Řada XIV., číslo 3.

V Římě v únoru 1970.

R0K_1970
začíná slibně. VINCULUM se projevilo jako živé společenství. Svědčí o tom pestrost obsahu tohoto čísla. Jsou
to hlasy z nejrůznějších kontinentů, jakási beseda na dálku, která potěší a povzbudí. Díky všem, kdo se ozvali.
Vinculum by však mohlo mít i hlubší cíle. Přečtěte si
o tom následující úvodník!
TE0L0GICKÉ_MAP0VÁNÍ_D0M0VA
V osobním přemýšlení, zakotveném v nesmazatelné nostal
gii po kořenech, v dopisech, které si vyměňujeme s přáteli r o z troušenými po celém světě, na přátelských, improvizovaných schůzkách se vynořuje skoro urputně a neodbytně stále jedna a táž otáz
ka: jak je to dnes s křestanstvím v našich zemích?Optimistické a
nadějné zpřavy těchj kteří navštívili svá rodiště: "lidé jsou dob
ří, kostely plné, křesťanství na postupu" jsou zacláněny jinými
zprávami, které mluví o únavě starší generace, o náboženské indiferenci a prázdnotě většiny mládeže, o rozpadu náboženského života a jeho tradic na venkově, o diaspoře křesťanských aktivních
skupin v městech, o narušení manželské a rodinné morálky, o ros y
toucím cynismu a hedonismu. Mezi optimistickým a pesimistickým po
lem pak najdeme mnoho odstínů, které se liší v mnohém, ale shodují se také v důležitých bodech.
Naše otázka, která naléhavě vstupuje do našeho života,
není jen pouhou zvědavostí nebo sentimentální potřebou vědět, co
se děje se zemí, v níž jsme se zrodili. Většina nás knšží i katolických laiků je si vědoma etické závaznosti této otázky a tíhy
naší solidarity s domovem, který potřebuje dnes víc než kdy. jindy,
abychom se ho zastávali a pomáhali mu hledat opět svou křesťan skou osu a duchovní prameny, jež byly znečištěny anebo zasypány.
Vinculum by se mohlo opět stát takovým prostorem, kde
bychom si mohli vyměňovat své poznatky o duchovní a mravní situaci našich zemí; kde bychom mohli společně hledat i způsob a cestu, jak nábožensky a lidsky podpírat unavené, podávat ruku hledajícím a stát při těch, kteří statečně a často i s novým heroismem
žijí křesťanské hodnoty. Myslím zde hlavně na naše rodiny, které
se odpovědně rozhodly k většímu počtu dětí; myslím tu na naši stu
dentskou i dělnickou mládež, která se ptá stále častěji a intenziv
néji na smysl života. Nechceme a nebudeme stavět tuto problematiku na politickém nebo quasi politickém poli: to je dnes jedna z
našich evidencí. Mohli bychom se tedy pokusit - a to je moje otáz
ka i přání - a) o teologické mapování lidské a duchovní situace
domova; b) o hledání odpovědí na otázky, které zneklidňují a tíží
duši našich zemí - v ohledu náboženském; c) o stavění cest vzájem
né solidarity dialogu a spolupráce?
Karel Vrána

M E Z I

N Á M I
NOVÝ_KNĚZ_V_N3POMUCENU

V kvatembrovou adventní sobotu 20. prosince 1969 byl
v Lateránské basilice v Římě vysvěcen na kněze
dp. VLADIMÍR
V Y H L í D K A
z pražské arcidiecéze.
První mši sv. sloužil den nato v kapli Nepomucena. S
vděčností Pánu Bohu, že přivedl k oltáři přes různé překážky 0pět jednoho z naší krve, přijímáme ho do společenství svých mod
liteb a vyprošujeme mu hodně požehnání pro jeho kněžské působení.
ADRESÁŘ
Současně s tímto číslem Vincula je rozesílán i adresář.
Nazvali jsme ho "Adresář českých knšží" - není to tedy seznam
všech čtenářů tohoto listu. Vinculum totiž čte i několik málo
kněží jiných národností, kteří rozumějí česky a pomáhají nám v
duchovní správě krajanů. - Někteří snad přes naši dobrou snahu
shledají, že jejich adresa je zastaralá anebo nepřesná: at nám,
prosím, pošlou opravu co nejdříve, než na to zapomenou! Jiní si
snad nepřejí, aby v tomto adresáři bylo jejich jméno: pokud nám
to sdělili, bylo jim vyhověno a stane se tak i při příštím vydání. Někdo jiný tam snad své jméno vůbec nenašel: přihlásili se,
objeví se mu tam příště. Je-li možné, sdělujte nám i číslo telefonu, někdy se může hodit.
FOND_SVATÉEO_VOJTĚCHA
je jeden z prozřetelnostních počinů posledních let. Je to - jak starší čtenáři jistě vědí - fond
založený na podporu církve v naší vlasti. Dary jsou značeny podle
diecézí a v normálních dobách bude jejich výnosu používáno jako
burs, stipendií pro bohoslovce, které ta která diecéze pošle na
studia do Říma. Prozatím slouží tento fond k vydržování Střediska Velehrad, zvláště k zajištění aspoň několika pracovních sil,
bez nichž by jeho činnost byla ohrožena. Dary bývají obyčejně uveřejňovány ve Vinculu. V poslední době vložil pro diecézi brněn
skou dp. A. Krchňák Lit 51.400, pro diecézi brněnskou dp. P. Es
těrka Lit 31.700. Pořadí diecézí podle výše vkladů je prozatím
toto: Praha, Brno, Litoměřice, Olomouc, Hradec Králové, České Budějovice, Těšín. Letos tento fond přispěl Středisku ročním výno^
sem Lit 176.500. Je tím zajištěn z našich vlastních prostředků
plat pro jednoho člověka asi na 2 měsíce. Kdy se nám podaří zvý-:
šit tento výnos aspoň na roční plat pro jednoho pracovníka? Dary
přijímá a střeží ideátor a správce fondu nepomucenský spirituál
P. Tomáš Špidlík, Via Concordia 1 - 00183 Roma.
LETECKÉ_POSÍLÁNÍ
Vzdálenější spolubratři dostávají asi Vinculum značně
pozdě a snad by si přáli, aby jim docházelo letecky. Stačí o to
požádat naši administraci a naklonit si její ochotu příslušným
obolem.
D$LEŽITÉ[_NAŠE_EXERCICIE_1970
Bylo by dost zájemců o kněžské exercicie dávané česky někdy koncem srpna (před anebo po pracovním sjezdu Velehradu) ve
Švýcarsku? Koho byste si přáli za exercitátora? N A P I Š T E !

Z

D O M O V A

21.1.70. Zima nám letos řádí. Chřipka též položila několik knězi, ale, díky Pánu Bohu, všichni to zvládli (v tom kraji - pozn. red.). Před 3 týdny jsme pochovali dp. Straku, děkana
z Kájova (z kongregace O.M.I., pozn. red.). Byl to případ herois
mu - ten jeho život. Měl obě nohy amputovány a po těch pahýlech
se plazil okolo kostela i fary a sekal křoví a čistil prostory a budoval exerciční dům. Ten člověk nic nevěděl o svém utrpení,
ale věděl vše, čeho vyžadují duše - zájmy Boží! Navštívil jsem ho
několikrát. Odvedl řeč od své situace a jen plány a plány, co vše
udělá, až se vrátí z nemocnice, kde ležel s infarktem, ale pak ho
chřipková horečka zdolala. Píši to jako maličký pozdrav Vašim bohoslovcům!

K R A J A N S K Á

D U C H O V N Í

S P R Á V A

Z1^NA_P0_INST^
Jak je známo, 8. září vyšla instrukce o apoštolském lis^
tu "Pastoralís migratorum eura", kterou se novelisuje konstituce
"Exsul Familia". Zmínili jsme se o tom už v prvním čísle této řady Vincula. Pro nás se tato změna prakticky projevuje tím, že jsou
naši duchovní správci více závislí na místním episkopátu. Ten jediný jim také uděluje (na žádost domácího episkopátu, který v našem případě musí zastoupit Svatý stolec) všechna potřebná pověření. Byly tedy už zrušeny jmenovací dekrety z Říma a nebudou se ob
novovat.

Příchod nových uprchlíků nutí naši krajanskou duchovní
správu čelit novým úkolům. V mnoha zemích se dosavadní situace na
tolik změnila, že vyžaduje přeorganisování anebo zbudování nové
duchovní správy. Potřebujeme nové kněze na nová místa.
Protože je to otázka svědomí nás všech, budu pravidelně
ve Vinculu oznamovat místa, kde je třeba českého kněze. Neberte
to však, prosím, jen jako pouhé oznámení pro informaci. Ti lidé
tam prožívají těžké chvíle svého života a prožívají je většinou
bez Boha a bez Krista. Jde o náboženskou budoucnost jejich rodin,
zda se jim podaří se začlenit do života tamní církve anebo ne.
Mnozí z nich jsou právě v této situaci otevření slovu evangelia,
stačilo by jim jen podat pomocnou ruku. A bylo by neodpustitelné,
kdyby si žádali chleba evangelia a nenašel by se nikdo, kdo by jim
ho byl ochoten lámat. Situace je tím choulostivější, že nikoho z
nás nemůže nikdo nutit - ius canonicum na tohle nepomyslilo - ale
výš než ono je láska Kristova, která nenutí, nýbrž - podle zkušenosti svatého Pavla - pálí.
Všichni snad vědí, že uspořádáním duchovní správy mezi
našimi krajany jsem pověřen já níže podepsaný. Kdo proto cítí tuto
odpovědnost a má možnost se uvolnit, anebo se dát uvolnit, a*u mi
laskavě napíše. Pro kněze, kteří jsou už dlouho ve službě některé
diecéze, by snad nebylo nutné, aby tato pouta trhali. Někteří biskupové mají dnes pochopení pro tyto věci a jako jsou např. ochot-

ni poslat své kněze do Jižní Ameriky a podporovat je (srv. v rubrice "Z naší diaspory"případ dp. Štauda, za nímž stojí diecéze
brixenská) a ponechat jim otevřené dveře k návratu, tak by to snad
bylo možné i v tomto případě. Zatím potřebujeme kněze pro tato mís
ta:
-SKANDINÁVIE, Tam stále roste počet krajanů, jen zčásti od nás zaregistrovaných. Doposud tam jezdívá třikrát ročně jeden český salesián (na vánoce, na velikonoce a v létě). Nyní právě vyjednávám
s jedním spolubratrem, kterému snad bude možno nastoupit tam natr
valo příští léto.
-JIŽNÍ AFRIKA. Už je tam 5.000 našich lidí, přibudou jich tam prav
děpodobně ještě další 3.000. Podnebí je tam výborné, už opět dál
od rovníku. 0 existenci je postaráno. Zatím, jak se lze dočíst i
v dopisech uveřejněných ve Vinculu, tam působí sám dp. Čižkovský
(jeden slovenský kněz, který tam byl na apoštolské delegatuře, byl
nedávno přeložen), ten ale padá pod tíhou práce, která je nad jeho síly. Stále mne zapřísahá, abych ještě někoho našel. Kdo se při
hlásí?
-FRANCIE. Ve Francii pracuje už po léta Mons. Parolek. Duchovní
správě krajanů věnuje své síly i - snad je dovoleno to prozradit své vlastní peníze. Z existenčních důvodů, které ve Francii mohou
být problémem, je nucen žít mimo Paříž, kam však pravidelně dojíždí. Nenašel by nějakého spolupracovníka? Existenční zajištění bylo přislíbeno.
-ITÁLIE. Nevím, jak bude pokračovat situace, ale zdá se, že bude
vždy třeba kněze v Terstu, resp. v Padricianu u Terstu. Tam je
snad nejsmutnější tábor pro uprchlíky v Evropě. Kdokoliv požádá o
asyl v Itálii, je do něho převezen a zůstane tam několik týdnů internován v jakési karanténě skoro jako vězeň. Teprve pctom se dostane do dalších táborů, kde je ještě odsouzen k nečinnému čekání,
ale odkud může aspoň volně vycházet. Stará-li se církev odjakživa
o vězně, je nekřesťanské nechat bez duchovní pomoci tyto ubožáky,
kteří právě v době této nucené karantény by byli vděční za trochu
náboženského poučení a uvědomění. Zde nikdo neřekne, že na to nemá čas. Při tom jsou ti lidé zklamaní Východem i Západem, a proto
tím citlivější na hodnoty shůry, najdou-li někoho, kdo by jim je
dovedl a chtěl sdělit. Pro kněze tam ovšem není systemisované místo, musilo by se to spojit s vyučováním náboženství na středních
školách v Terstu. Terstský biskup by na to jistě přistoupil. A
Terst je město poměrně sympatické - do r. 1918 bylo v Rakousku, má
tedy skoro středoevropskou tradici. Je to výzva pro kněze, kteří
vyšli z Nepomucena a znají italsky, příležitost, aby i oni dokázali, že mají citlivost pro problémy pastorace našich krajanů.
Nakonec pro povzbuzení cituji úryvek z dopisu jednoho na
šeho spolubratra (také vyšel z Nepomucena), kterému je už přes čt^
řičet let a který má v^lni pěkné místo v jedné diecézi. Píše:
"Jestliže je mne opravdu potřeba a domníváš se, že bych tam mohl
udělat tu práci, které je tam zapotřebí, tak to tedy skládám (své
nynější "teplé místečko" v diecézi) a jedu tam. Evangelium nikdy
nebylo rozumné podle lidských měřítek a já si myslím, že mám-li
vůči někomu povinnost se o něho starat, tak to jsou rodáci. Je-li
tady navíc ta možnost něco dělat, tak už nemám žádných pochyb."
Vivant sequentes! Et scribant na adresu: Jaroslav Škarvada, Via Concordia 1 - 00183 Roma.
FARNÍ_RADY
Na přání koncilu a podle směrnic biskupských konferencí
vznikají skoro všude farní rady. Analogicky, podle právní struktury našich pastoračních středisek, která je v různých zemích různá,
bude užitečné založit podobné rady' i v misiích pro naše krajany.
Snad je vhodné napsat k tomu několik poznámek.

Jako všude i v této věci jsou možné dva extrémy: 1) Farář přímo anebo nepřímo najmenuje všechny členy; pak to není farní
rada, ale farářův "dvůr", který budou ostatní ignorovat. 2) Věci
se ujmou podnikaví laici a postarají se o zvolení takové rady, že
farář bude zcela vyřazen; pak se z nástroje spolupráce stane nástroj rozbrojů a faráři časem nezbyde, než požádat o přeložení.
Je tu tedy třeba mnoho taktu a obezřelosti zvláště v na i
sich poměrech, kdy se lidé v novém prostředí nemohou anebo ani ne^
chtějí hned od začátku plně projevit a mnohdy se stavějí jinými,
než byli doma. Snad je lépe raději o nějaký měsíc počkat než vytvořit farní radu, která by se stala přítěží. Pozor na "oberkatolíky", kteří nechodí k svátostem a nevedou solidní křesťanský život v rodině! A zvlášť pozor na zakuklené politikáře, kteří by
funkce ve farní radě chtěli využít jako prvního stupínku k politické kariéře, byť ve straně zaměřené křesťanskodemokraticky! Je
naší povinností vychovávat laiky, kteří by nesli křesťanské zásady do veřejného a politického života a ti pak jsou hodni vší naší
úcty. Jejich místo je potom ale v politice a ne ve farní radě.
Funkcionářství v jakékoliv politické straně by mělo být s funkcí
ve farní radě neslučitelné* - Dejte si své stanovy předem schválit místním biskupem, abyste u něho našli oporu, kdyby se objevily
nějaké potíže!
Má na to někdo jiné názory? Anebo dokonce prožité zkušenosti? Myslím, že jde o otázku dost závažnou, která by si zasluhovala, abychom ji společně prodebatovali.
Jš
FARNÍ_VĚSTNÍKY
Některé naše duchovní správy vydávají vlastní farní věst
nik anebo časopis. Snad by prospělo, kdyby si je navzájem výměnová
ly, snad by o ně měli zájem i někteří jiní duchovní správci. Snad
mi.jejich vydavatelé dovolí oznámit jejich jména (adresy lze najít
v přiloženém adresáři). Pokud vím, jsou to důstojní Otcové (někteří ve spolupráci s jinými): Bernáček (Švýcarsko), Čižkovský (Jižní
Afrika), Fořt (Německo), Lang (Anglie), Müller (Vídenská mládež).
SITUACEJJPRCHLÍ^
^Zimodorf 10.1.1970: Ohledně stavu uprchlíků lze říci asi toto: Říjnem pominula "uprchlická invase", kdy často byl tábor
přeplněn. Ovšem našich krajanů je zde stále nejvíce, tvoří nejpočetnější skupinu. V táboře je stále cca 150 našich krajanů a poměr
ně rychle se střídají. Samozřejmě, že tito uprchlíci nejsou většinou přímo z ČSR, ale přicházejí sem z Rakouska a Itálie. Počet je
stále větší než byl před jarem 1968.
Zde v kraji Norimberk - Fürth - Zirndorf se usadilo mnoho našich lidí. Pak zde jsou nyní skupiny lidí z Rakouska, kteří
sem přijeli na práci. Dnes jsem obdržel např. dopis od krajana z
Mülheimu, ve kterém píše, že pracuje asi s třiceti českými kolegy,
kteří jsou zde na práci (jako naši uprchlíci z Rakouska). Bude to
chtít najít nyní i jiné formy duchovní služby pro tento druh krajanů.
ZA_NAŠIMI_KRAJANY_VF^VÍDNI
V prvních dvou adventních týdnech jsme byli my dva, před
sedá (pisatel této zprávy) a sekretář Střediska Velehradu na návštěvě u našich krajanů ve Vídni. Účelem tohoto zájezdu bylo vysvět
lit našim krajanům, kterých je ve Vídni ještě hezká řádka, smysl
díla, které pan kardinál Beran vtělil do Střediska Velehrad, a naši společnou odpovědnost za to, aby se to dílo udrželo a mohlo
zdárně pokračovat.
Proto jsme přivezli s sebou diapositivy a barevný film
ze života pana kardinála se záběry z domu, jehož zakoupení bylo

jedním z jeho posledních činů na tomto poli, z domu, který by se
měl stát pomníkem jeho pohostinnosti vůči českým poutníkům při cházejícím do Říma a jeho činorodého zájmu o apoštolát mezi na šimi krajany a také sídlem Střediska, jehož byl on zakladatelem
a prvním předsedou.
U vídeňských krajanů jsme se setkali s překvapivě milým
přijetím, někdy úplně dojemným. Dík^nevypsatelné ochotě a obětavosti P. Múllera, který se nám dal úplně k disposici se svým autem, jsme ponavštěvovali velký počet rodin, přišli potěšit i opuštěné starce a stařenky a ty, kteří mohli přijít, jsme zvali na
večerní besedy a promítání. Účast pak byla velmi pěkná ve všech
okresech, dík i spolupráci důstojného Otce Dominika, který nás ta
ké pozval, abychom v kostele na Rennwegu sloužili 7° a 8. prosince pro krajany mši sv. s kázáním.
Zajeli jsme dokonce i mimo Vídeň do vísky Lassee ležící
na moravských hranicích, kde jsme našli velice sympatickou skupinu bodrých krajanů a krajanek.
Nebylo to zrovna pohodlné od rána do večera klepat na
neznámé dveře našich krajanů, bylo to ale velmi užitečné. Co jsme
jim pak večer říkali? Asi toto: Všichni aspoň trochu znáte, jaké
jsou potřeby našeho českého katolictví. Začla jim sloužit už před
desetiletími Křesťanská akademie, ústav Cyrilometodějské ligy, tato činnost se pak prohloubila a umocnila po příchodu pana kardinála. Stačilo by ukázat statistiky, kolik knih bylo vydáno, kolik
dětí přijato na letní táborové školy, kolik prostředků darováno
na rozličnou pomoc, např. na auta pro pastoračně přetížené kněze
ve vlasti, jak byla rozšířena duchovní spává mezi krajany v cizině. Pan kardinál tomu všemu dal svou autoritou pevný základ, postaral se i o právní uznání Střediska Velehrad v římské diecézi,
zajistil mu pro budoucnost i stálé sídlo v domě, který zakoupil.
Víc už udělat nemohl, Pán mu k tomu nepopřál čas.
Nyní od nás odešel a zanechal své dílo osiřelé. Co nám
zbývalo? Měli jsme se zase vrátit k práci, které jsme se věnovali,
než nás on zavolal? Snad by to bylo pohodlnější, ale je možné zra
dit jeho odkaz (zdá se, že jeho poslední už špatně vyslovená slova byla: "Pokračujte!")? Snažíme se tedy pokračovat, ovšem sami na
to nestačíme. Nemáme-li už za sebou pana kardinála a jeho autoritu, musíme mít za sebou aspoň solidaritu, pochopení a obětavost
svých krajanů. Jinak ten odkaz zahyne a kdo by si to chtěl vzít
na svědomí? Je spíše třeba, aby mohutněl a rozkvétal!
Jak je patrné, nebyla to jenom nějaká žebravá výprava, i
když sehnat finanční podporu zvláště k dobudování páně kardinálova domu patřilo také k cílům této cesty. Za důležitější než bezprostřední hmotnou výpomoc považujeme totiž vědomí sounáležitosti
a spoluzodpovědnosti, které se nám snad podařilo v krajanech probudit. Jen to může být záruka další práce Střediska.
Celkem tedy hodnotíme tuto cestu velmi kladně. A řekli
jsme si, že by bylo velice užitečné podniknout podobný zájezd i
do jiných zemí. Bez ohledu na výši finančních darů, jež bychom
mohli "hic et nunc" získat. Víc než o peníze jde o uvědomění a o
semknutí kolem konkrétního cíle, který je naší povinností uskutečňovat. Osobnost pana kardinála je ještě velmi živá v srdcích našich krajanů a vzpomínka na ni k tomu může účinně přispět.
Kde bude naše příští zastávka? 0 tom musíte rozhodnout
Vy, drazí duchovní správcové našich krajanů, Nechceme se nikam vnu
covat ani přicházet nevhod. Bez Vaší podpory a rady bychom stejně
ničeho nedosáhli. Ale po tomto slibném začátku by bylo škoda nepokračovat. Program lze ovšem upravit, mohli bychom se i rozdělit.
Zkrátka čekáme jen na Těše zavolání.
^

"PRO-FRATRIBUS^
V poslední době dostáváme mnoho dotazů z Itálie a Němec
ka stran dopisu, v němž pod záhlavím "Pro fratribus" žádá biskup
Pavol Hnilica "proveniente dalla Cecoslovacchia - pocházející z
Československa" o pomoc pro Církev v Československu (bez bližšího
určení), zvláště na vydávání náboženské literatury. Tento dopis
byl, zdá se, v některých krajích rozeslán všem kněžím.
Považujeme za svou povinnost upozornit, že jsme tím byli sami překvapeni,^že s organisací "Pro fratribus" nemáme nic spo
léčného a že - aspoň pokud víme - z jejích prostředků nevyšla dopo
sud ani jedna česká náboženská kniha.
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NEPOMNCENUM
Zašli jsme s notesem na rozhovor s rektorem naší koleje
v Římě. Jak to vypadá v Nepomucenu? Odpověá převádíme do statistických údajů.
Bohoslovců tam je:
-podle národností
Čechů . . . . . 15
Slováků . . . .
7
Chorvat . . . .
1
Celkem 1 * 1 ^
-Češi podle diecézí
Praha
. . . .
5
Litoměřice . .
1
Budějovice . .
0
Hradec Král. .
3
Brno . . . . .
4
Olomouc . . . .
2
Celkem 1 ! I ^ T?
-bohoslovci podle ročníků
I. filosofie .
0
II.
"
. .
8
I. theologie .
6
II. theologie .
4
III. theologie .
2
IV. theologie .
2
V. theologie .
1
Celkem . . . . 23
NOVÉ_KNIHY
Křesťanská akademie vydala v posledních měsících tyto
nové knihy:
Thomas Merton, Hora sedmi stupňů. - Český překlad klasické autobio
grafie "sv. Augustina dvacátého století" Thomase Mertona, světoznámého trapisty a autora četných klasických duchovních spisů po
sledních dvaceti let (zemřel 1969). Ve své autobiografii se roze
pisuje o svém bouřlivém mládí, o tom, jak se stal katolíkem a o
svém vstupu do trapistického kláštera. Kniha byla již dávno přeložena do všech hlavních světových jazyků. Cena Lit 4.000.
Fulton J. Sheen, Pokoj v duši. - Český překlad díla, které americký "televizní biskup" povazuje za jedno ze svých nejlepších a základních spisů. Bylo přeloženo do téměř všech hlavních světových
jazyků. Základním tématem prolínajícím celou knihu je myšlenka,
že duševní mír může modernímu člověku dát jen život ve spojení s

Bohem a ukazuje, jak žalostně zklamaly všechny dosavadní pokusy
moderní psychoanalýzy snažící se najít náhražku za křesťanský ži
vot. Cena Lit 1.800.
Zdeněk Kalista, Blahoslavená Zdislava. - Nově zpracovaný portrét
málo známé české světíce ze severočeského pohraničí mistrně zachycený jemným pérem Kalistovým. Není to pouhý zbožný životopis,
ale zdařilý pokus o zachycení českých duchovních dějin XIII. sto
letí propracovaný s živostí a citlivostí, takže celek vyniká jak
odbornou tak i literární hodnotou. Vyšlo v řadě "Sůl země". Cena Lit 1.800.
Tvé místo na zemi. - Třetí díl příručky pro dospívající mládež (prv
ní dva se jmenují Zelená do života a Cíl a cesta), v níž je mladé
mu muži udáván postoj,"jaký má zaujmout k dnešní společnosti "a
jak se do ní má činně zapojit jako křesťan. Cena Lit 900.
Bohumil Zlámal, Blahoslavený Jan Sarkander. - Nový historickokritický životopis moravského mučedníka za zpovědní tajemství, jehož třísté výročí sjírti připadá na rok 1970. Autorem je profesor církevních dějin a proděkan theologické fakulty v Olomouci.
^Vyšlo v řadě "Sůl země". Cena Lit 600.
Přijá, Pane Ježíši. - Příručka pro dšti k přípravě na první svatou
zpověď a přijímání s mnoha moderními jednoduchými barevnými vyobrazeními. Cena Lit 1.500.
Josef Kunický, Rozjímavý překlad žalmů a kantik římského breviáře^
Překlad celého zaltare a kantik breviáře do moderní básnické češ
tiny, rytmicky přizpůsobený k sborové recitaci. Překlad uvádí od
borný úvod a kritické poznámky historické a exegetické. Cena
Lit 2.500.
Ondřej Maria Petrů, Nový zákon.- Druhé zcela přepracované vydání
překladu celého Nového zákona v jednom svazku kapesního formátu.
Textu předchází odborný úvod k jednotlivým knihám a překlad sám
je doprovázen širokým výkladem k jednotlivým veršům zpracovaným
podle nejnovější odborné literatury. Cena Lit 3*000.
Jaroslav Durych, Služebníci neužiteční. - Románové zpracování hrdinství japonských"mučedníků z řad misionářů i domácích. Hlavní
postavou je blah. Karel Spinola T.J., syn české matky. Vyšlo v
literární edici"Vigilie". Cena všech 4 dílů Lit 6.000.
K přepočítávání cen připomínáme, že 1 US dolar odpovídá asi Lit 620.
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Dp. A. Boček, Sydney 17.10.69: "Zdravím Vás srdečně ze Sydney, kde
jsem zakotvil. - Po několikadenním odpočinku v katolickém klubu jsem
ihned nastoupil místo v Talbot Hostelu pro muže bez domova, který
je řízen organisací St. Vincent de Paul. Máme tu denně kolem 260
hostí, z nichž pravidelně tu trvale zůstává asi jedna pětina. Jsou
to všemožná náboženská vyznání, je nutné věnovat se všem - tak jak
život to nese. Bydlím v hostelu, kde mám též kapli a denně v 7 hod.
večer sloužím pro ně mši sv." - 22.11.69: "Přijetí u p. kardinála
Gilroe, který se právě vrátil z Říma, bylo velmi srdečné, mé existenční starosti do budoucna jsou odstraněny." - 23*1*70: "V domě
jsem si zařídil pravidelný rozvrh práce, káži pomocí mikrofonu,
který je rozveden do všech místností, což velmi usnadnilo mou práci a zvýšilo též počet denních sv. přijímání. To mne těší nejvíce.
Je třeba však hojné trpělivosti, vzpomeňte na mne při mši sv."
Dp. J. In&r, Buenos Aires 9*12.69: "Já se ještě věnuji duchovní prá
ci v Krestanském manželském hnutí jako consiliarius archidioecesanus; KMH je v celé latinské Americe mohutnější než dřívější Katolická akce. Bratr je dosavad farářem v předměstí Buenos Aires."

P. J. Šiška, Salvador-Bahia, nám sice, pokud vím, nikdy nepsal, ale odbiral Vinculum. Nyní došla zpráva, že 11. prosince zemřel. Narodil se v Lublani 1886, v r. 1910 vstoupil do noviciátu salesiánů
v Rádně, pak studoval v Lublani, Cagliari a Turínu. Na kněze byl vysvěcen v Egyptě v Alexandrii v r. 1922. Pak misionářova! v Palestině, od r. 1933 v Amazonii v Brazílii, od r. 1940 až do smrti pak
působil v Bahii v Salvadoru. Tam ho také zastihla smrt v 83* roce
života. R.i.p.
Dp. J. Kadlec O.F.M., Argentina 18.12.69: "^sem skoro vyřazen z
práce pro nemoc (přes 30 let jsem těžce pracoval jako kněz, v pohraničí jsem měl na 20 far na starosti, zde v misiích postavil ško
lu při faře, zastávám jako ředitel naší kolonie skoro 20 let práci
mezi krajany, vydával jsem časopis Velehrad pro Argentinu, postavil kostel v přifařené vesnici Guernica, pak jsem přejal opuštěný
kostel zde, kde bydlím doposud a jsem prvním farářem a knězem, postavil při kostele dvě lodi postranní, farní kancelář a novou budovu farní, pro děti salon a dětskou zahrádku). Přepracoval jsem
se, neměl čas jít k lékaři. A nyní musím odpočívat a léčit se, ale
je již pozdě."
Dp. A. Křivánek, Canada 17*12.69: "Milostiplné vánoční holování,
vse nejlepši v novém roce ze zasněžené, studené, větrné Kanady zasílá všem..."
Dp. J. Stránský, Chigago 29*12.69: "Bydlím teá na De Paul University, Chigago. Poslali mne sem hlavně kvůli mé znalosti španělštiny,
protože v Chigagu je asi 3OO.OOO španělsky mluvících emigrantů a
mnozí z nich nedovedou ještě anglicky. Na druhé straně je málo kně
ží, kteří dovedou dobře španělsky. St. Vincent's Parish, která pal:
ří k universitě De Paul, je španělskou národní farou. Kromě mne je
tu na faře jeden kněz z Bolivie jako kaplan a vypomáhá tu jeden
kněz-student z Kolumbie. Já mám také jmenování od pana kardinála
Cody jako kaplan. Zpovědi mám hlavně anglicky a španělsky, ale také německy, italsky a polsky. Česky jsem tady na faře dosud nezpovídal Často však jezdívám na faru St. Procopius, kde vypomáhám v
Benedictine Abbey Press a tam mohu mluvit česky."
Dp. J. Bunát CFSsS., Sao Paulo, Brazílie 31.12.69: "Na Hod Boží vánoční jsem celebroval pro krajany, jako každoročně, slavnou českou
mši sv. s našimi českými koledami. Sešlo se přece ještě asi 130 kra
janů (jejich děti a lepší polovice - většinou Brazilky, nepočítajej*
Během roku se uvidíme jen zřídkakdy, neboí jet tu za kýmkoli je asi
tak jako jet za někým z Prahy do Vídně. Rozlohy jsou tu nesmírné i
v této metropoli. Nadto jsou tu velké problémy s dopravou - ulice
a avenidy skoro po celý den zcela ucpány a vůz není skoro nikdy kam
postavit, takže je skoro nejlépe chodit pěšky. Tak se ale daleko
nedostanem. Teprve teá staví město metro za pomoci německých inženýrů a techniků. Město bylo plánováno na milion obyvatel, má dnes
ale už 6 milionů a do konce století má mít dvacet milionů. Strhují
celé bloky činžáků a přes noc jsou celé stovky lidí na ulici, nebo*6
jen tak lze to metro uskutečnit. Také některé kostely musely ustoupit tomuto modernímu netvoru. Vzduch tu máme zcela nedýchatelný,
voda znečištěna chemickými odpadky. Přesto sem ale prchá denně asi
500 rodin z oblastí smrtelného a smrtícího dlouholetého sucha, tedy z tzv. "polígono de secas" (brazilský severovýchod). Je s tím
patálie, hlavně zde na periferii velkoměsta, kde jsou naše fary,
jež budujeme (my cizinci: Američané, Kanaáané, Francouzi, Angličané, Irové, Němci, Češi - dva, Španělové,^Portugalci, Litevci,Číňané, Japonci, Taliáni, Belgičané, Holandané, Švýcaři a několik
Brazilců, neboí ti se na periferii netlačí; shrábnou raději něco
v centru, kde to víc sype). Já tu buduji druhou farnost (prvou jsem
vybudoval v Rio de Janeiro před lety). Těšili jsme se na návštěvu
pana kardinála Berana, ale Pán Bůh s ním měl jiné plány. Škoda! Jeho cesta a krátký pobyt zde by byly jistě pozdvihly upadávající ná-

boženský dúch zdejších krajanů a jistě i něco vynesly i pro jím za
ložený "Velehrad" u Vás v Římě. Některé rodiny si i po letech ještě uchovaly své češství, jiné nikoli: vinu na tom nesou hlavně smíšené sňatky, neboí krajanu se vždy nepodaří najít vhodnou krajanku,
ač o to celkem dost usilují, už kvůli našim knedlíkům a buchtám.
Brazilky totiž nic uvařit neumí, alespoň ne nic kloudného; zde je
denně hovězí s rýží a boby, celý Boží rok; to si dovedete představit, jgk tomu žencovi či Frantovi po roce je. Kdo může,- vezme si
alespoň Rakušanku či i Němku, ale Brazilky mají jednu výhodu: jsou
to skoro vesměs krasavice, s nimiž ani naše Mařenky a Zdeňky, či
jak se všechny jmenují, nemohou naprosto konkurovat. Jeden krajan,
velmi dobře situovaný, kvůli takové krasavici před lety opustil
svou zákonnou manželku, ale zjevně se té krásy dost nenasytil, nebo*6 odborníci praví, že láska prochází zažívacím traktem: po letech
se přece jen vrátil ku své stárnoucí Nanynce a dnes jsou šťastni
jako v prvé dny manželství a mají půltuctu inteligentních dětí, jež
všecky mluví dobře česky, i když je ulice trochu kazí (pletou do
toho portugalská slova, to se ostatně přihodí už i nám starým).
Carissimi, končím; napsal jsem Vám toho dost a dost. Zítra je mnoho rachoty pod tímto žhnoucím nebem a musím tedy do kanafasu (je
skoro půlnoc). Přeji Vám všem do nového roku 1970 mnoho Boží milosti a síly a pevné zdraví."
Dp. J. Šach, Hamilton Kanada 16.12.69: "..Jednám s biskupem o utvořeni aspoň "service parish" - misijní služby pro naše krajany a nově příchozí. Prosím o modlitbu* Je mi potřeba hodně síly, zdraví a
pomoci Boží." - 2.1.70. "Jak víte, byl jsem kaplanem v nemocnici u
sv.Josefa; týden před vánoci jsem dostal předvolání na chancery Office a biskup mi řekl "že abych neutrpěl na zdraví, že mne přeloží".
Já jsem mu řekl "že je tu tolik českých mladých lidí a že jsem byl
urgován od svých představených z kol. Nep., abych něco pro ně dělal." 17. prosince jsem dostal dopis od biskupa, abych byl 19. pro
since vystěhován ze Sv. Josefa a abych 24.-25. měl české bohoslužby.
Byl jsem prakticky vyhozen ze ^v. Josefa. (Klasický "kanadský žer-?
tik" - pozn. sazeče.) Připravoval jsem se na vánoce a těšil se na
ně. Mám tu neteř a jejího manžela, mají holčičku 3 a půl měsíce sta
rou. Těšil jsem se, že před a po půlnoční mši sv. se sejdeme u mne
v bytě, ale vše padlo. Biskupský dopis neříkal, kam mám jít a z čeho budu žít. Rev. Fr. Imrich Fuzy, farář slovenské farnosti, mi nabídl pohostinství, Rev. Sr. Mary Daniel a její lidi z operačních
sálů mi zabalili věci a Rev. Sister mi je uskladnila dole ve svém
skladišti; nemám to kam dát, knihy a podobný materiál.
Tož jsem misionářem pro celou hamiltonskou diecési, jsem
velice chudý. Uspoř nemám, ale Rán Bůh jistě pomůže. Prosím o modlitby. Po Novém roce svolám schůzi a budu se snažit rozT&iout jakousi činnost mezi krajany. Je dost sněhu, je těžké pohybovat se s autem, budu zatím hodně cestovat autobusem a pěšky. Tož vše dobré do
nového roku a desetiletí a hojnost požehnání."
Dp. J. Tománek, North Dakota začátkem ledna: "Budeme postrádat R.
Pelikána. Obřady v Los Angeles byly velkolepé. Celebroval kardinál
Mclntyre a dvanáct kněží koncelebrovalo, ohromný kostel v Hollywoodu, Blessed Sacrament, byl plný. -...- ¿de je všecko v pořádku.
Jsme spokojeni, i když žijeme v malých poměrech zde na venkově. Jinak děkujeme, že nejsme v těch velkých městech, kde je situace hroz
ná po všech stránkách..."
Dp. J. Huber, Bongilla, Austrálie 20.3.69: "Federal Catholic.Immigration Committee mě ustanovil kaplanem v Commonwealth Immigration
Centre, Bonegilla, ve státě Victoria." - 8.1.70: Byly to mé první
vánoce v Austrálii a to letní počasí bylo pro mne nezvyklé, ale
myslím, že i to teplo na Štědrý den má také svůj půvab. Měl jsem
ze svátků trochu strach, zdali všechno dobře dopadne, ale s pomoci Boží to šlo výborně."

Dp. F. Štaud, Sihuas, Peru 4.1.1970:"Je tomu dnes právě půl druhého roku (4. července 68), co jsem přišel do této farnosti. Tehdy
zde byl ještě bývalý farář, už starši pán, a aby nebylo sváru, pan
biskup rozdělil tehdy jurisdikce. Mne pověřil duchovní správou centra a P. Viktor se věnoval filiálkám. Naše fara je desetina prelát
tury, máme tu 30.000 duší. Před rokem (21. ledna) můj předchůdce
náhle zemřel následkem nemírného požívání alkoholu a já zůstal několik měsíců sám, až jsem koncem dubna dostal kaplana, hodného a
zdatného. S peněžní podporou z Rakouska a Brixenu jsme mohli postavit faru, obýváme ji od srpna, a ještě internát pro katechetskou
školu. Všechno je dokončeno, díky Pánu. Letos chceme dostavět druhý kostel v našem farním centru, rozrostlém po zemětřesení z r.
1946. - Čeká nás velký úkol, ovšem ne větší než loňského roku. Pro častější návštěvy ve filiálních osadách - vzdálených 50 km bez silnic - zbývá ovšem málo času, má-li člověk ještě jiné úkoly jako školu, farní kancelář a stavby... . ..Biskupové tu vidí
cizího kněze velmi rádi, stejně jako státní autorita a věřící.
Stačí poznamenat, že v Peru je většina kněží cizinci.. Státní zřízení po posledním převratu je sociálnímu a náboženskému pokroku
velmi příznivě nakloněno. Díky Bohu za to."
Dp. Z. Čižkovský, Johannesburg Jižní Afrika 23.1.70: "Mons. Fogaš
(z Apošt. delegatury, pozn. red.) odešel a tak jsem ted na všecko
sám. Střídám Pretorii a Johannesburg. Příští měsíc letím do Port
Elizabethu, kde na mě čekají dvě rodiny s nepokřtěnými dětmi. Už
jsem jim to slíbil, tak pojedu. Snad se divíš, že poletím, ale je
to skoro 1.000 km jenom tam. A do Kapského města, kam poletím v
březnu, je to 1.30C km. Nejhorší je, že musím být zpět na neděli
v Johannesburgu. To znamená, že poletím v neděli po mši a přiletím
v sobotu večer.
Píšeš mi, že mi napíšeš víc o tom knězi, jestli bude. To znamená,
že nikdo sem nechce ani na rok^nebo dva? Což nějaký novosvěcenec?
Lepší by bylo, kdyby uměl aspoň trochu anglicky. Já mluvil s bisku-^
pem v Pretorii, on by rád někoho měl, protože vidí, že na to nestačím a má velký zájem, protože je jich zde hodně. Už je toho moc a
já to cítím. Jeden kněz mi napsal ze Švýcarska, který četl Vinculum, že jedna česká sestra je v Jižní Africe blízko mě a já chci
sestry a při tom to nevím. Já o ní vím, sice není blízko, pouze
1.000 km a to mezi černochy, už mi psala a já jí teá odpisuji, ale
to víš, celý život ztrávila mezi černochy, a ona to .není tak lehké
se přeorientovat. Já vím. co to bylo pro mne, když jsem pracoval
jenom mezi černochy a ted musím být mezi bělochy, ne že bych si
stěžoval, ba naopak, já jsem spokojen, i když je toho moc. Dostal
jsem velmi krásný dopis od sester Congregazione Suore Consolatrici
del Divin Cuore di Gesu z Trani (tj. od těšitelek - pozn. red.).
Je to velmi nadějné a ideální, jen aby to dopadlo dobře. To by se
pak pracovalo! Prosím Tě, Jardo, urychli tu věc, aby sem přišel
kněz. V Pretorii jsou na semináři františkáni, snad světský kněz
by byl k máni. Já vím, že chci moc, ale uvěřil bys mi skutečně,
kdybys zde byl, tím ovšem nechci říkat, že mi nechceš pomoct, ale
snad nejhorší je, že asi nikdo nechce do Afriky. - Tento měsíc máme zase několik svateb, také těch, kteří se Vzdali na úřadě a chtě
jí si udělat sňatek v kostele. Na vánoce jsem měl 5 lidí k sv. při
jímání. Kostel byl nacpán a na Nový rok jsme měli dokonce i malý
orchestr v kostele s pěkným zpíváním. lidé plakali. Už mám také mi
nistranty, je to pěkné. Mikulášská byla úžasná, ženy ušily kroje
a děcka tancovala národní tance. Posílám Ti obrázek (snad se objeví v Novém životě - pozn. red.). Měl jsem mikulášskou na třech míjs
tech, šestého prosince odpoledne v Pretorii, 7< prosince v Johannesburgu a 14. prosince ve Vanderjlbilparku, asi 40 mil od Johannesburgu. Bylo to pěkné. - Z misálu mám velkou radost!"

Sestra JanaEmanuela, o níž je zmínka v dopisu P. Čižkovského, ze
Springbog, Jižní Afrika, 11.12.69: "Dnes dostala jsem Váš balíček
s knihami (píše P. Hrubému). Přijměte vděčné zaplač Pán Bůh za vítanou četbu a vzácnou nadílku vánoční. Opětuji Vaše přání... 10.12.
skončil školní rok a máme 5 týdnů prázdnin. Výsledek obecné školy
byl velmi dobrý. Z 28 žáků 6. třídy 28 zkoušky udělalo, 16 s vyznamenáním. Termometr stoupá a suchý rok vládne..."
Dp. F. Michalčík, Wahlen v Itálii 22.1.70: "Minulý cyrilometodějský
rok 1969 byl pro mne i pro mou malou wahlenskou farnost ve středu
nebetyčných Dolomit v Jižním Tyrolsku rokem velmi pestrým a požehnaným.Kromě vší radostné kněžské činnosti přibylo mnoho jiných, radostných a milých překvapení a nemalých potěšení.
V dubnu přijelo čtyřicet cyrilometodějských sester s Dr.
Dacíkem, mou sestrou a neteří. Udivili mé farníky krásnými zpěvy
při mši sv., kterou jsem sloužil v mateřštině. Chtěli mi udělat aspoň malou primici. V červnu zase přijel autobus s poutníky ze Žarošic, kteří zde rovněž spali a byli pohoštěni. Byla právě neděle a
oslava nejsvětějšího Srdce Páně, jež se zde slaví jako svátek Božího Těla s procesím ve volné přírodě se čtyřmi oltáři. Při něm se
nesou velké i malé korouhve a všechny sochy. Zarošovičtí poutníci
se nastrojili ke mši svaté do svých překrásných krojů. Prohlásili:
"Do krojů jsme se nastrojili zde u vás a pak až půjdeme na audienr?..
ci k svatému Otci." Náš dobrý tyrolský lid nemohl se dost nadívat
a naobdivovat jak pestrosti bohatých krojů tak libým zpěvům.
V červenci, kdy zdejší celý kraj je přeplněn turisty a
výletníky, přijel veliký autobus s lesníky z uherskohradištského
okresu. To šlo zase po lesácku. Za laskavé přijetí a péči o ně slíbili ml parohy z jelena, které jsem také přivezl z návštěvy domova
a které nyní již zdobí farku u svatého Mikuláše. Každý, kdož sem
zavítá, spatří a se zadívá na dva páry pěkných trofe-jí, které byly okrasou statných jelenů pobíhajících v bucholovských lesích.
Velmi milým překvapením minulého roku bylo pro mne propůjčení italského občanství. To mi umožnilo podívat se po dvacetiletém exilu domů na milou Moravěnku. K touže-né cestě a návštěvě
přišlo o vánocích... - ... Spoluobčané doma mi připravili krásné
přijetí na Hod Boží vánoční. Kostel byl přímo přeplněn a venku
stál veliký zástup Božího lidu. Pěkná a srdečná rodinná slavnost
s dojemným proslovem místního kněze, staršího muže, a básní dětí
- první mše svatá v kostele mého křtu, farního chrámu rodného kraje. A pak po bohoslužbě vítání s jednotlivými rodáky známými i neznámými nemělo ani konce. Dvakrát jsem zde kázal a na svátek sv.
Štěpána jsem pohřbíval jednoho svého bývalého spolupracovníka za
velké přítomnosti všech možných občanů a měl též promluvu nad hrobem. Po pohřbu jsem navštívil v doprovodu jiných hroby svých předra
hých rodičů a bratra. Vykonal jsem výkrop, rozžehl dvě svíce, které jsem přivezl z Itálie a delší čas zůstal v tiché modlitbě.
Na Nový rok sloužil jsem slavnou mši svatou s kázáním v
Kojetíně, kde mám bratra. V neděli před tím v lázeňském místě v
Lučkách v Tatrách, kde je provdaná sestra. Všude tolik lidí, tolikého objímání a líbání se všemi, až jsem musil prohlásit: "Ani
nejvěrnější manžel zde na zemi nedostal tolik polibků za celý
dlouhý život, jako nepatrný našinec s přezviskem ušák za těch pár
dní a to ode všech"..-...
Po celou dobu těch patnácti dní spal jsem jen málo, skoro nic nejedl, nepil, naslouchal a těšil, jak jsem jen mohl, jezdil a navštěvoval a též se modlil. Všude tolikých lidí a Pán oprav-?,
du sílil. Nedá se to zapomenout a vzpomínka je nejkrásnější. Všechny co nejsrdečněji zdraví a všem přeje a vyprošuje všechny milosti^
v tomto započatém roku 1970, roku spásy, František Michalčík, farář."
NA SHLEDANOU PO VELIKONOCÍCH, ZAČÁTKEM DUBNA!JSTE PRO LETNÍ EXERCICIE ?

D O T A Z N Í K

1)

Chci se zúčastnit letos v létě duchovních cvičení
pro české kněze:
ano
ne

2)

Jako místo navrhuji tento dům (pokud možno s kanlí - udat
adresu) anebo aspoň tuto zemi:

3)

Zanejvhodnější dobu považuji tento týden (od neděle večer do
soboty rano); N.B. Prosíme,udejte důvody volby (pokud ovšem
pro určení země,místa a
terminu, který by nejlepe vyhovoval nejvštšímu množství ohlase,
nych účastníků. Je totiž samozřejmé, že nebude možno vyhovět
vsem. Budeme-li však vědět, proč se rozhodujete pro určiJu
zemi a pro urcite datum, budeme moci vybrat nejlepsí kompromis-

4)

Přál^bych si 3 dny exercicií a 2 dny pastoračních porad (případne víc dni pro jedno či pro druhé):

5)

Jako exercitátora bych nyvrhoval:

6)

Měl bych ještě tento návrh:

Podpis a adresa

