítel a buřič.
Pohlédnu-li na nebesa, na dílo tvých prstů + na měsíc a hvězdy, jež jsi stvořil - co je člověk, že ho v mysli nosíš + či syn lidsky,
že se o něj staráš!?
A hned pod anděly jsi ho vřadil + ctí a slávou jsi
ho korunoval,
dals mu vládu nad díly svých rukou + položils
mu všechno k nohám:
všechen skot a brav i stepní zvěř a ptáky na nebi a ryby
v moři + se vším, co se vodní stezkou míhá.
Hospodine, Pane náš + jak slavné je tvé jméno
po vší zemi!

