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O S M D E S Á T K A

Zapomenutá totiž tiskem a velikou světovou veřejností, dobře
však podvědomá Bohu, vlastnímu původci a odplatiteli všeho dobra„
a všem těm, kteří žijí v úzkém duchovním společenství s brněnskou
d iecézí. Vzpomínáme na těchto stránkách Vincula (s "malým"
zpožděním) osmdesátých na rozenin brněnského biskupa, jeho
excalanci Dr. Karla Skoupého.
Vzpomínat někoho v tak
zralém a požehnaném věku znamená v
prvé řadě oceňovat a hodnotit. Zhodnotit s pocitem hluboké vděčnosti
vůči Pánu Bohu vše, co prostřednictvím tohoto svého služebníka
vykonal, a vrýt si též do paměti to, čím nás chtěl právě jeho
příkladem poučit.
Život našeho jubilanta se dělí podobně jako u Krista Pána na
"veřejný" a "skrytý". Toto přirovnání je skutečně přiléhavé,
jenom že v obráceném pořádku. Skrytost u pana biskupa Skoupého
stejně jako tak u mnohých jeho spolubratři biskupů nestojí na
začátku, nýbrž začíná právě, kdy jsme se toho nejméně nadáli, na
vrcholu života? v období nejintenzivnější činnosti. Víme dobře, že je
to skrytost vnucená; je to osobní stav, pro který našla papežská
ročenka juridický název "impedito".
Celá prvrí "veřejná" část života pana biskupa se vine před
námi jako klidný stále mohutně jící tok řeky: zbožný, nadprůměrně
nadaný student, kněz, oblíbený duchovní správce, a vzápětí na to
profesor. Přednáší napřed jako suplent v brněnské alumnátě církevní
dějiny, ale ponenáhlu se zaměřuje k tomu, co se stane
jeho
velikou láskou a vlastním dlouholetým povoláním - k Novému Zákonu.
Jako profesor novozákonní vědy je brzy známý svou kompetencí i
vychovatelskými schopnostmi. Z celé složité problematiky, kupící
se kolem jeho vědního Qdvětví, mu není téměř nic neznámé. Bystrá
inteligence a obdivuhodná pamě^ (kterou si uchoval až do svého
vvsokého stáří) mu umožňuje sledovat všá, co se děje na poli katolické i nekatolické exegeze^ jeho hlubce věřící kněžské srdce a
vychovatelský takt jej však vede k tomu, že svým studentům předkládá jen to, co je opravdu vědecky solidní, spolehlivé a co může
sloužit jak jim^ tak později věřícím "ad aediíicationem". Pravá
věda, se přiklonuje v prvé řadě k pravdě a nestojí o přechodný
lest novotářských senzací.
Profesor, který se s takovou láskou a odpovědností věnoval
svému ukolu, je Časem povolán k tomu, aby převzal do rukou celou
bohosloveckou výchovu v alumnátě. K úřadu profesora se připojuje
i úřad regenta« Aby tyto skromné řádky o regentovi Dr. Skoupém byly
opravdu výstižné, bylo by zapotřebí, aby promluvily celé ty dlouhé
řady brněnských kněží, jimž byl po léta seminárního života a často
i dlouho po nich přítelem, rádcem a duchovním otcem. Ti by dovedli
ř.íci tolik o pokladech lásky a pravé vyzrálé moudrosti, jež skrývalo
jeho srdce. Je známo, že regent Skoupý ve styku se svými bohoslovci
neznal obřadních formalit; byl obětavý, měl pro ně vždycky čas,
třeba i v noci.

—

Přes brněnský alumnát se přehnala válka se všemi tvrdými
zkouškami jak pro alumny, takgvláště pro jejich regenta. Konečně
nadchází "osvobození",rr-zotýlení- alumni se vracejí z nucených prací
z Německa. Nastává doba řeorganisace, nástup k další intenzivní
F o l i a circularía, cleri ČSR dispersi. I n l i n g u a B o h é m i c a . Manuscripti instar. C u m approbatione ecclesiastica.
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vychovatelské činnosti. Zůstává však jen při nástupu, protože Boží
prozřetelnost se zatím postarala o vzestup. 3. dubna 1946 je
regent Skoupý povýšen na osiřelý biskupský stolec a dne 30. června,
na svátek sv. Pavla, přijímá biskupské svěcení. Kdo tušil, že to
bude výstup tak bolestný a zvláštní tím, že skončí v dlohotrvající*
skrytosti?
Biskup Skoupý,' se ujímá své diecéze. Během četných vizitací a
při udělování biřmování je uprostřed svého lidu, je častým hostem,
aspoň na skok, mezi svými alumny. Duchovních potřeb diecéze je
mnoho. I brněnská diecéze má svoje pohraničí. Zná všechny bolesti a
celou bídu odsunu, má problémy nové organizace duchovní správy. T*
však nepřekáží tomu, aby biskup nemyslel také i na jiné. Někteří
kněží odcházejí do potřebnější litoměřické diecéze, i když doma
zanechávají dosti citelnou mezeru. S pravým katolickým smýšlením
nový brněnský biskup slouží svému stádci, ale má zároveň pastýřskou
citlivost pro druhé.
s
Nová doba přináší sebou nové problémy, které je nutno včas
řešit. Pracuje se horlivě na výstavbě moderní katolické akce:
množí se zásluhou nově zřízeného diecézního ústředí kurzy průkopníků,
mohutní exerciční hnutí, buduje se charita, přikládá se velký význam
pastoraci mezi středoškolskými i universitními studenty. Je těžko
popsat v několika málo větách fermentaci nejrůznějších diecézních děl
jež naplňovaly všechny nejlepší nadějí. Podařilo se mu vybudovat
nové biskupské gymnasium s malým seminářem, poněmž diecéze toužila
tolik roků. Pod vedením a inspirací nového biskupa mohutnělo
duchovní dílo, k němuž kladl sám při výchově kléru s pomocí Boží
tak solidní základy. Kam by až toto dílo dospělo, jakých rozměrů
by dosáhlo, kdyby nepřišel náhlý zlom roku 1950 a po něm bolestné
odloučení od diecéze a dlouhé, předlouhé mlčení ?! Kněz exulant má
jen málo možností nahlédnout do skrytého období života pana
biskupa Skoupého, které trvá už 17 let! Víme však, že i tak plní
své biskupské poslání věrně
touže duchovní plodností, jak tomu
bylo při plnění úřadů za jeho profesorských a regentských let.
Království Boží se nedá spoutat. To má kromě oblasti vnějších viditelných prací a skutků jeěště jiné mnohem širší obzory. Od prvních
dob církve až po dnes byly vždycky v řadách biskupů a kléru ti,
kteří mohli pro boží království rozvíjet vnější činnost a ti,
kteří mohli pracovat pro ně jen ve skrytu motlitbou a obětí. Pan
biskup Skoupý, podobně jako mnozí jiní, byl zařazen do této druhé
skupiny. Víme, že i za těchto těžkých okolností stojí na svém místě;,
je v hloubi své bytosti ve stále větší míře knězem a zároveň obští.
Do této jeho samoty, do jeho mlčení a skrvtosti zalátaly naše
moďlitřoy s vroucím přáním "tempora bona veniant" a hlavně, " ut
Dominus per multos adhuc annos censervet et vivificet eumí"

''JAK ŽIJE PAN BISKUP KAREL NA SVá "KRÁSNÉ SAMOTĚ" ?- "Nynější mé
bydliště nazývá pan opat rajhradský, který zde působil 10 let,
"krásnou samotou". A já tu samotu jen málokdy opouštím. Ta dlouholetá isolace zanechala v tom ohledu stopy po sobě. Já však nenaříkám,
nebol: nemám dlouhou chvíli; korespondence a návštěvy zaberou dost
času a ostatek volných chvil věnuji četbě knih, které mi moji přátelé,
ale i pozorní nakladatelé posílají z ciziny. A hlavně s velikým
zájmem pročítám konstituce a knihy o průběhu jednání vatikánského
koncilu
a výsledek a dojem ze všeho ? Především vděčnost
Pánu Bohu a všem, kteří mají n"šňěm zásluhu, pak utvrzení ve víře,
že Duch svatý řídí Církev a konečně prosebná mcd'i*tba, aby koncilové
práce začaly přinášet vytoužerJ plody."
(z jednoho dopisu ze Žemůvky)

KNĚŽSKÁ POVOLÁNÍ V DNEŠNÍM SVĚTĚ.
Jeden z nejnaléhavějších.problémů, který poutá pozornost všech
lidí, kteří mají zájem o rozvoj církve v dnešním světě, jsou
kněžská a řeholní povolání. Vzhledem k tomu, že Kristus svěřil
budování a šíření svého království na zemi do rukou kněží, svých
prostředníků, jsou kněžská povolání pro Církev naprosto nepostradatelná. S nimi církev stojí i padá.
Světový den modliteb který se slaví z ustanovení Pavla VI.
již po několik let každou druhou neděli po velikonocích "Dobrého
Pastýře", nám klade se stále větší naléhavosti otázku: Jak je to
dnes s kněžskými a řeholními povoláními? Dává nám dnešní stav na
tomto poli oprávněnou naději pro budoucnost ?
Podle statistických údajů (bohužel málo přesných) je stav na
poli kněžské výchovy přibližně tento: na celém světě je 508
kněžských a 966 chlapeckých seminářů s celkovým počtem 166 719
studentů^ z toho je 114 303 studentů středoškolských, 25 878
studentů filosofie a 26 539 studentů bohosloví. K tomu je nutno
samozřejmě připočíst jěště kandidáty řeholního stavu, o nichž však
chvbí přesnější údaje. Z poměru mezi počtem kněží
světských
(2 34 000) a řeholních (168 000) můžeme však usoudit, že je řeholních kandidátů kněžst#í asi o 1 třetinu méně než diecézních. Podle
toho by bylo v celé církvi přibližně kolem 280 000 těch, kteří se
v diecézních nebo řenolních ústavech připravují na kněžství. Toto
vysoké číslo však hodně ztrácí na svém významu, uvědomíme-li si
poměrně nízký stupen "vytrvalosti v povolání" u studentů chlapeckých seminářů. Je známo, že jen 10 nebo nejvýše 15% z těch, kteří
začali první třídu gymnasia se rozhodne ve skutečnosti pro bohovědná studia v kněžském semináři.
Uvedená čísla však sama o osobě nestačí ještě k tomu,aby nám
ukázala pravou situaci na poli kněžských povolání. Jejich význam
vysvitne teprve tehdy, uvědomíme-li si jejich vzestupnou nebo
sestupnou tendenci a hodnotíme-li je také v souvislosti se skutečnými
potřebami církve. Podle statistických údajů z letech 1963 - 64 je
tato linie mírně vzestupná. Tak např. za rok 1962 - 63 vzrostl
počet chlapeckých seminářů o 60, počet seminaristů se rozmnožil o
8 447. Přihlédneme-li zárověň k rostoucím potřebám Církve, vidíme,
že je to přírůstek jen zdánlivý. Počet kandidátů kněžství nevzrůstá
totiž úměrně s počtem věřících a hlavně neodpovídá stále rostoucím
potřebám dnešní duchovní správy. Proto též vzhledem k této skutečnosti musíme hovořit na poli kněžských povolání místo o vzestupu
spíše o poklesu. Tuto sestupnou tendenci můžeme nejlépe pozorovat
na poměru kněží k počtu věřících. Tak např. zatímco připadalo v
Evropě roku 1960 na jednoho diecézního kněze 1 086 věřících, roku
1961 jich na něj připadalo 1 101 a roku 1962 už 1 127. Tento poměr
je v jiných částech světa daleko horší. V Latinské Americe nechybí
země kde tato cifra dosahuje 10 000.
Které jsou pravděpodobné příčiny tohoto poklesu kněžských povolání v poslední době ? V podstatě se dá říci, že je to jeden z
průvodních \ vů dnešního materialistického prostředí, které je
lhostejné a často i nepřátelské vůči nadpřirozeným hodnotám. V tomto
celkovém ovzduší kněz se svým nadpřirozeným posláním, se závazkem
celibátu a odříkavého života, je stále méně chápán a ještě méně
následován. Křesťanské rodiny, odcizené nadpřirozeným hodnotám,
neposkytují již živnou půdu pro duchovní povolání v té míře jako
dříve:, probouzející se idealismus u dětí, není-li někdy přímo
ubíjen, obyčejně není podporován. Kolik kandidátů, hlavně z řad
tak zvaných pozdních povolání se musí do semináře přes odpor rodičů
a prostředí přímo probojovat ! Kromě toho se projevují určité závady

v psychologii samých kandidátů. Zdá se, že moderní způsob života
i celá předběžná školní a rodiná výchova nenapomáhá mladým lidem
k duchovní zralosti a samostatnosti. H odně mladíkův době kolem
vstupu do semináře je nerozhodných. Chybí síla a velkomyslnost
vzít na sebe závazek pro celý život. Je proto všeobecná tendence
odkládat pokud možno co nejdéle s konečným rozhodnutím. Velikou
roli zde hrají i radikální přeměny ve struktuře dnešní společnosti.
Je jisté, alespoň všeobecně řečeno, že kněžský stav nezaujímá v
dnešní ztechnisované společnosti to ptestižní postavení které
míval dříve. Není pochyby, že tato okolnost působí jak na rodiče
tak na kandidáty při jejich volbě povolání. K těmto vnějším sociálním činitelům je nutno připočíst i pronikavé školní reformy,
dnes na denním pořádku téměř v každé zemi, jež poskytují stále hojnější možnosti vzdělání pro všechny a svým převážně technickým
zaměřením odvádějí stále větší počet mladíků od cesty jež by mohla
případně sloužit jako příprava na kněžství. Tato okolnost má nepříznivý vliv zejména na chlapecké semináře.
Při rozboru příčin úbytku kněžských povolání by si zasloužila
celou samostatnou kapitolu určitá krize, kterou dnes prodělává
velký počet našich seminářů. Je jisté, že studenti bohosloví jsou
děti své doby a proto tradiční prostředky a metody výchovy ve
většině případů nestáčí. Všem vychovatelům v seminářích je jasné,
že katolické kněžství je neměnné a neměnné jsou i vysoké mravní
požadavky jež klade na studenty bohosloví. Je však otázka, jak
dn ešního mladíka (který není méně'dobrý a velkomyslný než jinoši
dřívějších dob) pro tento ideál a pro jeho neúprosné požadavky
získat. Jde hlavně o to, jak sloučit jeho neobyčejnou citlivost v
otázce osobní svobody a důstojnosti s nutností podřízenosti,
učelivosti a disciplíny; jak zharmonizovat jeho přirozenou tendenci
uplatnění a k vnější apoštolské činnosti s požadavky hlubšího
vnitřního života, usebranosti a solidního soustavného studia? jak
spojit prakticky výchovu <3běti a odříkání s nutnou otevřeností
seminářů vůči světu ? - Zde se otvírá pro seminární představené
široké pole různých více méně šťastných nebo nešťastných pokusů,
jež, jako každá nová věc, jsou spojeny^s tápáním, nejistotou a
u rčitým napětím. Chod seminářů alespoň v nynější přechodné době,
tímto pokusnictvím (hlavně děje-li se to nepromyšleně a trvá-li to
delší dobu) obyčejně mnoho nezískává; různé konflikty, k nimž tu
a tam dochází, zatěžují ovzduší, vedou u studentů k otřesům a
někdy i ke ztrátě povolání.
Smysl pro objektivnost však žádá, abychom po těchto temnějších
stránkách přihlédli i k některým světlým,které jistě i za dnešních
těžkých okolností nechybí a jež nám mohou vlít větší naději.
Zde je nutno v prvé řadě vyzvednout druhý Vatikánský koncil
s jeho dílem seminární obdoby. Jeho směrnice pro reformy kněžské
výchovy vycházejí ze znalosti dnešního mladého člověka, z podrobného studia dnešní doby a proto, budou-li uvedeny ve skutek neminou se jistě účinkem. Nedají se jistě odstranit za jeden den
různé překážky, jež klade kněžským povoláním dnešní materialistické ovzduší; dá se však poměrně brzy přetvořit ovzduší našich seminářů v tom smyslu, aby kandidátovi kněžství poskytovaly semináře
ve stále hojnější míře to, po čem jejich idealismus touši. Koncilní
dekret "Optatam totius" o kněžské výchově kromě různých změn ve
struktuře studijních programů a celého disciplinárního a asketického života klade veliký důraz na důkladnou odbornou přípravu těch,
jimž má být výchova budoucích kněží svěřena. V tomto ohledu
eichstadtský biskup Dr. Josef Schóffer, jeden z význačnějších
Členů koncilní komise pro semináře, prohlásily že podobně jako kdysi
tridentský koncil získal.nesmírné zásluhy tím, že nařídil zřízení
seminářů, tak druhý Vatikánský sněm vejde do dějin kromě jiného též
tím, že se zasadil o odbornou kvalifikaci seminárních vychovatelů.
V některých zemích již pochopili tuto základní myšlenku dekretu a
zřizují zvláštní ústavy, v nichž by se dostalo všeobecné pedagogické

průpravy budocím rektorům, spirituálům a profesorům seminářů. Ve
Francii se ujali tohoto úkolu sulpiciáni, v Itálii učinili první
kroky v tomto smyslu kněží salesiánského řádu. Zdá se tedy, že se
brzo bude moci říci, že doba improvizace na tomto poli tak důležitém
minula.
Neméně důležitou změnu nřinesl koncil na poli propagační práce
ve prospěch kněžských a řeho Iních povolání. Prohloubení vzájemné
solidarity a pravého katolického universálismu, vyvolané koncilem,
způsobilo,že práce na získávání a podporování povolání k duchovnímu
stavu není již pro jednotlivé diecéze a duchovní společnosti ani tak
práce " pro domo sua" jako spíše práce pro celou Církev. Dřívější
rivalita se všemi svými neblahými následky ustupuje pomalu, ale
jistě duchu vz jemné důvě ry a spolupráce. Neklamným důkazem toho
jsou společné organizace diecézního a řeholního kléru ve prospěch
povolání pod autoritou místních biskupů. V mnoha případech není již
obavy, že by biskup s diecézním klérem myslel jednostranně na
rozmnožení svého vlastního kléru na úkor řeholníků, a nebo že by
řeholníci při získávání povolání ve farnostech dbali bezohledně
jen svých vlastních zájmů. Nabývá stále více vrchu smýšlení, živené
ostatně solidní teologií povolání, že milost Boží vzbuzuje duchovní povolání především pro celou všeobecnou Církev a ne pro dobro
některé partikulární skupiny* Je proto větši ochota naslouchat
Božímu hlasu, rozlišovat jeho dary a tím spolupracovat na tom, aby
jednotlivá povolání skutečně mohla dospět tam, kam podle Božího
plánu patří. Prakticky to znamená, že biskup nebo po případě
diecézní "promotor vocationum" se nermoutí, zhledá-li, že jinoch,
v nejž skládal naději a dělal si na něj jakýmss. způsobem nárok,
jeví zájem o práci v misiích anebo chce vstoupit do některého řádu.
Stejně ta k řeholníci nečiní ze své strany překážek, míní-li
některý jejich nadějný kandidát přejít do diecézního kléru. Jedním
slovem: diecezní, řeholní a misiíní klérus se cítí stále více v
prvé řadě nástrojem Krista a jeho Církve a stále méně úzkými zájmovými skupinami? jak tomu bylo bohužel^dříve. Není pochyby, že toto
smýšlení, ř; v určitém smyslu rozbíjí'úzké okruhy diecezí a řádů,
umožní opravdu racionální, rovnoměrné* rozdělení kněží a jejich
zasazení tam, kde je toho nejvíce zapotřebí. Rychlé tvoření zvláštních
komisí v některých episkopábech a řádech "Pro America Latina" nebn,
Pro missionibus", jehož jsme v poslední době svědky , je toho neklamnou známkou. V této souvislosti je dobře poukázat i na "Evropský
seminář" v Maastriktu, který si předsevzal uskutečňovat vzájemnou
výpomoc na poli kněžských povolání mezi diecézemi Evropy.
Významný obrat k lepšímu se konečně udál v mnohých zemích i
v samém pojímání práce na získárání a pěstování kněžských povolání.
Zatímco se dříve kladl v tomto oboru důraz převážně na periodické
propagační kampaně a na peněžní sbírky pro semináře ujímá se dnes
stále více názor, že každé povolání je v prvé řadě jevem nadpřirozeným a že kromě zásahů Boží milosti se musí připisovat vytrvalé a
systematické pastorační práci. Apoštolské činnosti ve prospěch
duchovních povoláni období pouhé propagandy minulo? místo
;
hovoří o celostní duchovní správě ("la pastoration d^ensemble"),
t.j. o takovém pastoračním působení, jež ve všech svých projevech
(na kazatelnici, ve škole, ve zpovědnici, při domácích návštěvách,
ve spolkovém životě apod.) sleduje myšlenku kněžských a řeholních
povolání jako svůj podstatný úkol.V. této perspektivě péče o probouzení a podporování duchovních povolání není již záležitost jen
několika málo "horlitelů", nýbrž všech. Vlastním cílem takovéhoto
systematického působení není ani tak přesvědčovat vybranější duše,
aby se zasvětili Bohu, jako spíše vytvořit ve farnosti celou novou
atmosféru, která by byla příznivější vzniku, idobrých kněžských a řeholních povolání. Jedná se o velmi diskrétní akci, která nic nevnucuje, nic freneticky nezdůrazňuje, ale do^de zato ukázat poslání
řeholníka a kněze v jeho pravém významu a světle. Že zde hraje sama
osobnost duchovního správce velmi důležitou úlohu, je mimo vší pochybnost. Tam kde se dospěje k tomuto stupni, povolání k duchovnímu

*
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stavu se již nejeví jako zcela něco mimořádného, nýbrž jako normální projev zdravého autentického náboženského života. Je to pro celé
farní společenství radost a vyznamenání; je to nejkrásnější odměna
všech jeho modliteb obětí a námah.
Jak je vidět, při všech potížích jež se dnes stavějí v cestu
kněžským a řeholním povoláním Církev není zcela bez šancí * Víme
sice, že není v její moci zastavit v dnešní společnosti příval
poživač ného materialismu; co však může učinit a co nyní v pokoncilní době deláyje konzolidace svého vlastního vnitřního života?je to
návrat k tomu co je pro ni zásadní a podstatné* Z- těchto několika
našich poznámek je vidět, že návrat k věcem zásadním a podstatným
se děje i na poli práce ve prospěch kněžských a řeho lních povolání a seminární výchovy. I zde se zrak církve pročišťuje.a nabývá nových velkorysejších perpektiv. Mnoho starých pravd a zásad,
jež byly dříve s určitou jednostraností opomíjeny, nabývá svou plnou
váhu. Je proto též jisté, že Církev zreformovaná a věrná sama sobě,
bude mít v budoucnosti dostatek i těch, kteří jí budou spolehlivými
pastýři a vůdci.
P.R.
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: FOND SVATÉHO VOJTĚCHA

Milí spolubratři,
poslední oběžník VINCULA Vás všechny informoval o založení
FONDU SVATÉHO VOJTĚCHA. Známá zkušenost učí, že první hlas bývá ze
zásady nebo s nepozornosti přeslechnut. K naší velké radosti však
musíme konstatovat, že^stal div divoucí. Mnozí nejenom pozorně
přečetli prohlášení ale i projevili porozumění a hned také obětavě
přispěli. Tento úspěch povzbudil i nás, abychom dobrou věc znovu a
znovu propagovali. Posíláme Vám všem k nahlédnutí seznam darů a
dárců za tuto poměrně krátkou dobu. Máme-li situaci vylíčit měřítkem
populárním, znělo by to asi takto: fond je prozatím na takové úrovni,
že může se svých úroků poskytnout stravu a byt jednomu knězi nebo
bohoslovci po dobu 3 měsíců v roce. Všichni víme, že je to málo,
pramálo? a le z druhé strany je to mnoho když se uváží jak krátkou
dobu sbíráme. Co bychom si přáli ? Jistě co nejvíc! Ale konkrétně
je náš plán tento: Ao tří let se pokusit dosavadní sumu spětin ásobit* Tím by bylo zajištěno existenční minimum pro jednoho
"pracovníka na římském "Velehradě" (a později pro jednoho bohoslovce
v naší diecézi). Není to požadavek ani upřílišený ani nemožný* Víme
dobře, že jiné národnosti, které jsou v podobné situaci jako my,
nás v tomto ohledu už dávno předčily více méně stejným způsobem.
Z<ačínáme s touto akcí předvším v na šich kněžských řadách*
Vysvětlili jsme již posledně důvgdy, proč nemůžeme zatěžovat naše
d obrodince (např. Svaz Českých Katolíků v Americe), kteří již s
tak velkou obětavostí podporují Nepomucenum, Nový život? tisk atd.
Myslíme si ostatně, že je to první a přední povinností nás kněží.
Chceme-li mluvit k jiným o konání dobra, o sociální spravedlnosti, o
lásce, musíme se především starat o to , aby byli zajištěni ti,
kteří mají pro naši vlast pracovat a kteří se chtějí dát vysvětit
na kněze pro službu v našich diecézích. Rodiče se musejí starat o
děti a k něží o své nástupce.
Děkujeme ještě jednou všem za porozumění a prosímespodporujtenás sami i v prostředí kde pracujete. Bůh bude jistě štědrým odplatí-telem !
T. ŠPIDLÍK S.I.,spirituál
Nepomucena
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JSEN TOLIK VDĚČEN VDP.SPIRITUÁLOVI ,P.T.ŠPIDLÍKOVI, S.J., ŽE
SE S TAKOVOU OCHOTOU UJAL F O N D U S V. V O J T Ě C H A , O
KTERÉM SE PRÁVĚ V DNEŠNÍM ČÍSLE " VINCULA" ZMIŇUJE.
JE TAK DŮLEŽITÝ TENTO FOND! PŘEHOJNĚ POŽEHNÁNÍ PŘINESE ROZVOJI
PASTORAČNÍ ČINNOSTI NAŠEHO "VELEHRADU".
PROTO JISTĚ BOŽSKÉ SRDCE JEŽÍŠOVO ŠTĚDŘE ODPLATÍ VÁM VŠEM, KTE_
Ří DLE SVÝCH MOŽNOSTÍ BUDETE PAMATOVAT NA PODPORU A UDRŽOVÁNÍ JME_
NOVANÉHO FONDU.
POKUD SI UVĚDOMUJI, BÝVALY V ARCIDIECÉSI KONÁNY SBÍRKY MEZI
KNĚŽÍMI VE PROSPĚCH POTŘEBNÝCH SPOLUBRATŘÍ. BYLO TO MNOHDY AŽ DOJEMNÉ, JAK PRÁVĚ KNĚŽÍ MÉNĚ DOBŘE SITUOVANÍ PŘISPÍVALI NA PODPORU
JEŠTĚ CHUDŠÍCH SPOLUBRATŘÍ.
BÝVALO TO VELIKOU ÚTĚCHOU PRO MNE, A BUDE TO I NYNÍ POSILOU MÉ
DŮVĚRY, JAK VĚRNOST TOLIKA KNĚŽI ZA VŠECH TĚCH OBTÍŽNÝCH OKOLNOSTÍ, TAK I VELKODUŠNOST DRUHÝCH TVOŘÍ CENNÉ HODNOTY MORÁLNÍ I DU CHOVNÍ, K NIMŽ MUSÍ BOŽÍ PROZŘETELNOST PŘIHLÍŽET, TŘEBAŽE JEJÍ
PIÁNY JSOU NEVYZPYTATELNÉ! VŽDYŤ JE TATO PROZŘETELNOST VEDENA LÁS
KOU, SPRAVEDLNOSTÍ A VŠEMOHOUCNOSTÍ.
MODLÍM SE ZA VŠECHNY PŘISPĚVATELE ZEJMÉNA K SV.JOSEFU A Z PLNA
SRDCE VŠEM ŽEHNÁM
3ř JOSEF kardinál BERAN,
arcibiskup pražský.
J.Em. pan kardinál Beran nejenom nás povzbudil a dal nám požehnání, ale doplnil je velkomyslným příkladem tím, že věnoval Fondu sv. Vojtěcha 500.000.- Lit. Upřímné Pán Bůh zaplač! za vše.
S e z n a m
ostatních dárců, kteří přispěli na Fond svatého
Vojtěcha do konce dubna 1967:
P.Špidlík,Řím (32.000.-Lit.), vdp. A.Krchňák, Mohuč (39*000.-L)
vdp. Michalčík, Wahlen (50.000.-Lit.),mons. J.Škarvada, Rím (100.
000.- Lit.),vdp.K.Skalický,Řím (50.000.-Lit.), vdp.A.BernáČek,
Wurzburg (7.000 švýc.franků), vdp. A.Heidler, Mnichov(50 DM), mons.
L. Seifert, Neuburg (1, 013.000 Lit.), pí Jiřina Benáčková (47.000
Lit.), pan Guida, Rím (15.000.- Lit.),mons. J. Kubovec, Dii.rrenwa.ldstetten (200 DM), V.Mareš, Texas (15 Doll.), vdp. Felix Mikula,
Mnichov (100 Doll.), vdp. Damián Mlýnský (17.000.- Lit), mons.F.
Planner, Řím (100.000.-Lit.), pí Jiřina Benáčková (15.700.-Lit.),
mons. P.Lekavý,Sev.Dakota (200 Doll.), vdp. V.Drapela, Sev.Dakota,
(100 Doll.), vdp. J.Volf, St.Poltěn (24.000.- Lit.),sl. Křížová,
New York (10 Doll.), sl. Kubová, New York (10 Doll.), pí.J.Benáčková (15.600.-Lit.), mons. J.Papoušek, Řím (50.000.-Lit.), vdp.K.
Wortner, Německo ( 10 DM), vdp. José Ingr, Buenos Aires (37.400.Lit.), dobrodinci ze Švýcarska (201.000.- Lit.), vdp. Jos. Šach,
Dundas (100.- Doll.), vdp. Jar. Tománek, Sev. Dakota (25 Doll.),
mons. J.Kubovec, Německo (500 DM), p. U.Guida, Řím (5.000.- Lit.).
DEO GRATIAS ! VIVANT

SEQUENTES

Pracovní skupina SKM při náboženském českém středisku VELEHRAD pořádá letos prázdninové tábory pro děti a mládež v CASIES (Bolzanó)
v severní Itálii: celý červenec a srpen. 3.7.-24.7 malí chlapci do
15 let; 25.7.-16.8. malá děvčata; 16.8. příjezd dospívající dívky
(nad 15 let),- 27.8; 22.8. -31.8. dospívající chlapci.
Informace: P.Ladislav Dittrich, salesián, FOGLIZZO(TORINO),Italia

PRAŽSKÁ DIECÉZE SE PŘIPRAVUJE NA OSLAVY SVÉHO MILLENIA (973-1973)
V neděli 23. dubna byl čten ve všech kostelích pražské arcidiecéze pastýřský list ndp. biskupa Františka Tomáška, ve kterém vyhlásil sedmiletou přípravu na důstojnou oslavu tisícího výročí
založení pražského biskupství při kostele mučedníků svatého Víta
a sv. Václava v Praze. Bylo mu svěřeno přibližně celé území Cech
a Moravy.
V pastýřském listu se nejdříve připomínají některé historické
skutečnosti, nad nimiž je třeba se zamyslit:" Dějiny křesťanství
v Čechách mají mnohou bolestnou stránku, je v nich řada jevů, které naprosto nejsou důvodem k chloubě a k triumfalismu, ale naopak
jsou podnětem ke zpytování svědomí, k lítosti a k pokání. Už to,
že své první světce Václava, Ludmilu a Vojtěcha musíme slavit jako mučedníky, a že při tom přímou nebo nepřímou příčinou jejich
smrti.byli lidé vlastní krve, že dílo sv. Metoděje na Moravě a
sv. Prokopa v Čechách zničili ti, jimž oni prokazovali duchovní
dobro, je bolestná skutečnost. A že pak lidská pýcha, tvrdohla vost a neláska napáchala v pozdějších dobách tolik zla i zneužívala jména Božího a domnívala se, že slouží Pravdě Kristově, je
rozhodně důvod k pokání a lítosti za naše předky.... "
V dalším pak rozvádí pan biskup, co znamená křesťansky oslavovat toto millenium: nikoliv jen nějaké zevnější oslavy, nýbrž uvědomit si nutnost pokání, poznat hlouběji podstatu Církve a vyvodit praktické důsledky pro náš život:Církev není organisace. Jsme
údy živého Kristova těla. A jako takoví nemůžeme zůstat lhostejní k tomu, co se děje mimo nás. Musíme vědět, proč jsme křesťany,
znát svou víru a Písmo svaté. To je první cesta k obnově, ale víra není vědění, víra je život a proto je třeba vrátit se ke svátostem. List končí modlitbou k Matce Boží a českým patronům a výzvou k spolupráci:" Vás ,služebníky oltáře, i vás, bratří a sestry, v pokoře a pastýřské odpovědnosti za toto dílo obnovy,prosím, abyste spolu se mnou přistoupili k němu s radostí a svatou
horlivostí pro větší čest a slávu jména Božího..."
Pan biskup připravuje plán katechetických kázání rozvržený na
sedm let, který má být sledován v celé arcidiecési.
Ž DOPISU Z ČESKOSLOVENSKA.
Píše kněz dělník z hradecké diecése:...Denně brávám do ruky podivuhodnou knížečku "0 pravé pobožnosti k P.Marii". Je mi tím
dražší, že je to dědictví po tatínkovi i s jeho poznámkami. Stále ji mám ssebou i na pracovišti. Denně - pokud mi to vychází aspoň stránku nebo dvě. Rád totéž doporučuji i druhým. P.Marii
dlužíme všechno, my zvláště své povolání a vytrvalost v něm za
zvláštních okolností:quidquid habeo vel possideo, Maria mihi
largita es - amorem tui solum....Bůh,chce, abychom měli vše skrze ni. Proto de Maria numquam satis....MATER ECCLESIAE - toto
slovo v pravý čas - tolik potěšilo. Jen od ní očekáváme urovnání
poměrů k větší slávě Boží. V našich projevech by nikdy neměla
chybět, byť kratičká zmínka o Panně Marii
Květná neděle 19.52 - pokračuji po návratu z brigády. Bylo
tam plno sněhu, kolem kostela metr vysoký val ze střechy padaly
laviny.(Dělám tam trochu kostelníka, choralistu, varhaníka,
kuchaře snad i šoféra. Čtyři farnosti v rozpětí 30 km v ho rském
terenu.) Potěšilo mne, že přišlo skoro 20 ministrantů - pohraničí! To je málo kdy vidět zde v H rádci. Tentokrát se moje
brigada omezila na choralistu a kuchaře - ostatní zastaly odborné
síly. Mezi smečkou tolika chlapců o nějakou "šaškárnu coram Ssmo"
není nouze. V sakristii se pokorně přiznávají, případně jeden
ukazuje nadruhého. Člověk si vzpomene, že to s námi bývalo podobně. - Máme nyní každou druhou sobotu volnou, což se hodí někdy k
takovémuto výletu. Ráno zas musím o něco dříve opustit svůj
wigwam.a zatopit, aby pracující lid měl už v 6 hodin vvtopeno.
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Po dvou dnech volna budou dílny dost vystydlé, když dnes
venku chvílemi sněží a teploměr ukazuje asi 3 st. nad nulou.
' ( Na svátek Sv. Josefa 1967)
PROBLÉMY S NAŠÍ MLÁDEŽÍ
"
potřebuješ hlvne misálky, Písmo svaté, pro
kněze komentáře k Písmu svatému, protože jsou hlavně na venkově
velké rozpaky s bohoslužbou slova a není materiál; dále
katechismus pro děti i pro dopsšlé, materiál pro přípravu k svatému biřmování.
Nebylo by možno přeložit nebo původně zpracovat knížky ze
St. Benno - Verlagu? Jejich knížky mají totiž tu vlastnost, že
odpovídají našim životním poměrům a mentalitě naší mládeže a dětí,
které jsou dnes velice vzdáleny formám zbožnosti, v jakých jsme
my byli vychováváni před válkou a krátce po ni; také věci vzaté z
italského prostředí nám tolik "nesedí". Sama to vidím dost dobře
při výchově svého synka? pro kterého musím nacházet nové formulace,
řekla bych daleko dospělejší, který si nepotrpí na sentimentální
legendy. (Má pak tendenci zaměňovat skutečnost s pohádkani)j_ js3u
to děti, kterým leží epika a věci racionální a logické. Kluk si
vzal sám od sebe;"skutky apoštolské"(je mu deset let) a prohlásil,
že je to "prima ctění", má rád mešní liturgii a modlí se pravidelně
růženec, ale nemá pochopení pro dlouhé obřady, vnější parádu a
květnaté formulace. To uvádím jen pro ilustraci. Je to tak, že ty
naše děti žijí uprostřed dnešního tvrdého světa, často odkázány
samy na sebe, nejsou chráněny před realitou života a velmi pracně
hledají orientaci ve složité skutečnosti, ve které žijí. Snesou
mnohem více pravdy než se jí dostávalo nám, a je toho málo o čem
by nebyly brzo informovány^
V mladých lidech j e velký hlad po Bohu - i když si to neuvědomují. Ve městech už je v^kostelích plno mládeže? i ti kteří nemají
jiný vztah, chodí alespoň poslouchat duchovní hudbu. Na venkově
takové obrodné hnutí ještě nenastalo, do kostela chodí stále tytéž
babičky a několik rodin. Kněží ve své izolovanosti také někdy upadli
do jakého si konservatismu a těžko nacházejí způsob, jak být právi
své době (a s lidmi, kteří jim do kostela chodí, také si těžko
mohou něco počít). Ale tam, kde je kněz agilní, chodí lidí hodně,
začínají.se tam sjíždět lidé z okolí a vytváří se pěkné centro
duchovního života. A právě v těchto kněžích věí velká odpovědnost,
bývají přepracovaní, za neděli 3 - 4 missy, všechny s homilií,jezdí
často do kostela na kole nebo chatrnými auty, sami pomáhají s úklidem
a jsou zavaleni materiálními starostmi, protože se jim doslova
boří střechy nad hlavou.
N. T.
FARÁŘ Z. MORAVY VYPRAVUJE 0 SVÝCH STAROSTECH
"
zde byly opravdu veliké smrště. Ve Yinkulovicícii je
to můj soused, sebrala mu vichřice kus střechy věže. Já jsem moc
trnul a modlil se, aby Pán Bůh ten vichr trochu zatočil mimo mou
'farnost'* VždyH já mám na kostele střechu nově zakrytou jen něco
přes polovici, část mám přikrytu jen nepískovanou lepenkou a zbytek
je zakryt ještě starou a Vetchou kamenou krytinou. Pohroma mne minula. Jen kus provisorně přikryté střechy vichřice urvala a vyrazila
asi 10 tašek, Oprava je už provedena a čekám jakmile se počasí
umoudří; bude se krýt střecha na kostele dále. Ale od nového roku
se zde všechno ve stavebnictví zdražilo. Činí to o 30 - 60 % více.
Na příklad jedna taška bobrovka stála 0*55 Kčs a nyní stojí 1,—Kčs.
Na opravy stát nic nedá, takže peníze si musím v, žebrat po lidech
sám.
Kapitulní vikář Glogar ohlásil, že bude udělovat biřmování.
Odvolává se na nějaký dekret od nebožtíka papeže Jana XXIII. Tím
dekretem je prý dovoleno? aby biřt.ování udělovali kapitulní vikáři
a když prý už je unaveným může prý udělování biřmování dokončit

děkan (vicariusforaneus). Prosím Vás, pošlete mi originál toho
dekretu papeže Jana XXIII. Mnozí věřící na to divně hledí, že
vikář/ Glogar bude udělovat biřmování. Já si osobně myslím, že se
s udělováním biřmování přišlo pozdě. Vždy% už není z^jem u mládeže,
protože většina nebyla ani u prvního svatého přijímání a na
náboženské vyučování nechodila. Biřmování je tedy v mnohých okresních městech ohlášeno, ale doba příprav je velmi krátká.Biřmovanci
smějí být poučováni jen v kostelích, na farách nebo někde jinde v
místnostech to není dovoleno. V kostelích je nyní zima a bude ještě
dlouho, takže nějaké poučování v kostelích formou katechezebude
možno až koncem dubnaxto už bude snad tepleji. První okresní měpto,
kde se bude udělovat biřmování, je Olomouc, pak Ostrava, Opava atd.
Každou neděli v jiném okresním městě. Začne se na svatodušní neděli.
Éůj děkanát Olomouc - venkov k mé nemalé radosti byl pro tento rok
pominut.
Nyní je duchovní správa perardua. Jsou totiž ve farnostech tři
druhy rodin katolíků:
První: rodiny věřící? všichni chodí v neděli do kostela na bohoslužby, děti da.li zapsat ve škole do náboženství a dbají o to, aby
děti do vyučování chodily a učily se. Když dítě ze slabosti lidské,
nebo špatného příkladu jde za školu, stačí to oznámit rodičům a
náprava je 100
Ale ono se to ani nestane. Takové děti se totiž
rády náboženství učí, rády nábožensky žijí.
Druhý druh: rodiče neplní své náboženské povinnosti. Do kostela
nechodí; jen na Vánc^e, velikonoce a na hody, nebo když někdo z
rodiny zemře. Mnozí z takových rodičů dávají zapsat své dšti do
náboženství a dělají jen proto, že si to přeje babička dítěte.
Jelikož jim babička hlídá děti **"lyž jsou v zaměstnání, nechtějí si
ji rozhněvat.Takové děti z tohoto druhu rodin nerady se náboženství
učí a jeitě neraději plní náboženské povinnosti, jako modlitby,
nedělní bohoslužby apod, Takové dšti kde jen mohou se náboženství
vyhýbají. Upozornit jejich rodiče, že jejich dítě na náboženství
nechodí,je zpravidla bez výsledku. Připravit takové děti k první
svaté zpovědi a prvnímu svatému přijímání bývá velmi těžké a člověk
leckdy musí moc zavřít oko a říct si: Doplní milosrdenství Boží.
Třetí druh: rodiče jsou sice katolíky, ale do kostela už po
mnoho let nechodí. Náboženské povinnosti už po léta neplní. V takových rodinách se nikdo nemodlí, protože už ani babička tam není.
Své děti do náboženství nedávájí vůbec zapsat. . Když se jich v
osobním styku tážete proč nedají své děti zapsat do náboženství,
řeknou Vám naivně: " a ono se náboženství ještě někde učí ? "
Je zajímavé, že mnozí takoví rodičové dávají své dítě pokřtít,
ale tím také všechno končí. Dítě je pokřtěno a o náboženství katolickém nic neví. Jediné co ví, je to,co o něm učitel bezbožecky
nepříznivého řekl. Z praxe: matka na faře s nemluvnětem, které
dala pokřtít a se svvm asi dvanáctiletým chlapcem, který je^také
pokřtěn. Táži se hocha: " v kolika osobách je Bůh ? Odpověď:
nevím." Další otázka: kdo je Ježíš Kristus? Odpověct: toho pána já
neznám.
Sufficit ad illustrandum. Nejvíce je tady rozšířen ten druhý a
třetí druh rodin.
13. 3. 1967 0. B.
BIŘMOVÁNÍ V ČESKOSLOVENSKU A JINÉ PR0BIĚMY
V červnu očekáváme v ^iberci velkou slavnost. Litoměřický
ordinář P. Oliva bude po osmnácti letech udílet svátost biřmováni.
Místní duchovní mají mnoho práce, vyučují několikrát týdně, podle
pracovních směr dopoledne i večer. Zatím je přihlášeno necelých
200 biřmovanců. Bude se ^ám tento počet zdát jako velmi malé
procento, ale na naše poměry je to opravdu velmi mnoho. Litoměřická

diecése nebyla nikdy příliš početná a když si uvědomíte, že po
tolika letech a za jakých okolností - je to slibné číslo.
Vzpomeňte si proto i Vy v tento den na náš vikařiát.
I náboženské knihy se v antikvariátech dnes nezakrytě prodávají.
Konečně se mi podařilo., získat náboženské knihy a časopisy z Polska
(mají vvnikající úroveň). Knihy i časopisy opatrují státní podniky.
Co bude ale s mládeží? To je skutečně veliký problém. Zde musíme
adresovat své modlitby sv. Duchu a prosit o přímluvu naše sv. patrony.
Vím sám velmi dobře, mám kluka Cyrila, jaké nepostižitelné a nepředvídané problémy stojí v cestě náboženské výchově v naší momentální
situaci. Je nutné, abychom ^^ rodičové znali školní osnovy a
principy ateistické výchovy,^abychom mohli dítěti vysvětlit proč
oni tak mluví o náboženských pravdách a
v čem se mýlí. Je nutné,
aby děti všechny zásadní náboženské a církevní pravdy slyšely nejprve od nás - křestanských rodičů.Dítě pak může s odvahou poslouchat
jakoukoliv výuku. Má potom dokonce pocit, že předběhlo ve svých
vědomostech učitele* A ještě něco důležitého v našich poměrech,
náboženské výchovy dítěte. Vychovávat dítě k tomu, aby se samo rozhodlo stát se uvědomělou částí mystického ?ěla. Tak si např. myslím,
že společné svaté přijímání za současné situace není dobrým postupem. Dítě samo musí chtít jít ke svatému přijímání. Představte si
dítě, které chodí samo ze třídy (40 dětí) na náboženství. Postrádá
v této věci tlak kolektivu, musí se tedy rozhodovat samo. Nesmí být
nuceno. Naším rodičům chybí trpělivost a důvěra. A k tomuto předpokladu je nutno zaměřit naší výchovu. Musí se změnit mnoho věcí. I
kostelní písně , koledy. To vše bylo pro nás něčím na co jsme se
těšili. Dnes jsou dětem čímsi archaickým, nemohou se jimi vyjádřit.
Jsou dětmi zcela jiného rytmu, jiných vědomostí, jiného jazyka.
17. dubna 1967
W. R.
DOJMY ČESKÉHO KNĚZE Z NÁVŠTĚVY'ČESKOSLOVENSKA
"
doslal jsem se domů dík chilskému p a u , který jsem jako
chilský občan oburžel. Na čs. velvyslanectví mi dali na počkání
visum, chovali se ke mě velmi přívětivě a ujistili o tom, že je u
nás naprostá náboženská svoboda*
0 té náboženské svobodě jsem se mohl přesvědčit, kdyžjsem v
listopadu minulého roku překročil hranice. Na hranicích se ke mně
jakožto cizinci tvářili přímo báječně, moje těžkosti však začaly
když jsem na jedné vesnici na Slovensku chtěl sloužit mši sv.
Tamnejší kněz si nejprve nevěděl rady. Dověděl jsem se, že nemohu
sloužit mši sv. bez příslušného státního souhlasu. Chtěl jsem to
*vyř( šit tak, že jsem navrhoval? aby zůstal klidně doma a o mne
se nestaral, co já budu dělat v kostele. Posléze kněz rozhodl takto:
Já Vám dám povolení sloužit mši sv.. Kdybych Vám toto povolení nedál, tak bych vlastně jednal proti zájmům ČSSR, protože Vy byste
pak o nás vykládá-JJ, jak Vám tu zakazovali sloužit mši sv*
Ještě větší bylo moje rozčarování, když jsem se představil na
pasovém oddělení v Ústí nad Orlicí. Cítil jsem se tam jako na lavici
obžalovaných. Bylo mi kladeno za vinu, že jsem byl vzván abych se
vrátil, ale že jsem neuposlechl atd..,. Nakonec mi řekl "vyšetřující"
úředník: "ne aby Vás napadlo tady sloužit mši".
Dozvěděl jsem se* že s povolením^církevního komisaře bych mohl
sloužit mši.Církevním tajemníkem v Ústí nad Orlicí je jeden dost
hodný pán, jehož hlavním zaměstnáním je zedničina. Našel jsem ho v
továrně u kolečka s maltou. Chválil jsem jeho pracovitost a on mi
zas laskavě dal svolení? abych mohl privátně bez předchozího veřejného oznámení sloužit mši sv, veřejně. Žádost o to však musel podat
farář příslušného kostela. Dokonce jsem měl při mši sv. kázání.
Kostel se naplnil lidmi, i když moje mše sv. byla ohlášena až na
poslední chvíli. Náhodou jsem četl evangelium na téma, jakfariseové
chtěli ^rista Pána lapit v řeči,. Měl jsem kázání napsané a z opatrno—*
sti jsem je raději jen přečetl.

, Doma mně;navštívila řada kolegů z královohradeckého semináře,
kteří většinou pracují v civilních povoláních mimo duchovní správu
v zedničině, zahradnictví, na soustruhu v továrně, na železnici atd*
Navštívila mně též řada laiku, kteří pobyli v tak zv. stalinovské
době v žaláři. Bylo vidět, že nyní se jim dýchá volněji, už to prý
není takové jako před několika lety. Potěšilo mně, když jsem viděl
na různých místech velkou část lidí v kostele i ve všední den - v
těchto lidech jsem viděl opravdové vyznavače , ale zarmoutilo mně,
jak uboze to vypadá s vyučováním náboženství. Ve vesnici, kde jsem já
chodil do školy? chodí xe 120 (přibližně) dětí jen 6 na náboženství.
V Brně na jedné faře s 1.200 dětmi chodí na náboženství jen asi
300. Byl jsem v několika rodinách, kde rodiče posílají své děti na
náboženství? ale učí je pilně doma -(a to je ještě lepší než ve škole).
Chtějí-li rodiče posílat své děti na náboženství, musí napsat
zvláštní přihlášku ředitelství příslušné školy, která musí být podepsána oběma rodiči. Chybí-li jeden podpis, je neplatná a dítě nemůže na náboženství chodit. Termín k podání žádosti je do 7. září.
Opozdí-li se přihláška jen o 1 den, není dítě přijato. Často se
taková přihláška ztratí. Náboženství se vyučuje jen jako zájmový
kroužek, to znamená, mimorozvrh, po vyučovací době. Zpravidla to
bývá až po vyučovacích hodinách a v sobotu mezi 14 a 15 hod. To jest
v době kdy děti mají hudební školu a jiné. Do vyučovacích hodin,
které trvají 45 min.,chodí do 1. oddělení, 1 - 3 školní ročník,
do 2 oddělení 4 - 7 ročník. Do hodin mají přístup třídní učitelé a
ředitelství školy. Takto se vyučují dšti z celé farnosti, z přifařených obcí musí docházet do města. V kostele je náboženství zakázáno vyučovat jelikož kontrola by tím byla velmi ztížena.(N.B! bylo
dovoleno konat v kostelích společnou přípravu na biřmování.Tím byl
dosavadní zákaz prolomen). Na rodiče je působeno různými přesvědčujícími prostředky, aby děti na náboženství neposílali. Na jedné
vesnici zapsala jedna učitelka ze školky své dítě také na náboženství.
Byla k ní vyslána z okresu jedna vysoko funkcionářka, aby učitelku
přemluvila. Na to ji statečná učitelka odpověděla: "moje děcko nepat4
ří mně ale manželovi. Můj manžel je dělník a proti dělníkovi se snad
neodvážíte zakročovat."
Velmi bolestné je pro nás také, že velmi mnoho kandidátů do semináře bývá od státních úřadů odmítnuto. (Zvláště pozdní povolání, nebo
bývalí bohoslovci, kteří nemohli dokončit studia), takže kněží pomalu
vymírají. Mluvil jsem s otcem jednoho mladíka, který byl loni odmítnut
proto, že prý pochází z příliš pobožné rodiny. Ohledně výběru kandidátů
do semináře mi vyklidal tento vtip: " říká kostelník panu faráři:"pane
farář, já jsem vstoupil do strany." Na to pan farář: "to jste si to asi
dobře rozmyclil?", na to kostelník:"ale pane faráři já jsem vystoupil
z církve^" - "Co Vás to mohlo jenom napadnout vystoupit z církve?"
To jste jen přece neměl dělat! " - nadává farář kostelníkovi. Na to
odpoví kostelník: " - ale pane faráři, náš Vávra chce přece vstoupit
do semináře."
Poznal jsem několik mladíků, kteří pracují v civilních povoláních,
ale stále si uchovávají touhu být kněžími. Litují, že jsou po práci tak
unaveni, že jim nezbývá mnoho energie na studium.
Mluvil jsem s jedním panem.kapitulním vikářem. Představil jsem
se mu: "já jsem vlastně vaším poddaným, jelikož patřím do Vaší
diecése," Na to mi odpověděl: "okamžitě Vám mohu dát nějakou faru.
Jste však naším státním příslušníkem?" - Myslím, že by nepomohla ani
dobrá vůle pana kapitulního vikáře ani českolovenská státní příslušnost
kdy ž je u nás dosud přes 1000 kněží, kteří pracují v civilních oborech
a nesmí sloužit veřejně ani v neděli ani ve všední den mši sv.
V Praze jsou na přijímání cizinců lépe připraveni než na venkově.
Kdekoliv jsem ukázal pas, tak mi kněz hned dovolil sloužit mši sv.
Musel jsem jen podepsat a udat odkud jsem. Když jsem celebroval u
Sv. Havla, ministroval mi jeden mladík, který pracuje a přitom
studuje na inženýra. Vykládal mi, že u nich chodí do kostela hlavně
mladí lidé ( studenti ).

Díval jsem se v knihkupectví Katolické charity po náboženských knihách. Nevím, zda jsem mel špatné oko, ale poznal jsem
tam jen jednu náboženskou knihu : evangelické vydání Nového Zákona
od Žilky a Schlcův román Kámen a bolest. Ptal jsem se po katolickém
vydání Písma Svatého. Že prý mají slíbeno na příští rok. Ptal jsem
se jednoho kněze, proč nerozmnožují náboženskou literaturu cyklostylem. Na to mi odpověděl, že cyklostylové stroje musí být zare--gistrovány a průklepové papíry také. Jediná katolická charita je
prý povolána k tomu, aby vydávala náboženské knihy. Viděl jsem, jak
si lidé knihy opisují a nebo dokonce si dělají fotografie(misálek s
notami)o
V ČSSR jsem si pobyl dohromady jen tři neděle. Jako turista jsem
měl totiž měnit každý den 3 dolary. A to bylo na mne trochu mnoho.
Rozhodl jsem se proto navštívit sousední Německo. V mohučské diecézi
mně poslali za kaplana na jednu faru a nekoukali na to, že nemám
německou státní příslušnost. Učil jsem na školách náboženství a nemusel žádat žádné povolení od státu. Ani jsem nepotřeboval žádné
visum ke vstupu do Německa. Ordinariát z Mohuče mí poslal 500 marek,
pan Biskup Kindermann mi vnutil 100 marek, jeden sudetský kněz mi
tajně vložil do knihy 20 marek atd. atd. Nemohu si na Němce stěžovat.
Po pětitýdním kaplanování v Německu jsem odejel znovu do ČSSR.
Při mé druhé návštěvě v ČSSR byli ke mně na úřadech hodnější.
Prosili mě za odpuštění za první nevlídné přijetí, odpustili mi
měnit dolary, zaručovali, že stále více kněží bude uvolněno do
duchovní správy, pohostili mě kávou, nabídli cigarety a bavili se
se mnou jako nejlepší přátelé. Já jsem je ujistil, že se budu snažit
o ČSSR dobře mluvit a ten slib chci také dodržet. Chci uznat všechno
dobré, ale na druhé straně jsem hned při rozhovoru s nimi říkal,
že doufám, že církevní situace se časem opravdu snad zlepší.
Myslím, že by bylo dobré, aby katolíci hlavně z neutrálních států
navštěvovali ČSSR a snažili se navštívit naše pány biskupy, kteří
nemohou vykonávat své funkce. Ať se také táží po pracujících kněžích
a informují se o církevních procesích
CSSR potřebuje
cizí valuty, proto vychází cizincům všemožně vstříc a záleží mu
velmi na tom, aby se o něm v zahraničí dobře mluvilo. Myslím, že
turistika může přispět k větší- náboženská svobodě. Jsou i mezi
komunisty lidé, kteří uznávají, že dosavadní bezbožecká výchova
ve školách vede k národnímu bankrotu, protože se vychovává mládež naprosto neodpovšdná. Tím samozřejmě trpí i národní hospodářství.
Sly šel jsem vícekráte vyslovit názor, že ti staří bolševicimívají
pozitivnější postoj k náboženství než ti - hlavně národní socialistékteří se dali ke komunistům až po převratu.
Na Moravě jsem se dověděl, že z našich Nepomucenistů Dr. TOBOLA
pracuje někde ve slévárně kovů a vydělává pěkné peníze a Dr.BATUŠEK
uplatňuje své vysokoškolské vzdělání u zedníků(Práci čest! Každý
na svém místě! To je naše heslo.)
Jedno děvčátko, které nechodí na náboženství (její strýček vede
protináboženskou propagandu na-školách), ale chodí pilně do kostela
a doma se učí pilně náboženství, mi napsalo některé myšlenky, které
učí děti paní učitelka při občanské nauce: vědecký světový názor:
všechno vzniklo z hmoty. - Tyrš: " Co člověk neudělá, nikdo na
světě neudělá." - Náboženství, předsudky, pověry, tmářství to
všechno brzdí pokrok. - Všdá nám obráží přírodu a všechno,co
existuje, přibližně věrně. Čím se přibližujeme k předmětu tím více
se blížíme k absolutní pravdě. - Svět je poznatelný. - Náboženství
je fantastické zrcadlení v hlavách lidí. - Mnoho kosmonautů letělo
do vesmíru a "Boha" tam neviděli.

Slyšel jsem, že rodiče si mohou u ředitelství školy stěžovat,
když učitel mluví proti náboženství. Učitel prý bude od ředitele
pokárán, ne proto, že mluvil proti náboženství, nýbrž za to, ze
mluvil příliš otevřeně, takže to děti zpozorovaly. Možná, že
učitel bude "za trest" přeložen jenomže to jeho nové místo bude
vlastně wznamenáním. A k odpovědnosti bude volán kněz, protože
popuzuje rodiče proti škole.
Mnoho pozdravů všem "vinculistům". "....et portae inferni non
praevalebunt contra eam."
Váš Jindřich Stránský
BOHOSLUŽBA SLOVA V PRAZE
Byli jsme dnes s celou rodinou na "bohoslužbě slova", bylo to
poprvé. Panu faráři se konečně podařila spolupráce všech malostranských kostelů, že ty pobožnosti budou u Sv. Josefa pro celou
Malou Stranu a kněží se budou střídat . Dnes to pan farář zahájil.
Byl to opravdu požitek, sousto pro nás, lačné. On má neobyčejný
dar podávat těžké pravdy srozumitelně. Byla jsem na podobné pobožnosti na Starém Městě, ale bylo to i pro mě hodně těžké, spíše to
bylo snad zaměřeno na hluboce věřící inteligenci, ale více lidí
tam my slím bylo jen tak obyčejných. Pan farář pro tyto věci úplně
hoří,'a ono je to pak na práci vidět. Říkal,že by to rád proložil
vhodnými žalmy. Tak 'se mu hned náš V. nabídl, že sežene chlapce
a ty se pak budou s lidmi střídat ve zpěvu. Už plánuje také chorální mše svaté české.
(dopis z Prahy)
0 VATIKÁNSKÉM ROZHLASE A 0 KATOLICKÝCH KNIHÁCH
S velkou radostí jsme přijali knihu Druhý vatikánský sněm,
kterou jste ve své velké laskavosti nám nechal zaslat
Kniha je opravdu velmi zajímavá a pro nás velkým zdrojem informací.
Z právy o koncilních^jednání i o organisaci koncilu byly u nás
velmi kusé a často neúplné, takže jediným soustavným informátorem
byl Vatikánský rozhlas. Pokud můžete, předejte jeho pracovníkům
díky nás posluchačů.
Vysílání je u nás v Brně dobře slyšet a s velkým zájmem, pokud
nám to čas dovolí sledujeme vysílání. Velmi dobr?, ba výtečné jsou
tématické pořady, ve kterých často slyšíme nové, moderní pohledy
na různé otázky a problémy. Rádi je posloucháme. Je jen škoda, že
vysílání je tak krátké
Brno, 25. dubna 1967
POZN. REDAKCE: ne všichni jsou spokojeni s vatikánským rozhlasem.
Přichází také velmi mnoho ostrých kritik, zvláště z řad pražských
katolických intelektuálů, ale jiní méně nároční posluchači, mají
s vatikánského rozhlasu nemalý užitek. Uveřejňujeme ještě jeden
hlas ze svitavského okresu z prosince m.r.
".... velice oceňuji besedy pro poučení rodičů k přípravě dětí
na první svaté přijímání, katechismu kolem rodiného stolu, besedy o
ateismu, které nám ukazují pravou hloubku duchovního života a jeho
přednosti přéd povrchními materiálními směry. %v±áště užitečné jsou
úvahy
výklady-koncilových článkůo^ovádění nové liturgie a
upozorňování na opravdové prožívání mše svaté a účast na ní
"
Dopis z okresu Svitavy 19.12.
ZE ŽIVOTA NAŠICH ŘEHOLNÍKU
".......často vzpomínáme na krásné slavnosti v roce 1947 v
Břevnově a vůbec v celé Praze. Tehdy to vše, co se dělo, vykonalo
nezapomenutelný vliv. Dojem z noční arorace u Sv. Markéty, kdy jsem
hrál krásnou Tomíškovu"Nadšenou písní", utkvěl nesmazatelně.Škoda

jen, že pan opat nemohl vykonat všechno, co si tehdy předsevzal.
Těžce neseme jeho potíže, jichž má nadbytek. TeS. chudák zápasí o
byt, t.j. o malou místnost.Když však k nám přichází domů, vidím s
jakou trpělivostí a klidem tyto potíže snáší. I tam kde já bych na
svět hudroval, klidně rozvažuje o dál?ích cestách. Chová naše malé
dšti a ty se nás potom ptají: "co je to: Pane pate?" Tyto děti se
dívají na ulici na sestřičku jako na mimořádný zjev
Rozejel jsem se z dětmi na Mostecko za známými a tak jsem se
také zastavil v Oseku. Navštívil jsem tam staré známé z doby mého
pobytu u školských bratří v Joaneu. Mluvili jsme také o nových
knihách (Život v Kristu je velmi ceněn a hledán)
Oni si
tam žijí řeholnicky krásně. Poznal jsem při svých stycích s různými
řády ještě před válkou lecos. Nyní odešli, nebo lépe řečeno nevrátili se, kteří nebyli stoprocentní. Bratr Česlav jezdí se škodovkou,
druhý školský bratr jezdí s traktorem, jeden benediktin se tam
stará o kravičky. No prostě žijí při plném pracovním vypětí, ale
jistě rozhodně klidněji než my v tom shonu laického života. Je to
potom skutečná náplň toho tisíciletého:Ora et lavora. Když potom
Ďo pilné denní prácivečer ve chvíli oddechu zasedne milý bratr k
takové knížce jako je "Život v Kristu", pak mu musím závidět, když
žiji v tom denním blázinci, kde přes frázovité řeči o socialismu
by jeden druhého utopil, pomluvil, o místo připravil a jak se r" přesvědčuji, často to bývá straník, ale stranictví bere jen jako
ke krásnému a finančně dobře zajištěnému bydlu.Řeholní bratři mají
za sebou mnohé utrpení, ale dnes to přešlo. Žádná bouře netrvá
věčně....."
,
(dopis z Prahy 20. 4. 1967)
M E Z I

N Á M I

Připravuje se PRACOVNÍ SJEZD "VELEHRADU". BUDE VE DNECH 28.
SRPNA AŽ 2,ZÁŘÍ 1967 VE VILLA CAGNOLA, GAZZADA, (VARESE),
ITALIA.
28. 8.
29. 8.

(pondělí) příjezd a seznámení účastníků
(úterý ) zahájení sjezdu J. Em. kard. J. Beranem.Společné zasedání: rozbor situace a relace o
činnosti za minulý rok (středisko Velehrad,
Křestanská akademie, Pracovní kroužek
SKM, Vinculum, Spolupráce českých kněží.)
30.8.
(středa ) oddělené porady jednotlivých pracovních
složek.
31. 8. (čtvrtek) Společné zasedání: rozbor situace, přehled,
náčrt programu do budoucnosti..
1. 9. (pátek ) ukončení sjezdu a společný rekreační zájezd
Sjezdu předsedá pan kardinál Josef Beran.Přihlášení byli
informováni přímo. Je však ještě místo pro další účastníky.
Pište přímo na sekretáře Velehradu pátera Vojtěcha Hrubého,
Via Concordia i, ROMA (Appio)
DOPORUČUJEME MOTLIDBÁM SPOLUBRATŘÍM NAŠE NEMOCNĚ: Dr. Petra LEKAVĚHO
v Sev. Dakotě a Františka ŠTAUDA v Peru. V příštím čísle přineseme o
nich bližší zprávy.
xxxxxxxxxxxxxxxx
BLAHOPŘEJEME NOVÝM MONSIGNORŮM : Dr. Josefovi BENÁČKOVI a
Dr. Karlu VRÁNOVI prof. filosofie v papežských regionálních
seminářích v Assisi a v Beneventu.
Z DOPISU
"
věřím, že schůzka ve Pfalzen přináší pomalu užitek, alespoň
články ve Vinculu na to ukazují. Byla to po delší době zase příležitost, pro nás se sejít ve větším počtu a ve vší otevřeností prodebatovat aktuí.lní problémy. Jistě za našich podmínek se nedají dělat
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zázraky, ale i to málo, co se vykonat dá, bude bohumilé a záslužné pro exil
i domov.
Také poslední cesta pana kardinála do Irska a do Anglie přinesla bohatou
žeň. Shromáždili se kolem něho uprchlíci a krajané všech odstínů politického přesvědčení a všichni v něm viděli a uznali svého představitele před světovou veřejností. I ti tak zvaní pokrokáři, kteří viděli v Církvi předsta vitelku zpátečnictví a nedovedli k ní najít kladnější poměr, poznali nyní,
že z náboženského života pronikají nejúčinnější síly v boji proti národnímu
a náboženskému útisku doma. Sblížilo a porozumělo si tak mnoho lidí, kteří
dříve stáli v protichůdných táborech a vzájemně se potírali, ačkoliv vlastně sledovali stejný cíl. Ulomilo se mnoho hrotů...Je to sémě, které v budoucnosti přinese svůj užitek...
JAROSLAV KUBOVEC
POZDRAV Z KANADY /Eastend, Saskatchewan/
Carissimi, přiložené posílám dotazník a maličký dárek.Doposud jsem za celých šeestnáct let přispěl jen asi dvaceti dolary na činnost Křesťanské akademie atd. Je mi toho lito, ale nemohl jsem nic dělat. Pořád jsem byl zapřažen v misijní práci, s více výdaji než příjmy anebo se stavebními úkoly;
doposud, každé čtyři roky jedna nová stavba / z toho tři kostely/. Na mé o sobní potřeby nezůstalo nic nebo velmi málo.
Letos se však má situace zlepší, budu na jaře přeložen a budu mít jen
Město. To znamená, že nebudu mít tolik ježdění a výdajů a bude více osobních
příjmů. Doufám, že budu moci pak pomáhat finančně a i spolupracovat.
Kéž vám všem Pán Bůh žehná v celém novém novém roce.
S bratrským pozdravem v Kristu
P_R_E_D_E Š L I

N A S

K

P.JOSEF LUKÁŠ

/IO.I.I967/

P A N U

NOVÍ ŽIVOT přinášívá pravidelně zprávy o zemřelých kněží v československu
V dubnovém čísle Duch. pastýře je oznámeno,že 30.12.66 zemřel Jaroslav KÁLAL, býv. farár v Zebnici; 26.1.67 v Praze katecheta, v.v. Václav VACEK ve
veku 84-letg Katolické noviny z 30.4. přinášejí vzpomínku Rarla Sahana na
P. Vincence Jana STRANÍKA s na.dpisem:Odešl dobrotivý Otec. Zemřel v 73. roce veku právě když se připravoval na ranní svatou liturgii. Mnozí ho znali
z jeho dlouholetého působení u sv. Jíl jí v Praze. Potom působil v seminárním kostele jako děkan v Litoměřicích,Novosedlicích-Dubí. V létech důchodu
konal kněžské služby sestrám v Horní Poustevně ve výběžku šluknovském.-Byl
převezen do Nivnice a tam 20. dubna pohřben za účasti 30 kněží a 70 ctih.
sester. Pochovával ho p. vikář Dobiáš. - V témže čísle je věnováno ÍN MEMORIAM P. Marii Konrádovi KUBEŠOVI,S.J., který zemřel 15. dubna v Břežanech u Znojma jako duchovní správce sester sv. Hedviky v 77 roce věku.Byl
známým exercitátorem, kazatelem, plodným náboženským spisovatelem a nadšeným horlitelem pro mariánskou úctu. Pochovali ho na hřbitově sester sv. Hedviky u Mikulova, jimž a dětem svěřeným jejich péči věnoval posledních jedenáct let svého obětavého života. Sestry ohlásily jeho úmrtí na smutečním
parte slovy: Dle svaté vůle Boží ukončil pozemské putování, vyčerpán v práci pro království Kristovo, horlivý bojovník za pravdu Kristovu, vroucí ctitel Panny Neposkvrněné ...'-Jeho pohřbu se zúčastnilo na padesát kněží a
dvacet řádových spolubratři. Život a práci O.Kubeše zhodnotil P.Nádeníček,
kondukt vedl kanovník Horký, za spolubratry poděkoval a rozloučil se P.Jakub Rabušic. - Nechu všichni odpočívají v pokoji ve světle věčném!
6.ledna 1967 zemřela po těžké a dlouhé nemoci MUDr Anna Václava VLČKOVÁ,
sestra III. řádu sv, Františka /tak zv. Urbánky/ v Praze. Jako lékařka se
stala Členkou řádu a pracovala mezi pražskou chudinou na karlínském před mestí. Po roce 1948 ve zdravotním středisku na Vysočanech. Tři roky ve vězeni a po propuštění roku 1960 pracovala nejdříve jako myčka nádobí a později
dostala zaměstnání jako lékařka. Poslední léta byla těžce nemocná a mnoho
vytrpěla. Zemřela doma v kruhu svých sester a přátel. Pochovali ji ve Staré Boleslavi. Na pohřbu mnoho kněží, také P.Jan Urban. R.i.p.
-o-

Toto číslo bylo možno vydat jen s pomocí studenta-emigranta Reného,který je vysázel a pomohl vytisknout^; bez jeho pomoci by nebylo bývalo vyšlo ani tečL Vychází s tak velikým zpožděním, ale redaktor se tentokrát ani neomlouvá, poněvadž nemohl dělat více. Doufá, že s pomocí Reného bude
moci ještě v červenci vydat další číslo Vincula, k němuž bude přiložen adresár a opravený návrh stanov.
V Římě ,
24.6.1967.

