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0 b s a h : Si zvážíš sám, až si to ^číselko'přečteš. - Zatím vezmi a čti,
od á až do zet! -Nech se překvapit; příjemně i nepříjemně"

N_a_Š_i_m__ j u b i 1 a n t ů m:

A NA PRVNÍM MÍSTĚ NAŠEMU PANU
KARDINÁLOVI. -

Jeho Eminenci, nejdůstojnějšímu panu kardinálu
Dr. Josefu Beranovi,
arcibiskupu pražskému.

PRED PĚTI LETY, kdy jste slavil své zlaté kněžské jubileum na
místě, které zůstalo pro nás neznámé, tehdejší papež svaté paměti Jan XXIII.
ve svém listě projevil přání přijít k Vám a potěšit Vás ve Vaší oďlouče nosti. Bylo totiž zvláštním posláním tohoto papeže vnášet všude radost,mír
a štěstí. A proto chtěl také Vás potěšit ve Vašem nuceném pobytu a ve Vaší
odloučenosti od Vašich oveček.
Dnes Vás máme mezi sebou. Už nejste domácím vězněm. Jste vítán
nadšeně ve všech zemích, které mají smysl pro svobodu. Dnes pokračujete Vy
v poslání Jana XXIII. a vnášíte všude radost, mír a naději. A my jsme Vám
za tuto Vaši velekněžskou službu vděčni,
Vaše stádce je dosud odloučeno od Vás, ale raduje se, když slyší, že můžete ještě tolik pro Církev pracovat. Proto k Vašemu pětapadesátému výročí kněžského svěcení nemůžeme Vám přáti nic jiného než to, abyste v
tomto svém apoštolském poslání mohl po dlouhá léta pokračovat a být naší oporou, naším vzorem a naší chloubou.
U obětního stolu oltáře naše vzpomínka patří také Vám a nezapomeneme ani v modlitbách na Vás, poněvadž jsme si vědomi, že i Vaše velekněžská pravice se stále zdvihá, aby nám žehnala, žehnejte tedy, prosíme,
nám, našim pracím a našim svěřencům"
C e š t í
k n ě ž í
v
e x i l u
P.S. : J.Em. pan kardinál Beran byl vysvěcen na kněze v Římě 10.6.1911
-o-

; DO SVÍCH MODLITEB zahrneme také kardinálova bratra v biskupském úřadě
a dlouholetého druha jeho domácího vězení J.Excelenci ndp. biskupa brněnského Dr. KARLA SKOUPÉHO, který se ještě nedočkal plné svobody a
v tiché samotě 29. června t.r. oslaví na Žernůvce dvacáté výročí své
b i s k u p sk é
k o n s e k r a c e. - AD MULTOS ANNOS i
o
A hned k těmto jménům musíme připojit i jméno profesora Jri FRANTIŠKA
D V 0 R N í K A . 0 svátku našich slovanských apoštolů Cyrila a Metoděje
oslaví z 1 a t é
k n ě ž sk é
j u b i 1 e u m . 5.července 1916 ho
vysvětil na kněze v olomoucké katedrále sv. Václava tehdejší olomoucký arcibiskup kardinál Lev Skrbenský. - I jeho uzavřeme do svých kněžských modliteb a budemejmu přát, aby mohl prožít ještě mnoho klidných let a dokončit
vydání svých vědeckých děl,tak významných pro naši ekumenickou dobu.
Folia, circularía cleri ČSR dispersi. I n l i n g u a B o h é m i c a . Manuscripti instar. Cum approbatione ecciesiastica.
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PAN KARDINÁL POZDRAVUJE NAŠI KNĚŽSKOU RODINU
Carissimi!
Pán Búh Vám zaplač všechny modlitby, jimiž jste mne provázeli
na mých cestách po Americe a Kanadě.
Vše bylo tak povzbuzující!
Náboženský život tamních našich krajanů se stále utěšeně rozvíjí. Je to jistě odměna za horlivost našich spolubratři, Cechů i
Moravanů, kteří ochotně slouží duším jim svěřeným. Zásluhu o to však
oni sami připisují tamním náboženským školám, neboř; v nich se mladým duším - od mateřské školky až do vysokých škol - vštěpují a stále upevňují základy života z víry a života pro Církev.
Zdůrazňuji to v přiloženém prohlášení. - To by mělo být povzbuzením i pro nás v exilu evropském!
Důvěřujme, že i zde za okolností obtížnějších při dobré vůli
za pomoci Božského Sydce Páně i za ochrany Matky Boží a na přímluvu
našich svatých patronů mnoho se zlepší!
Modleme se proto, aby také činnost Českého náboženského střediska rozproudila horlivost jednotlivých Odborů i Jednot již stávajících! - Mnoho si také slibuji od prázdninové pracovní besedy českých kněží v Alpách a těším se tam na shledanou s mnohými.
Pamatuji na tyto úmysly i já při mši svaté a ve svých modlitbách a z plna srdce Vám všem i všem Vašim snahám a pracem
žehnám
i Josef kardinál Beran,
arcibiskup pražský.

MÁME JESTB DALŠÍ JUBILANTY
27. března t.r. oslavil šedesátku v Lurdech prof. dr. Felix MIKULA.
Posledních deset let působí jako redaktor slovenského náboženského vysílání v Rádio Free Eurpe v Mnichově a dal několik pěkných knížek. Více jste
se dočetli v HLASU SVATÉHO CYRILA ^ METODA v rozhovoru s jubilantem. - A
rovněž v Mnichově v rozhlase Svobodné Evropy bude jubilovat náš milý doktor
ALEXANDER HEIDLER, který tam působí už patnáct let jako náboženský redaktor a hlasatel českého vysílání 3 řadu let řídil také českou duchovní správu uprchlickou a mnichovskou krajanskou charitu. Známe ho z jeho hodnotných
pastoračních a katechetických studií uveřejněných v Novém životě a těšíme
se ,že se mu podaří z obrovského materiálu, který za léta působení v mni chovském rozhlase nastřádal, vytvořit theologická díla, zvláště pro naši
laickou inteligenci, kterých tolik potřebujeme a budeme potřebovat i v nejbližší budoucnosti. Dožívá se s t ř í b r n é h o k n ě ž s k é h o j u b i 1 e a 29. června t.r. - Mnichované to jistě důstojně oslaví a my se
připojujeme k nim v modlitbě za oba jubilanty a za všechny ostatní, kterých
jsme tu nemohli vzpomenout. Všem ze srdce Mnogaja Ijeta! - Ale na jednoho
musíme ještě vzpomenout výslovně - na P. V á c 1 a v a
H o v o r k u ,
který se nám v poslední době několikrát přihlásil dopisem , z něhož jsme se
s radostí dočetli, že se mu zdravotně daří mnohem lépe. I on se dožívá pětadvacítky kněžského života a bude mít v našem kněžském mementu zcela zvláštní místo.
A tímto končíme naše jubilování. 0 ravdu se zdá, že náš kněžský exil stárne. Abychom oživli a omládli ,tak se zastavíme na několik chvil u našeho posledního primicianta dp. Josefa 5 U P Y , kterého nám vysvětil pan kardinál.

*

y VINCULUM

XIII., 2

SLOVÁCKÁ PRIMICE V NEPOMUCENU

-3-

ČEEVEN 1966
Kardinál Beran světitelem.

Je to radost nejenom pro Nepomucenum, neboĚ je to jasná známka, že ještě
žije, je to radost i pro brněnskou diecési a pro celý náš český a moravský
exil. Máme zase jednoho nového kněze! V hubených letech duchovního hladu je
to veliká věc a musíme se všichni spojit ve vděčném TeDeum s primiciantem.0 vigilii svátku sv. apoštolů Petra a Pavla vysvětil kard. Beran v Nepomucenu na kněze jáhna Josefa 3 u p u , rodem z Moravského Slovácka z Mutěnic ; 29. června slavil v kapli Nepomucena svou slavnou primici. Každá
primice je slavná, i když při ní nehrála slovácká kapela, a scházeli tam šohajové a družičky ve slováckých krojích! Bolestné bylo^ že tam scházeli jeho nejbližší: Otec a matka, sourozenci. Ale mohli ješte týž den večer sledovat primici z reportáže vatikánského rozhlasu a dostat alespoň na dálku
novokněžské -požehnání od Josefa. Byla to primioe jiná,než bývá, i proto,
že sloužil svou mši svatou s pěti koncelebranty, prvním koncelebrantem byl
spolúdiecesán Msgre František Rýpar. Jáhna dělal dr Karel Skalický,který
byl také primičním kazatelem, a podjáhnem nově vysvěcený subdiakon z olo moucké arcidiecése vel,pán Valášek.
Myslím, že si rádi přečtete primiční kázání. Poví vám hodně o našem novém spolubratru a mnohému z nás oživí i vzpomínky na minulá léta a povzbudí k vděčnosti Dárci všech doberi
13. června 1957 jedou vlakem z Hodonína do Mikulova tři mladíci. Na první pohled na nich není nic nápadného. Mohou být považováni za tři studenty,
kteří po skončeném odpoledním vyučování se vrací každý do svého domova. Bedlivější pozorovatel by si však všiml, že v chování těchto tří mladíků se
nezračí bezstarostnost tří mladých lidí, vracejících se domů k prostřenému
stolu a rozestlanému lůžku. Všiml by si, že v nuceně nenuceném chování těchto mladíků není ona samozřejmá sebejistota člověka, který ví, kam jde a co
ho čeká. Všiml by si, že tito tři nemají domov před sebou, nýbrž za sebou.
A kdyby tento pečlivý pozorovatel byl též obdařen větší dávkou důvtipu,
uhodl by snad, že v těchto třech lidech uzrálo smělé rozhodnutí rozrazit
kruh společenského determinismu, jímž je svírán každý občan té země, kterou
projíždějí a jehož příliš hmotným a příliš viditelným výrazem jsou kilometry ostnatého drátu, obepínajícího bez přetržení tuto zemi po celé délce jejich hranic.
Naštěstí však není mnoho pečlivých a důvtipných pozorovatelů, kteří by
mc'li z vnějších známek hádat na vnitřní rozhodnutí člověka. Ríkám:naštěstí,
protože^v té zemi, kterou projíždějí, je nebezpečné prozradit své úmysly a
hlavně úmysl opustit ji. Každý je však příliš zaměstnán svými věcmi, než aby si všiml třech mladíčků ták trochu pásovského vzezření, vystupujících na
nádraží v Mikulově a ubírajících se směrem k městu.
Je už noc, a tito tři mládenci v příhodném okamžiku sbíhají s cesty do
polí a mizí ve tmě. Jeden nevidí dobře druhého, takže jen noc, kdyby mohla
vidět, by mohla vyprávět, jak tito tři se plížili zvolna, velmi zvolna směrem k překážkám.
Co se opatrnému a rozšafnému občanu zdá bláznovstvím, co se mu zdá pošetilou snahou rozrazit hlavou ze&, o to se pokoušejí tito tři. Jdou proti
ostnatému drátu, proti dvěma tisícům voltů, které jimi probíhají, proti hlídkám a psům, proti signalizačním zařízením a pozorovacím věžím.
Kdyby se někdo nyní zeptal těchto tří zablácených, umouněných lidí, plazících se^brambořištěm, k čemu takový podnik, snad by ani sami nedovedli
dát odpoved. Samozřejmě, že něco by jistě řekli, protože člověku slova nechybí, ale to nejhlubší 'proč " svého přechodu by asi sotva, vyslovili.
Byl však kdosi, komu noc, kterou se plížili, byla jasná jako den a kdo
znal toto proč jejich přechodu, protože to byl On, od věků mistr v připra-
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vování přechodů , co vnukl jejich krokům směr a řídil je, takže přešli bez
úrazu, jako kdysi Izraelité 'sicco vestigio * přešli Rudé Moře.
První sluneční úsvit zastihl tyto tři , jak nedaleko pozorovací věže
štípali dráty; a první sluneční paprsek je již zastihl ve svobodné zemi.
Tento přechod byl však jenom předehrou, či přípravou dalšího přechodu.
V okamžiku, kdy se tomu jednomu, co zde nyní slouží první mši, zdálo, že
přešel, stál ve skutečnosti před jiným a daleko vážnějším přechodem.
Následovalo šestnáct dlouhých měsíců v uprchlickém táboře v Glasenbachu,
šestnáct měsíců demoralisujícího čekání na emigraci do Spojených států.Kdo
zná prostředí uprchlických táborů, pochopí, co znamená takové čekání pro
mladého člověka.
^Bylo to jistě vysvobození, když mohl konečně nastoupit cestu do Nového
Světa. Ale i^nový svět se řídí starým zákonem, že zadarmo ti nikdo nic nedá. Co měl dělat tento mladíček, který nechtěl zapadnout jako anonymní písečné zrnko v beztvaré mase lidského písku ?
Snad,to byla tak trochu romantická touha po dobrodružství, skrytá v srdci každého mladého člověka, co ho vedla do Americké armády, kde začíná roku
1959 vojenský výcvik.
Říká se, že život vojenský, život veselý, a náš voják měl veselý život.
Nebyla to však veselost, o níž mluví svatý Pavel, veselost pramenící z daru Ducha svatého, ale veselost světa; veselost, která baví, dokud člověk neosamotní a nezůstane sám se sebou*
Jsou chvíle v životě našeho vojáka, kdy je po službě, kdy kamarádi odjeli a on zůstává sám se sebou. Jsou to tíživé chvíle, v nichž doléhá na
člověka prázdnota života. Nelze se ubránit těžkým myšlenkám, příliš dotí rají v tom tichu osamění.
Náš uprchlík začíná cítit, že jeho útěk nebyl útěkem k pravé svobodě,že
je ještě kdesi jakási hranice a na ní jakési dráty a jakési hlídky. Začíná
cítit, že útěk, který před lety nastoupil, nebyl ještě ani zdaleka dokonán.
Ještě něco musí udělat. Ještě jednou musí přejít.
V té době píše několik dopisů svému příteli, který zůstal v Evropě, několik stručných dopisů, jako on sám byl a je vždycky stručný. Měl jsem šťastnou příležitost do nich nahlédnout. Cítíte z nich, že Pán všech přechodů
si ho připravuje k tomu pravému přechodu, 'qui est transitus Domini .
Ten přechod se udál. Ví o něm jen on a Pán, který ho při něm vedl za ruku. My o něm jsme schopni soudit jen z toho, co můžeme pozorovat z jeho
vstupu do semináře a z jeho houževnaté a vzorné přípravy na kněžství.
Když si, bratři, .připomínám tento rozhodující úsek jeho života, nemohu
se ubránit srovnání s krásným obřadem velikonoční vigilie, když jáhen vnáší
do temného chrámu 'lumen Christi'.
Byl okamžik v jeho životě , kdy do něj vstoupilo světlo Kristovo, malý
třaslavý plamínek, který však mohutněl a rostl a pronikl i do nejskrytěj tějších koutů jeho osobnosti; a my se můžeme nyní s ním radovat v jeho světle. On a to světlo, které ¿e v něm, je nám tím nejlepším kázáním. Neboť;,
bratří a sestry, kdo zde dnes káže nejsem vlastně já, který mluvím, ale on^
který mlčíá Jeho přechod do svobody dítek Božích je nám svědectvím Kristova
přechodu z jeho ponížení do slávy Otcovy.
A takového svědectví, bratři, máme zapotřebí. Náš přechod totiž není ještě úplný. Zatím jsme jen slavně začali. Nyní však putujeme pouští. A při
této pouti potřebujeme, aby nás vedl zářivý oblak svědectví o Kristově přechodu.
Modleme se tedy během této mše, abychom byli těm, co jsou mimo i sobě navzájem takovým svědectvím, jaké podal on, a více, abychom my spolu s ním by-
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li ještě dokonalejším svědectvím, než jaké on až doposud, podal, abychom svůj
přechod tak slavně začatý též slavně dokončili a dospěli v jednotě Ducha ^
skrze Syna k Otci, jemuž budiž všecka čest a sláva nyní i vždycky až na veky věkův. Amen.' Někdo po přečtení tohoto primičního kázání si možná řekne: To nebyla
slovácká primice, to byla primice exulantská! Kéž by Pán dal, abychom
podobných exulantských primic měli více!0000
00

0 cestě pana kardinála Josefa Berana po Americe a Kanadě se dočtete
v posledních dvou číslech Nového života obsažný referát, doprovázený
řa-.'.ou originálních snímků. Mimoto se připravuje zvláštní^ bohatě ilustrovaný památník na americkou cestu Dana kardinála, v nemž budou v
celku anebo alespoň zčásti všechny jeho důležité projevy k tamní krajanské veřejnosti. - Zde uvedeme jen zprávu , jak dopadla
SCHŮZKA NAŠICH KNĚ2Í V SEVERNÍ DAKOTĚ

S PANEM KARDINÁLEM.

Pan kardinál si tuto schůzku výslovně přál a velice se na ni těšil.Ačkoliv to dělalo potíže, změnil proponovaný cestovní program, jen aby se mohl
setkat s našimi kněžími v exilu a s nimi pohovořit. Přinášíme referát z pera jednoho z účastníků a stálých průvodců pana kardinála na jeho americké
pouti. -Pozn. redo
Mezi nejkrásnější chvíle zájezdu pana kardinála Berana do Nového světa
patří jistě schůzka s našimi kněžími, která^se konala v^Severní Dakotě na
faře msgr. Petra Lekavého v americké Varšavě 3. - 4. května. Její sypatickou předností byla naprostá neformálnost, která přímo pobízela k bratrské
upřímnosti. Část účastníků bydlila přímo u msgra Lekavého, část na vedlejší faře ve Veselí u dp. Jaroslava Tománka. Ještě během besedování se občas
rozezvučel zvonek a ohlásil příchod někoho ze vzdálenějších.
Setkala se nás tam kolem pana kardinála pěkná řádka, asi třináct. Ně kteří přijeli až z Kanady, jiní ze Spojených států, průvodci páně kardinálovi z Evropy.Všechny nás však spájela společná láska ke Kristu a k diecésím ve vlasti, k jejichž službě jsme byli kdysi vysvěceni.
Ze značné části jsme se už znali, avšak kolik tu bylo právě proto látky
k vyprávěni o osudech každého z přítomných. Bylo to opravdu 'bonům et iucundum habitare fratres in unum'kolem pana kardinála,primase českého, který všcky okouzlil svou otcovskou dobrotou.
Po tomto družném představováni a líčení vlastních osudů - které byly někdy více než dobrodružné - se došlo zcela nenuceně k důležitějším bodům*
Sdělili jsme si navzájem, jaká je naše situace, kolik nás asi vůbec je,
vzpomněli jsme na bratry, kteří nás opustili /nejen na zemřelé, nýbrž i na
ty, kteří podlehli tíze exilu mravně / a snažili jsme se stanovit, jaké
možnosti máme k disposici, abychom mohli zachovat a upevnit křesťanství v
našem národě.
Pan kardinál vysvětlil původ a cil Českého náboženského střediska,které založil v Říme. Pak se mluvilo jak o jeho finančním zabezpečení, tak o
?P°stolatu, které vyvíjejí instituce, jimž má Středisko sloužit, v první
rade Krestanská akademie. Prakticky jde o vydávání české náboženské literatury jak původní, tak v překladech. Římská skupina na všechno nestačí,
potřebuje spolupracovníky mezi kněžími i laiky, kteří ještě znají dobře
česky, a takových je dnes v Americe víc než jinde ve svobodném světě. Jeden z přítomných, jehož adresu redakce Vincula ráda sdělí zájemcům, se
nabídl dělat jakéhosi sekretáře a kordinátora této činnosti pro Ameriku.
Druhy spolubratr - z Kanady - si bude všímat zvláště literatury katechetické. Další je opet ochoten pomoci při opatřování nutných financí. A ješte mnoho jiných otázek přišlo na přetřes, které pomohly přítomným udělat
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si správný obraz o současných potřebách a možnostech.
Obsahově tedy byla tato schůzka dost vyčerpávající. Jejím největším kladem však byla ta opravdu bratrská láska a družnost, která překlenula dálky,
které mezi nás položil exil, a sladila mysli nás všech s panem kardinálem i
mezi námi navzájem. Dej Bůh , ať taťo bratrská láska nikdy nezrezavi a ať se
znovu projeví v létě na další schůzce našich kněží, tentokrát v Evropě,tak
jako se - byť jen po kapkách - projevovala na tolika místech Ameriky, kde
se sešel pan kardinál ještě s jinými z našich kněží. Aby se splnilo nejen
to starozákonní 'bonům et iucundum
které jsme v Dakotě opravdu vychutnávali, nýbrž i ještě větší příslib Nového Zákona, že kde budou dva nebo tři
shromážděni ve jménu Kristově, tam bude mezi nimi On sám.
ŠK
ČERSTVÍ HROB ČESKÉHO KNĚZE EXULANTA VE ŠVÝCARSKU:
Dr. J a n
S T R A K O Š
po bolestném putování exilem našel konečně domov v Boží náruči
. v pohostinném švýcarsku, kde chtěl ztrávit klidná léta stáří a
připravit do tisku plody svých dlouholetých literárních stu-*ií.
Pán usoudil jinak. Povolal k sobě svého služebníka 13. dubna
1966 na švýcarském Sioně. Narodil se 1. června I899 ve Frycovících. Na kněze byl vysvěcen 5. července 1922. Odpočívej v pokoji na Božím srdci!
V příštím čísle věnujeme delší vzpomínku dr. Strakošovi. Dr.Strakoš svěřil všechrr své rukopisy P.A.Bernáčkovi, který mu dosloužil k smrti. P.Bernáček už začal vyjednávat s Křesťanskou akademií, aby se postarala o důstojné vydání jeho literární pozůstalosti.
- o -

Doporučujeme modlitbám spolubratři také duši SIMEONA GHELFANDA,který také vychutnal hořkost vyhnanství až do poslední kapky. Zemřel raněn srdeční
mrtvicí 11. května t.r. v nemocnici Brusel-Schaerbaek a byl pochován 13.5.
na tamním novém hřbitově. -R.i.p.
PRÁZDNINOVÁ PRACOVNÍ BESEDA ČESKÝCH KNĚŽÍ S J.Em. KARD. JOSEFEM BERANEM
Bude se konat ve Pfalzen v Pustertálu v Jižním Tyrolsku od 22.- 2?. srpna
První den bude věnován duchovní obnově, kterou bude řídit P.Tomáš Spidlík ,S.I., spirituál Nepomucena a profesor orientální asketiky a mystiky na
Orientálním ústavě a na Gregoriánské universitě v Římě.
^ Další dva dny budou věnovány poradám a volným diskusím. Program je uspořádán tak, aby účastníci měli co nejvíce příležitostí pohovořit si soukromě
s panem kardinálem. - Z hlavních referátů uvádímeg Náboženská situace v CSSR
0 náboženské pomoci domovug náboženská situace v exilu a mezi zahraničními
krajanyg Co můžeme udělat pro exil a zahraniční krajany. -Hlavní referenti:
Msgr Frant. Planner, P.Vojtěch Hrubý, Dr. Karel Vrána, Mgsr. Jaroslav Kubovec. - Přihlásilo se asi 30 kněží; čeká se i delegace dvou spolubratři ze
Spojených států.
Poslední den /čtvrtý/ je věnován exkursi po Dolomitech pro přihlášené zá
jemce. Kdo by se snad chtěl ještě přihlásit, může psát na adresus P.Vojtěch
Hrubý, Vinculum, Via Concordia 1, Roma, Italia. - Schůzka se koná a^účastníci budou ubytování v Pension 'EDY', Pfalzen / Bolzano/, Italia. - D^nní pense za celé zaopatření 2.000 Lit. Nápoje se platí zvlášť.
o
—
A do všech radostných zpráv ještě jednu smutnou zprávu. Našeho spisovatele JANA ČEPA v Paříži ranila mrtvice. Nemáme bližších zpráv. Podle první zprávy onemocnění je sice vážné, ale byla pevná naděje na uzdravení. Vzpo
meneme na něho při svém kněžském mementu. Poslední knížka čepova:POUTNÍK NA
ZEMI, kterou vydala Křesťanská akademie a začala ji rozsesílat, je zredigována jakoby na rozloučenou s tímto pozemským vyhnanstvím a dává nám nahlédnout do čepový křesťanské, hluboké a pokorné duše, ale doufáme, že nám ho
Pán Bůh ještě zachová.
*"Nový'ťIstča?"/vIa"ťňě"šĚárýT7"á"přožať?mnI
msgra Jaroslava Skarvady se omlouvá za chudý obsah čísla. Více až v září!

