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V Řimě v červenci 1967

ENCYKLIKA SV. OTCE PAVLA VI "0 KNĚŽSKÉM CELIBÁTU".
V době pokoncilnf se začaly ozývat v řadách klérů hlasy, že by bylo
třeba v Církvi a v jejím zřízení mnohé opravit, aby se Církev ještě více
přispůsobila v tom, co již neodpovídá soudobým poměrům. Toto hnutí, - jakýsi
nový modernismus nebo progresismus - si všiml i kněžského celibátu.
Mimoděk jsem si vzpoměl na léta po první světové válce, kdy u nás také
"Jednota" kněží se pokoušela o zrušení celibátu. Svatý otec Benedikt XV.
napsal tehdy v listě z 3. ledna 1920 tehdejšímu pražskému arcibiskupovi
Františku Kordačovi tato slova: "zákon církevního celibátu, jenž je mimořádnou ozdobou katolického kněžství a zdrojem vrcholných ctností, musí
být sva tě a bez jakéhokoliv porušení zachováván a nikdy se nestane, aby
tento apoštolský stolec jej chtěl zrušit nebo zmírnit. "(Pozn. 1. AAS.,
r-. 1920, str. 1933* Srovnej i podobnou odpoveS. maďarskému primasu Czernochovi
z-12. března 1919, AAS., sv. XI, str. 122 - týž Svatý otec delegaci "Jednoty"
v roce 1919 na poznámku, že nebude kněžského dorostu, když se celibát
nezdobrovolní, odpověděl, že je lepe málo kněží, ale dobrých. - Srovnej
Doležal: "Český kněz", Praha 1931, str., 65.)
Svatý otec Pavel VI. v průběhu čtvrtého sněmovního zasedání při 146.
generální kongregaci (11. října 1965) výslovně proh lásil,že je rozhodnut
zanechat nedotčený církevní zákon o kněžském celibátu. Také během celého
koncilu byla vždy příležitostně odůvodňována závažnost zákona, schváleného
již na synodě v Elvíře (nedaleko Granady v jižním Španělsku)kánonem číslo 33.
( Pozn. 2. V Osservatore Romano z 8. června 1967 začíná na první stránce
velmi instruktivní článek J.E. pana kardinála Feliciho "Enciclica
Sacerdotalis caelibatus", irradiazione luminosa del Vaticano II - Encyklika
"Kněžský celibát" zářný odlesk druhého Vatikánského sněmuj)
Přesto dne 24. června 1967 vydává Pavel VI. vlastní encykliku. V úvodě
rozebírá námitky proti kněžskému celibátu jak z hlediska zdravotního tak
sociálního a kulturního. V dalším pak probírá hlavní důvody pro zachování
kněžského celibátu, a to důvody teoretické (v první části) i praktické
(v druhé části), kde je vyloženo, nač třeba pamatovat při vzdělání a výchově
bohoslovců, aby jim bylo jako kněžím usnadněno zachovávat celibát.
Je nesporné, že základním předpokladem k možnosti zachovávat celibát
je povolání ke kněžství. Když Bůh volá duši ke kněžství, pak ji dá i milost
povolání, která nespočívá jen v hlasu ozývajícím/se v'duši:"jsi Bohem určen
pro kněžství", ale i v milostech,které Bůh této milosti uštědřuje, aby se
mohla harmonicky rozvíjet jak-v řádu přirozeném, tak v řádu nadpřirozeném a
tím si získala potřebné síly pro zachovávání celibátu. Kdo by se stal knězem,
nemaje k tomu povolání, nebude nikdy knězem podle Srdce Páně a nebude proto
také nikdy štastným. Znal jsem jako ředitel semináře případy, že někdy matky,
někdy otcové donutili syna,který se necítil být povolán, aby vstoupil do
semináře. Takové případy skončily tragicky pro syna i pro rodiče.
Pokud se námitek proti celibátu týká, všimněme si hlavně dvou. " — . 1
1. Celibát je prý něčím nepřirozeným a proto pdřaví škádlivým.
Cituji zde výrok odborníka MUDr. Hynie, prof. sexuologie na Karlově
universitě z jeho spisu : "Sexuální život a jeho nedostatky" (Pozn. 3
Praha 1937 v odstavci nadepsaném "Strach z pohlavní zdrženlivosti".) - Hynie
tam výslovně píše: "také se dnes namnoze hlásá, že pohlavní zdrženlivost není
na prospěch opravdovému zdraví, vzláště nervovému. Podnět k tomu dalo do jisté
míry učení psychoanalytiků."(Pozn. 4. Nesprávnost doměnky Freudovy o '
škodlivosti pohlavního odříkání pěkně dokazuje Dr. Jaroslav Beneš:
Psychoanalysa, Praha 1929, str. 157 - 162, jenž upozornil též na výroky
Paula Maaga, F9rs tera a Schilgena v této věci.) Nelze však tvrdit, že' by u
zdravých lidí pouhé opomíjení sexuálních záležitostí v obdobích, kdy jsou
soustředěni na nějakou jinou činnost,měla nějaké škodlivé následky pro
Folia oiroularia cleri ČSR dispersi. In lingua Bohemica. Manuscripti instar. Ctím approbatione ecclesiastica.

jejich zdraví. (Pozn. 5. Pokud se týká autoru z řad nekatolíků, srovnej v
časopise "Nové školy", roč. 1927,str.118 - 119, číslo 2, článek Bagioniho a
Dr. Wulfa).
Z lékařů žádný nepopírá a i moralisté tak píší, že zdrženlivost není
možn^á bez bojů, jež mohou -zaviniti mnohdy i vážný otřes, ale žádný orgán
tím není poškozen a nebývají to tak přímé následky zdrženlivosti, jako spíš
přirozené tresty dřívějších nezřízeností. A jestliže zejména u mužů vnikají
ze sexuelního nabití určité fysiologické nepříjemnosti, nejsou nikdy tyto
nepříjemnosti neodstranitelné a organismu škodlivé. Ve většině případů si
přirozenost pomůže sama a soustředění na jinou činnost odstraní všechny tyto
nepříjemnosti.
2. Ale snad kněz zachovávající celibát je do jisté míry duševně ošizen?
Je připraven o štěstí, jaké má otec v rodinném životě. Je kněz zachovávající
celibát opravdu odsouzen k životu bez lásky?
V moderní psychologii a pedagogice se dělá rozdíl mezi sexus, eros a
láskou. (Pozn. 6. Srovnej P. Met. Habáň " Sexuelní problém", Brno 1938,
zejména str. 35 a poznámky.) Sexus je výraz pro pohlavní lásku, eros značí
lásku smyslovou, láska pak lásku duševní, pokud je hlavně úkonem vůle.
Sexus je vyvolán podrážděním pohlavním, eros smyslovým vznícením. (Pozn.7_+
Habáň v uvedeném spise na str. 47 v poznámce 26 definuje: eros je estetická
láska k oživenému tělu v němž se^odráží duše a její dílo.) Láska v pravém
slova smyslu je ukon vůle, tedy úkon eminentně duševní, vyvolaný duchovní
dokonalostí milované bytosti.
Celibát nevylučuje eros. A je třeba počítat s tím, že láska eminentně
duchovní bez určitého vlivu erosu je v praktickém životě velmi vzácná. Vždy
eros a erotika podněcují sexus ( Pozn. 8. Srovnej ^abáň, uvedený spis str.49)
Ale zde je nutné, aby si kněz uvědomil, jakých prostředků má užívat, aby
ony chvíle, kdy eros by sváděl povolovat sexualitě, zvládl a podřídil eros i
sexus vlivu lásky. Bůh vložil do lidské přirozenosti určité zákony, ale
tentýž Bůh umožňuje i duši svými milostmi přenést svou činnost do obl sti
nadpřirozena. Kněz má mnoho možností - a hlavně je to pravidlená mdlitba
breviáře a úcta svátostnému Srdci Páně - jež jej posilují v duševní lásce.
Jestliže si mnohdy kněz stěžuje na celibát pak zpravidla takový kněz neplní
povinnosti svého kněžského poslání a tím ztrácí řadu milostí, které by jej
jinak posilnily v pravé lásce a /ĚkjAněrnily by tak i jeho erotismus. Svědomitý
kněz se cítí štastný v duchovní rodině svěřených mu duší a požehnání, jež
přináší jeho apoštolát, mu mnohonásobně nahradí štěstí, které by mu snad
mohlo být v manželství údělem.
^předpokladu skutečného kněžského povolání již v seminářích by měli
bohoslove! být vychováváni k tomu, aby nepovažovali modlitbu breviáře za
onus diei v nesprávném slova smyslu. Již v semináři by měli být vedeni k
pochopení nesmírně důležitému, že duší veškerého apoštolátu musí být stále
důsledně pěstěný a zdokonalovaný život vnitřní, a že kněz musí být v tom
nejkrásnějším a nejplnějším slova smyslu "anima eucharistica et mariana".
Při jiné příležitosti jsim se zmínil, že se tak rád modlím k sv. Terezičce
modlitbu, ve které je vzývána jako du^e eucharistická a mariánská. I v
bohoslovcích by měla být hodně upevňována důvěra v tuto světici, nejen proto,
ž^e je učitelkou požehnaného duchovního dětství a ochotnou vůdkyní duší po
malých cestách svatosti, zač ji velmi chválil i velký papež Pius XI., nýbrž
že svůj celý řeholný život plný obští, zasvětila kněžím, a to hlavně kněžím
pracujícím v obtížných a svízelných podmínkách, jaké jsou právě životní
podmínky u nás.
Konečně Svatý otec v ujedené encyklice zdůrazňuje nutnost důsledné
formace a důsledného utváření bohoslovců pro život kněžský, a jestliže na
jedné straně připomíná, že k této formaci má přispět i život jejich biskupů,
a aby je s otcovskou láskou povzbuzovali k životu kněžskému podle Ježíšova
Srdce, na druhé straně nezapomíná ani věřící lid upozornit, že je i jeho
poviností mít úctu k vznešenosti kněžství a varovat se všeho, co by mohlo
ohrožovat mravní bezúhonost kneží. Jistě i věřící laici jsou v mnohém
zodpovědní za poklesky knšží proti celibátu.
Toho všeho bude lépe a snáze dosaženo, když budou čekatelé kněžství v
t.zv. malých seminářích a později i bohoslovci vychováváni k hluboké důvěře a
úctě Duchu svatému. Z řečí Pána Ježíše zvaných na rozloučenou vysvítá, že

Duch svatý, jejž pošle Bůh Otec apoštolům ve -jménu Ježíšově jako Utěšitele
a Ducha pravdy, naučí je všemu a připomene jim všechno co Ježíš k nim
mluvil (Jan 14,13 - 17 a 25 ^ 26). Jakou změnu působil Duch svatý v
apoštolech, ano i v celé prvotní Církvi, když na ně sestoupil! Vše dokázali, všechny žáblovi^nástrahy přemohly. - Je zapomínáno na Ducha svatého.
Třeba jej často, ba stále vzývat a jeho světlem silou a láskou, prostředni
ctvím tří božských ctností, všechny své snahy, rbšti a práce vyplňovat.
Pak jistě vnitřní&oztoucí dokonalost pomůže věrněji zachovávat kněžský
celibát i všechny ostatní kněžské povinnosti.
Modleme se všichni, aby tato vzácná encyklika přinesla co nejvíce
užitku kněžstvu a celé Církvi. Na ty úmysly žehnám zplna srdce bohoslovcům, jejich přestaveným a všemu kněžstvu světskému i řeholnímu, žehnám i
rodičům bohoslcvců i knězi.
ř JOSEF kardinál BERAN,
arcibiskup pražský

MONSIGNOR JOSEF HLOUCH, BISKUP ĎESKOBU&EJOVICKÝ, DVACET LET BISKUPEM
Nejdůstojnějšimu panu biskupovi Hlbuchovi bylo letos v březnu 65 let.
Pochází ze západní Moravy. Byl dobře znám všude jako profesor olomoucké
teologické fakulty, duchovní spisovatel, zpovědník, duchovní vůdce a
oblíbený kazatel. Byl jmenován biskupem 25. června 1947. Na biskupa byl
konsekrován o svátku nanebevzetí Panny Marie 1947. Tehdy byl nejmladším
biskupem. Jak kněží tak věřící ho přijali s velikou láskou a nadšením.
Bohužel mohl mezi nimi pracovat pouze tři léta. Jeho stádce mu zůstalo
vě rno, i když byl od nich násilně odloučen. Půjdou za ním do Koclířova,
kde žije v ústraní, našebj blahopřání a modlitby, aby ho Pán Bůh posiloval
a dopřál mu radosti, aby se mohl co nejdříve vrátit do své diecéze a
pokračovat v apoštolském díle, které bylo tolik let přerušeno. Vzláště
budou vděčně vzpomínat kněží českobudějovické diecéze, "r&ztroušení po
světě.
AD MULTOS.ANNĎS í

MNOGAJA LJETA !

SYMPOSION EVROPSKÝCH BISKUPŮ V NOODRWIJKERHOUTU V HOLANDSKU.
Nebyla to biskupská konference evropská v pravém slova smyslu (jako
např. existuje biskupská konference pro Latinskou Ameriku), ale svým význam
mem nezůstala daleko za ní. Bylo to pokračování porad, které mívali
biskupové v Římě za obecného koncilu. Aby mohli pokračovat ve výměnách
názorů na mnohé bolestné problémy před^edcvré biskupských konferencí
evropských států zřídili po koncilu sekretariát, který udržuje spojení mezi
různými konferencemi a který připravil také toto první symposium. Generálním
sekretářem je Mons. Etchgeray. Symposia se účastnilo 7 kardinálů a 67
arcibiskupů a biskupů. Východní Evropa byla zastoupena pouze Maďarskem
(tři biskupové) a Jugoslávií (kardinál Šeper a dva biskupové). Z Polska
měl přijít arcibiskup Komínek ale nedostal potřebné cestovní povolení.
Z Československa byl očekáván pan biskup Tomášek, ale v poslední chvíli
poslal telegram, že pro nepředvídané okolnosti se nemůže dostavit.
Shromáždění biskupové velmi litovali nepřítomnosti obou hodnostářů. Vrhlo
to světlo na skutečnou náboženskou situaci v Československu a bylo to
posuzováno, že přes všechno zdání a všechnu opačnou propagandu v zemích
není náboženská svoboda ani skutečná svoboda projevu. Jednalo se o zřízení
kněžské a pastorační rady v diecézích a o problému autority a poslušnosti^v
Církvi. Symposium se konalo v moderní budově malého semináře v Noodwijkerhoutu. Okolnost , že se biskupové sešli v Holandsku nemá nic společného
s revolučním hnutím, jak se projevuje v holandském církevním životě. (Jak
se mylně domnívali někteří senzacechtiví novináři}. Jeden z návštěvníků
napsal, že siipřipadal jako na schůzi episkopální církve, bylo tam sotva
deset biskupů v klerikách. Jedny noviny psaly, že biskupové sehráli také
jeden fotbalový zápas, kardinál Suenens byl brankař a jeden biskup byl prý
dokonce trochu pohmožděn, že se musel léčit v seminární nemocnici. To

ukazuje, že se tam biskupové cítili jako doma a zároveň to svědčí, že je
mezi nimi ještě hodňě^mládíků* Ačkoliv symposium nevydalo žádné společné
rozhodnutí ani společnou resoluci, přes mínění některých novinářů bylo
velmi úspěšné. Byla to příležitost k výměně názorů, jak v jednotlivých
zemích chtějí uskutečnit rozhodnutí o zavedeni kněžské a pastorační rady.
Účelem těchto nových orgánů církevních je,aby byla překonána izolace
některých biskupů jak od kněží tak od laiků. Laici nemají být přijímáni
do rady jako vedoucí funkcionáři katolických spolků, nýbrž jako zástupci
Božího lidu. Účelem obou orgánů je vyjít vstříc pocitu odpovědnosti za
život a apoštolát místní Církve a dát kněžím i věřícím laikům příležitost
k uplatnění této odpovědnosti.
Symposium reprezentovalo křesťanskou Evropu, která přezírá nynější
politické rozhraničení a chce sjednotit západ i východ. Mimochodem řečeno
největším propagátorem tohoto evropanství byl anglický biskup á Pcrtmouthu
mons. Worlock. Této křesťanské Evropě nastávají nové úkoly: nejenom
sjednotit evropské křesťany, nýbrž apoštolovat mezi mnohými nekřesťany,
kteří dnes přicházejí do Evropy z celého světa. Rovněž bylo zdůrazněno, že
tato křesťanská Evropa nechce zapomínat na t.zv. třetí svět a že mu ahea
pomáhat hmotně i duchovně.
Jednotlivé dny začínaly koncelebrovanou mší svatou v seminární kapli
(v úterý k Duchu Svatému, ve středu za mír, ve čtvrtek za jednotu a v pátek
na poděkování Pánu Bohu). Musel to být nádherný pohled vidět 50 - 70
biskupů koncelebrovat u jednoho oltáře umístněného uprostřed kruhovité
kaplet Před plenárním zasedáním se biskupové modlili dojemnou modlitbu
"Adsumus", podobnou jako před zasedáním koncilovým. Odpoledne bývaly
debatní a diskusní kroužky, při nichž býválo někdy velmi živo.
Biskupové došli k závěru, že krize která se projeviF% církevním životě
je obdobná krizi, kterou vidime ve všech ostatních oborech současného dění:
v politice, kultuře, sociálním životě atd. Dnešní člověk si uvědomuje živěj
svou osobní odpovědnost: svědomí je^pro něj bezprostřední normou všech jeho
rozhodnutí a činů. V Církvi se pocituje více než dříve napětí mezi charisma
tickým a institucionálním, napětí, které bylo v Církvi vždycky a které je
velmi užitečné, dovede-li se udržet v patřičné dynamické rovnováze. Na
symposiu se došlo k řadě pozitivních konstatování: mezi katolíky se projevu je větší duševní zralost; inteligence není obyčejně proti křesťanství,
nýbrž jen proti jeho infantilním projevům? lidé mají dnes jemnější smysl
pro svobodu a důstojnost člověka;. projevuje se sice touha po autoritě ale
zcela duchovní, která se nesmí směšovat se světskou mocí ani s bohatstvím.
U lidí, kteří zastávají úřady v Gírkvi, se cení především osobní hodnota,
ne tak titul nebo úřední funkcce:, hledá se větší opravdovost jak u kněží
v jejich ministeriu tak v křesťanském životě laiků; a konečně se konstatovalo, že^všech zemích přibývá zájmu o život a činnost Církve. Ale je tu i
řada negativních skutečností: někteří chtějí ojvšem pochybovat, i o samých
základech církevní autority a přitom se nestarají jak by se daly obtíže
vyřešit; pozitivní právo se prohlašuje za projev libovůle; právě pro nesprávné názory na autoritu bývá biskupovi někdy velmi těžké vysvětlit motivy svých rozhodnutí; dialog se často mění v monolog, nikoliv však. zhora
dolů (jak to bývávalo), nýbrž zd&la nahoru; falešná interpretace t.zv.
konstruktivní neposlušnosti může mít vážné důsledky pro víru, zvláště,když
se začne "neposlouchat" soustavně; projevuje se určité oslabení víry%oslání hierarchické Církve.
Při výměně názorů jak při plenárním zasedání,tak v debatních kroužcích
to prý někdy vypadalo jako při nejživějších diskusích na koncilu. Velký
rozdíl názorů na některé věci byl prý mezi zástupci Východu a Západu. Je
to dosti přirozené? neboť jsou to zatím dva rozdílné světy.
Možno říci, že holandské symposium evropských biskupů bylo zcela úspěš
né^neboť biskupové se rozhodli pokračovat a při podzimním biskupském.
Synodu v Říme předsedové biskupských konferencí evropských států se sejdou
ke zvláštní poradě o vytvoření skutečné evropské biskupské konference.
Z'. DOPISU JEDNOHO VELKÉHO JUBILANTA: PÁTERA ALOISE STORKA Z TOV. JEŽÍŠOVA.
"Pozdravuji Vás a všechny známé........ ještě mám tu dobrotu, že mohu
denně sloužit mši svatou a sice docela podle direktáře a podle těch upra-**.
vených rubrik. Ovšem všechno latinsky. Jak dlouho to tak půjde nevím?

*

Ale ví to Pán Bůh. A to mi stačí. - Už velmi málo slyším, proto se nemohu
také příliš mnoho stýkat se spolubratry, jen si trochu četbu vyměňujem.
Mnoho také zapomínám. To již patří k tomu stáří! Nezbývá, než to trpělivě
s&ášet a óbětovat to pro spásu duší.
Na kněze, které jsem vychovával (také v Nepomucenu třináct roků) pamatuji každý první pátek. Aby zůstali hodní kněží. Byl jsem celkem s p i r i tuálem bohoslovců &vacetsedm'řáků. To byla moje hlavní činnost,to ostatní
jen vedlejší.
Prosím o memento a také na to pamatuji pro vás a známé spolubratry v
Římě a na celém světě. S Pánem Bohem!
V Pánu Ježíši oddaný páter Alois
Poznámka redakce: Páter Alois Stork, který žije v domě důchodců na
Moravci číslo 53 (okr. Velké Meziříčí), vstoupil letos do devadesátého
roku, kterv dovrší 16. května příštího roku. 9. září t.r. se dožije
sedmdesáti let řeholního života. Jeho odchovanci a všichni ostatní spolubratři jistě na něho budou pamatovat u oltáře. AD MULTOS ANNOS!
M E Z I

N Á M I

STŘÍBRNÁ JUBILEUM KNĚZE EXULANTA PÁTERA JANA SMUTNÉHO.
V úterý dne 6. června t.r. oslavil důstojný pán P.Jan Smutný, kněz
brněnské diecéze,nyní farár osady Panny Marie v Pleasantonu, Nebraska,
dvacátépáté výročí"svého kněžského svěcení. Kromě jeho osadníků zúčastnili
se této sl vnosti jeho biskup z Grand Island J. E. John L. Pashang a 40
kněží. Mezi přítomnými viděli jsme i několik hostů z Lincolnu i Texasu.
Šest kněží sloužilo spolu s jubilantem děkovonou mši svatou, generální vikář diecéze, Msgr. Leo Keating, a kněz exulant dp. P. Tománek, přisluhovali
jako jáhen a podjáhen. Slavnostní kázání o Kristu Veleknězi přednesl dp.
P. Edward C. Tuchek z Lincolnu. Ten také přečetl přítomným zvláštní list
Sv. otce Pavla VI. kterým udělil jubilantovi jeho papežské požehnání.
Při odpoledním banketu v osadní síni, jehož se zúčastnilo na 150 lidí,
J.E. biskup Pashang spolu s několika kněžími i laiky zhodnotili velmi
úspěšnou činnost dp. Smutného. Mimo obětavou pastoraci postavil v uplynulých
10 letech dva kostely, osadní síň a farní budovu. Zvlášt tklivě zapůsobilo
na přítomné, když dp. P. Prachař z Brainard přečetl blahopřejný pozdrav
olomouckého světícího biskupa Dr. Stanislava Zely, který uděloval jubilantovi
kněžské svěcení v domě s. Petra a Pavla v Brně.
Čeští muzikanti z Raveny-mu zahráli a zazpívali na počest tklivou^
českou píseň: Ta naše písnička česká
je všeobecně známo, že náš
jubilant z Moravských Oslavan je výborný zpěvák a milovník české lidové
písně.Ad multos annos!
M.P.
Pozn. redakce: celá naše čtenářská obec i s readkcí Vincula se připojuje
ke gratulantům. Doufáme, že bodrému Moravanovi P. Smutnému zahráli a zazpívali také jeho,Moravo, Moravo, Moravěnko milá<f Živijo!
NÁŠ PAN PRELÁT Dr. PETR LEKAVÝ NÁM CHTĚ1 UMŘÍT, ALE NEPODAŘILO SE MU TO!
10. května přišla poplašná zpráva od dp. Tománka: Msgr. Lekavý nám
velmi vážně onemocněl. Na Hod Boží velikonoční po obřadech v kostele ulehl.
Domníval se, že to je jen chřipka a fysické vyčerpání po obřadech Sv. týdnu.
Dva týdny se snažil zahánět chřipku a horečku domácími prostředky. Když to
nepomáhalo, odešel do nemocnice.t Graftonu. Dva lékaři vyšetřovali jeho
případ a dali ho převézt do nemocnice sv. Michaela v Grand Forks. Tam odborní lékaři po třech t dnech šetření přišli k závěru, že jde o leukemii.
P. Drapela ho zaopařil sv. svátostmi, poněvadž strašně zeslábl a také
duševně byl deprimován. V pátek ho letadlem přepravili na světoznámou Mayo
kliniku v Rochesteru, v Minnesotě.

Ale 15. května došla už radostnější zprva: Msgr. Lekavý byl po letu
znaŠne unaven. Skupina lékařů začala ihned vyšetřovat jeho případ.V sobotu
mu lékaři sdělili, že diagnosa lékařů v Grand Forks je mylná. Domnívali se,
že se jedná o rakovinu kostí. V Rochesteru se domnívají, že jde o zastaralý
virus v ledvinách a na plicích, což se dá léčit. Msgr. se radostí rozplakal,
nebo^ byl již připraven na to nejhorší.
16. června přišel nový dopis: Msgr. Lekavý sloušil po devíti týdnech
v St. Paul v neděli 4. června zase po prvé mši svatou. Teci. se zotavuje u
jezera v Minnesotě. Je to vše jakoby zázrak.
Srdečně pozdravuje Tománek.
DEO GRATIAS ! Spojíme se v díkůčinění s naším milým Msgr. a těšíme se
na brzkou shledanou někde v Evropě.

Z

D O P I S Ů

Ze Severní Dakoty: ..... měli jsme tu velmi tuhou zimu. Většinou v lednu
a únoru 30 - 35 st. pod nulou. V tomto měsíci, kdy se už začíná měnit teplota, dva nepříjemné blizzardy. Dosud jsou hromady sněhu kolem našich staveb.
Nechce se nám ani věřit, že příští neděli máme již neděli květnou. Dvakrát
za týden konáme křížovou cestu, ve středu česky, v pátek anglicky. Tu českou
obětujeme za náš národ. Chodí na ní asi tak dvacet lidí. Na tu anglickou asi

120.
Z našich kněží si poležel několik týdnů v nemocnici P. Adeé po operaci
na žlučník.Také páter v Prachař pobyl několik týdnů v omažské nemocnici.
I P. Vágner ^je,na léčení v nemocnici v New Orlé^hs. P. Karel Kučera sdělil,
že byl v neběphé"situaci mezi životem a smrtí, rovněž P. Doležel trpí na
cukrovku. Tož se to na nás ženě ze všech stran. - Koncem ledna jsem se přestěhoval do nové fary,je prostá a účelná,stála 28 000 doll. V okolí se ovšem
ted staví fary za 60 - 75 000 doll. Tož moje je jako chudobka.... musím
říci, že je to ke cti mým osadníkům (celkem 400 duší), kteří dovedli za 10
roků postavit nové budovy v hodnotě 185 000 doll.
14. března 1967
Z domova došla zpráva, že na onom mírovém zasedání kněží v Praze byl vznesen
z řad kněžstva požadavek, aby byli vyzváni naši kněží ^zahraničí, aby se
vrátili a zapojili do tamnější pastorace. Načež někdo z vedoucích mírových
kněží odpověděl, že tito kněží se vesměs za hranicemi neosvědčili, proto nemá smyslu je zvát domů. '
18. ledna 1967
Starší jezuita, sociolog, P. Fichter rozeslal před vánocemi dotazník
asi^6.000 mladších kněží, celkem 300 otázek. Velká většina odpovčďela, že
nemá vůbec styk s biskupem, na farách se obyčejně zachovává mlčení mezi
farářem a kaplany, konsistoře jsou málo pružné, 62% jich bylo pro zdobrovolnění celibátu, 72% pro odstranění monsignorátu. V diecézích se"dnes velmi
rychle tvoří poradní paetoráční a apoštolátní sbory biskupů kde mimo několika
kněží zasedají laici a sestry. Tvoří se také volná sďužení kněží, jako u nás
kdysi Jednoty, jež chtějí, aby i hlas obyčejného kléru byl slyšen. Chtějí
upozorňovat biskupa na vážné nedostatky v diecézích a také bojovat za
sociální zlepšení nižšího kléru.
Sbor amerických biskupů žádal v Římě, aby celá mše svatá byla anglická,
včetn^ě i kánonu. Také benediktinští opati žádali o anglický breviář. Takže i
to^co bylo navenek symbolem jednoty Církve,bude navždy ztraceno. Jsou tu i
případy, že se používají kytary a africké bubny při zpívané mši FTEaté.
Dokonce i ojedinělé případy,kde mše svatá byla sloužena pro studenty ve sklep
kněz jen ve světském obleku a místo hostie používal obyčejného chleba.
Bylo na čase, že Rím tyto novoty zarazil. - Celá ta světová situace je- málo
utěšená. Bůh dopouští však často zlo, aby nám dal větší dobro. V křestanské
naději musíme doufat v lepší zítřek.
J.T. leden 1967
K tomuto číslú připojujeme adresář českých kněží v zahraničí. S návrhem
stanov Vincňla ( Spolupráce Českých Kněží) většina souhlasila Definitivní
schválení bude projednáno na prázdninové schůzce v GAZZADĚ, ve dnech 28. 8 2. 9. 1967.Mnoho zdaru nové redakci přeje prozatímní redaktor.
20.7.1967

