Řada XIV., číslo 5-

V Římě v červnu 1970.

KVĚTY K VELKÉ Mál
Minulý měsíc uplynul rok od smrti Otce kardinála Berana.
Lidem doma to připomněl časopis Květy vydávaný Rudým právem ve
svém čísle z 6. června.
Je to ovšem připomínka svého druhu. Tak jako učinilo arcibiskupa Berana proslulým zacházení, kterého se mu dostalo během
minulých desetiletí, tak opět posloužil k oživení ucty a lásky k
němu i tento článek.
To ovšem asi nebylo přímo autorovým úmyslem. Ten se naopak snažil s použitím materiálu, který mu dodala velmi bedlivě
pracující výzvědná služba, vybudovat na několika vratkých polopravdách očividné pololži a často záměrné pomluvy , aby tak zesnulého kardinála snížil v očích svých čtenářů.
Jak se dnes často stává, je i na dně tohoto počinu strach.
Strach z vlastního svědomí a strach z mrtvého. A snad i strach z
nás v Římě. V článku se píše:
"V den Beranova pohřbu bylo na schůzce kněží v Římě zdůrazněno, že ideál bývalého arcibiskupa pražského nesmí zapadnout
do minulosti, naopak, je nutno dát světu na vědomí historii mučedníka, "oběti komunismu", pozdvihnout jej na oltář slávy blahořečením. (...) K dosažení tohoto cíle zahájilo České náboženské
středisko velkou kampaň. K prvnímu výročí jeho smrti vydává Křesťanská akademie knihu Velká mše, v níž autorka Luňáčková, která
se v originále spisu nechává nazývat "duchovní dcerou a vyvolenou
duší Beranovou", pěje chvály na bývalého arcibiskupa pražského
Josefa Berana, velkého bojovníka proti komunismu a světce církve
svaté. Jeho chyby jsou vykládány jako ctnosti, jeho láska k ženskému pohlaví je toliko duchovním citem k osobám milujícím Boha,
jeho tvrdohlavost v jednáních s čs. vládou věrností papeži. Hvězda bývalého pražského arcibiskupa má i nadále zářit nade všemi,
kteří bojují za ideály buržoazní demokracie v ČSSR i mimo ni."
Nemáme chuí odpovídat Richardu Poncovi, který ta slova
napsal. Chceme si však, když se už naskytla taková příležitost,
ujasnit mezi sebou, oč nám opravdu jde a případně poprosit čtenáře Vincula o jejich vyjádření.
Předně je tedy známo, že nejsme marxisté, a proto našim
jediným kriteriem není politka. Máme ještě vyšší ideály než je buržoazní demokracie, $ak jako je měl i Otec kardinál. Naším cílem je
zvěstovat a uskutečňovat, počnouc od nás samých, Boží království,
ideály evangelia. Ty sice mohou inspirovat i politická zřízení, ale zároveň je vždy i nutně přesahují. Nejde nám tedy o ideály přímo politické, to je první poznámka.
Velkou mši jsme vydali, protože to byl první rukopis,^kte
rý byl hotov k tisku. Povazujeme ji za portrét pravdivý, i když
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zdaleka ne dokonalý. To je výslovně poznamenáno i v předmluvě.
Jako křestané a konečně jako přátelé Otce kardinála, hle
dáme pravdu. Nechceme tedy vůbec vytvářet legendu anebo budovat
nějaký kult osobnosti, který je nakonec vždy nechutný.
Jsme si dobře vědomi - to jsme zdůraznili i některým spo
lubratrům - že arcibiskup Beran nebyl jediný představitel naší
Církve. Je jisté, že jiní biskupové a kněží trpěli stejně a mnohdy daleko víc než on. Vůbec se nedomníváme, že všechny jeho úsudky byly neomylné a že jeho způsob jednání byl jediný možný anebo
jedině správný. O to nám ale také v první řadě vůbec nejde.
My jsme tu na vlastní oči viděli člověka, který to myslil se svým křesťanstvím doopravdy. Člověka, který dovedl být chu
dý, tichý, mírný, který žíznil po spravedlnosti, který byl milosrdný a čistého srdce, který šířil kolem sebe pokoj a uměl milovat a odpouštět, i když trpěl pronásledování pro Boží království.
Člověka, který nikdy nezradil své svědomí. Člověka, o kterém dokonce ještě teá po smrti platí poslední blahoslavenství evangelia:
"Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně proklínat a vylhaně
vám připisovat (třeba v Květech) každou špatnost" (Mt 5,11;. Viděli jsme muže, který dovedl věřit, který dovedl doslova žít z modlitby.
My nechceme říci, že byl nejsvětější, největší, nejmoudřejší a vůbec jakékoliv "nej". My ho vůbec nechceme srovnávat s
druhými. Nám se jen zdá, že v něm působila Boží milost. Že Pán,
který si leckdy volí za své nástroje právě to, co je nepatrné, si
nějak vyvolil i jeho.
Není to tedy kult osobnosti, ctíme-li jeho památku. Je to
spíše úcta k dílu Božímu, úcta a vděčnost za dary, které mu Bůh uštědřil.
V kulturních zemích se obyčejně nezahazují díla velkých
mistrů. Je tedy se co divit, snažíme-li se uchovat^v paměti naší
církevní obce toto veledílo, které z prostého plzeňského chlapce
vytvořila mistrovská ruka Boží?
J.Š.

M E Z I

N Á M I
ANGLICKÉ_LISTY,

tak se, myslím, jmenovaly zápisky Karla
Čapka o jeho cestě do Anglie.
Kdybych měl jeho pero, napsal bych jistě něco ještě krájs
nějšího. Ne proto, že bych byl větší umělec, ale proto, že jsem
měl spolu s Otcem Hrubým ještě krásnější zážitky než on. Nejezdili
jsme sice - aspoň většinou - po malebném venkově a anglické kravky,
které Čapek dovedl tak roztomile malovat, jsme viděli zblízka nanejvýš v patřičné úpravě na talíři. Přece však nám ta Anglie přirostla k srdci.
Ona totiž - aspoň ta, s kterou jsme měli co do činění mluví česky a má - podle statistik jednoho známého kapitána - moravské srdce. A měla opravdu i velmi kladný poměr k našim věcem.
AÍ už v East Tilbury, obci založené Baí;ou, či v různých
částech Londýna anebo přímo v jeho krajanském srdci na Velehradu,
a*6 v Leamingtonu u Birminghamu anebo v Manchesteru, všude si vyslechli krajané s nelíčeným - zdálo se - zájmem naše povídání před
promítacím plátnem o Českém náboženském středisku a poutním domě
v Římě a dali nám pocítit morálně i hmotně, že nás nechtějí nechat
na holičkách. A tak skoro se steskem vzpomínáme na ta milá setkání
a Otci Langovi i jeho dobrým farníkům vyjadřujeme ještě jednou své
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upřímné "zaplač Pán Bůh". A jako v zimě po návštěvě ve Vídni se
znovu odvažujeme zeptat: kdo nás asi pozve nyní?
Jaroslav Škarvada
NAŠE_EXERCICIE_A_SJEZD_VELEHRADU
Před několika dny jsme rozeslali další oběžník o našich
exerciciích a sjezdu všem, kdo se přihlásili. Každý dostal, doufám, potvrzení o svém zápisu. Komu snad nepřišlo, anebo kdo by se
chtěl ještě přihlásit, musí nám napsat co nejdříve.
Několik spolubratrů nás žádalo, zda bychom mohli posunout
exercicie tak, aby se sjezdem zaplnily šest všedních dnů, ale nechaly volnou neděli. Chápeme oprávněnost tohoto přání a v budoucnu se budeme snažit to zařídit lépe. Letos to však nešlo vzhledem
k závazkům domu, který nás bude hostit. I během exercicií tam nebudeme sami, jedno poschodí bude ve stejné době obsazeno jinými
hosty. Jsou to prý však mlčeliví Anglosasoni, kteří nás nebudou
rušit. Těšíme se tedy na shledanou!

K R A J A N S K Á

D U C H O V N Í

S L U Ž B A

NOVÉ_MISIE
Německo: Konečně se podařilo obsadit Frankfurt (pro krajany žijící v diecézích Limburg, Speyer, Mohuč a Fulda). Na dobré cestě, zdá se, je vyjednávání o samostatného kněze pro oblasti
severní Německo - Berlín a Kolín - Rheinland-Westfalen.
Skandinavie: Začátkem června se ujal svého úřadu náš nový rnisionář pro Dansko-Švédsko-Norsko. 0 jeho prvních zkušenostech se dočtete v rubrice "Z naší diaspory". Už se ale ukazuje, že rozloha
jeho misie bude vyžadovat vbrzku dalšího kněze.
Itálie: Přihlásil se jeden dobrovolník pro občasné zájezdy do tábora v Padricianu při Terstu. Na podzim budeme snad mít stálého
misionáře pro jeden z táborů na jihu.
Francie: Zdá se už jisté, že na podzim přijde jeden další český
kněz do Paříže.
Jižní Afrika: Slováci hlásí, že do Pretorie přijde jeden slovenský kněz. Tím se snad práce Otce Čižkovského umenší, ale problém
tamní misie tím není v žádném případě ještě rozřešen.
§j.-0^_§^_sedmi_tisíc
Potápí-li se loá., signál S.O.S. se vysílá bez přestání.
Nepovažujte tedy, prosím, za nedostatek vynalézavosti, opakuje-li
i Vinculum až do omrzení tento signál. V oblasti Sydneye se nám
opravdu potápí loá - zavedená misie se 7-000 našich lidí, kteří
osiřeli smrtí P. Miky. Pomoc může přijít jenom od nás, a to dobrovolně. Ponecháme ty krajany bez českého kněze? S.O.S. / ...
... /

Z

ŘÍHA
ZEMŘELA_CTIH^_SESTRA_ALBERTA_ŘÍHOVÁ,

generální vikářka
Školských sester sv. Františka, bývalá profesorka dívčího gymnasia v Praze na Mírovém náměstí. Vzpomínáme na ni před Pánem s vděčností, nebo-6 jako členka generálního štábu své kongregace nám po-
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slala výborné sestry do našeho poutního domu.
^B§KÝ_POUTNÍ_DUM_V_ŘÍMĚ
je skoro stále plný. Hosty jsou
tam zčásti naši krajané z ciziny, zčásti lidé jiných národnosti,
kteří oceňují výhodnou polohu domu a čistotu a utulné prostredi,
které mu vtiskly naše sestry. Začátkem června jsme tam měli dokonce českou svatbu s nevěstou v bílém závoji, jak se patří, s českými hosty a fotografy.
^ ,
Bohužel lze pracovat jen na poloviční obrátky, dum muze zatím pojmout jen asi 45 lidí. A chybí stále kuchyně a ústřední topení (kterého tedy právě nyní v létě v Římě není potřeba). Pan se ^
ale stará a - doufáme - postará. Zatím se tam ještě práce zedníku
nezastavila. Nechcete se přijít podívat i Vy?
KNIŽNÍ_NOVINKA
posledního měsíce je jen esej právě zesnulého Ch. Dawsona: Krize západní vzdělanosti. Cena Lit. 1.500.
NEPOMUCENUH
vydává vlastní časopísek, Nepomucenský kruh
ho nazývají. V třetím čísle, které je ještě zavlhlé od cyklostylu, se objevila také zajímavá statistika, která snad stoji za
přetisk. Čísla v závorkách, jejichž součet se rovná číslu pred závorkou, vyjadřují počet Čechů a Slováků - např. (26;10) znamena
26 Čechů, 10 Slováků.
Počet bohoslovců v jednotlivých školních rocích
(6;1)
1957/58 16 (11;5) v.7
1945/46 36 (26;10) vysvěceno 1 (1;!! 1 (-;i)
1 (i;-) 1958/59 13
1946/47 42 (26;16)
!1 0
5 (5;-) 1959/60 10
1947/48 42 (25;17)
2 (i;i)
5 (3;2) 1960/61 12
1948/49 41 (24;17)
1961/62
4
(3;i)
(5;2)
13
1949/50 35 (18;17)
7
2 (2;-)
13 (6;7) 1962/63 10
1950/51 41 (26;15)
3 (2;1)
1951/52 26 (20; 6)
9 (6; 3) 1963/64 11
0
2 (i;l) 1964/65 11
1952/53 23 (17; 6)
1 (-;1)
1 (i;-) 1965/66 12
1953/54 18 (13; 5)
2 (2;-)
1966/67
15
1954/55 16 (12; 4)
(2;1)
3
!t
3 (2;1)
1955/56 17 (12; 5)
7 (6;1) 1967/68 22
(-;2)
2
30
2
1956/57 16 (12; 4)
(2;-) 1968/69
1969/70 bohoslovců 22 (15;7), vysvěceni na kněze 3 (2;1)
V létech 1945 - 70 vyšlo tedy z Nepomucena dohromady 86 kněží (59
Čechů a 27 Slováků). Z nich je 9 v Československu, 7 v Rakousku,
32 v Itálii, 8 v Německu, 3 v Kanadě, 1 v Peru, 2 v Brasilii, 11_
v USA, 1 v Anglii, 1 ve Švýcarsku, 3 vstoupili do řádu, 3 jsou mimo duchovní službu, 1 v diplomacii, 2 zemřeli, 2 právě skončili
Před^válkou vyšlo z Nepomucena 77 kněží (52 Čechů, 16 Slováků, 9
Němců). Celkový obraz je tedy tento:
Slováci Němci
Češi
kněží
před válkou
po válce
celkem

77
86

52
59

16
27

9

163

111

43

9

—

Kdo se postará o další dorost (případně, vzhledem k věku některých
bohoslovců, o další dospělost)?

.
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Nejdříve několik blahopřání. Předně třem českým benediktinům opatství svatého Prokopa ve Spojených státech severoamerických
P. PETRU MIZEROVI,
P. BENEDIKTU BAUEROVI a
P. VÁCLAVU MICHALIČKOVI,
kteří se 29. května 1970 dožili padesátého výročí svého vysvěcení
na kněze.
Většina z nás snad zná jejich jména a jejich záslužnou práci na poli krajanského apoštolátu v Americe, zvláště pak
dílo ředitele tiskárny českých benediktinů v Chigagu dp. Michaličky. Ad multos annos! Vzpomínáme před Pánem.
V Evropě oslavil nedávno stříbrné kněžské jubileum
známý misionář našich krajanů Msgr. Jaroslav KUBOVEC, který byl
vysvěcen v Římě před dvaceti pěti léty 17* března. Přejeme mu ze
srdce, aby v počtu let své kněžské činnosti dohonil výše zmíněné
spolubratry z Ameriky a i jemu vyprošujeme do dalšího kněžského
působení mnoho Božího požehnání.
NEZNÁMÝM_JUBIIANTÚM
Je možné, že krom neznámých vojínů, kteří patří k.
nejoslavovanějším, existují i neznámí jubilanti, jejichž výročí
jsme přešli mlčením. Jestliže se to opravdu někdy stalo, nebylo
to - aspoň z naší strany - nikdy úmyslné. Znamená to, že nám buá
špatně fungují naše dálnopisy anebo že nám to nesdělil nikdo z jejich nejbližších. Ale Otec nebeský, který vidí i co je skryté, ví,
že jsme i s nimi spojeni v modlitbě.
J^^TĚ_JEDEN_DODATEK
V době, kdy stálo toto číslo Vincula v sazbě (což
přes použití nejdokonalejších zařízení, která jsou dosud k disposici, totiž lidského mozku a člověčích prstů, trvá s přerušováním
několik dnů), přistála v Neapoli loá, která vezla mezi nákladem i
chigagského Katolíka. Když se italské poště po mnoha dnech usilovného stávkování podařilo tento zatím už historický dokument doručit do Říma, přečetli jsme si tam zprávu, že na místo zesnulého P.
Pelikána v Kalifornii nastoupil nový náš misionář dp. J. Popelka.
Upřímně ho vítáme na líše apoštolátu mezi krajany a přejeme mu dobrou práci.
á_TEĎ_UZ_OBVYKLÉ_ÚTR^
Dp. Josef BUŇÁT, Sáo Paulo v Brasilii ve dvou dopisech, z nichž poslední je z 4.3.: "Konám zde pro krajany co je v mých silách, ale
mám na starosti nedto asi 15-000 duší a musím do škol a vypomáhám
i sousedovi (je mu 67 let a už mu to nejde), tož nevím, zda ta moje činnost pro krajany Vás tam uspokojí, i když mám pro ně vždy
čas, když mne o to požádají; v tom případě jim dávám přednost před
jinými....Těch apoštolských starostí tu máme teá, bohužel, mnoho.
Skoda, že se o tom nemohu blíže rozepsat: scripta manent! Zatím to
ale není tak zlé. Sem tam některý ten generál ztratí nervy, a pak
je z toho osobní katastrofa pro toho onoho spolubratra. Zatím se
zdá, že vláda váhá a že zvolila suchou cestu. 0 skutečné otevřené
persekuci zatím ale nemůže být řeči. Zde se zedničí opatrně! Aby
se prosíáčkové nepohoršili! Potíž tu je hlavně v tom, že se Církev
snaží uskutečnit usnesení latinskoamerických ordinářů v Medelínu
(Kolumbie), a to s sebou nese nátlak Církve na stát: ve smyslu rych-
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lé reformy zastaralých institucí, jež všude jsou na obtíž a nejenže brzdí vývoj země, ale jsou i proti novému společenskému cítění probuzených mas, nebo*6 i zde u nás už svítá a se blýská na
časy... ...Požádám asi tento měsíc pana kardinála Rossiho, aby mi
dal něco blíže středu metropole, neboí odtud se za krajany těžko^
dostanu...Dostanu-li se blíže do středu města, bude to snazší. Už
proto, že Sao Paolo se teá nachází v celkem anarchickém stavu:
denně přepady bank a hlavně večer je nebezpečno jít na ulici, nébot zdejší policie s podvratníky a bandity celkem nic nezmůže. Jen
vojsko je ještě drží jaksi v šachu... Vláda má za sebou asi jen
desetinu zdejších ordinářů; náš kardinál bruslí mezi oběma směry."
Dp. Alois L. BOČEK, Bendigo, Austrálie 21.5-: "Jak jsem Vám psal,
vrátil jsem se do diecése p. biskupa Stewarta. Dal mi místo kaplana v Marist Brothers College, kde denně sloužím mši sv. Kromě toho vypomáhám v sobotu a ve čtvrtek před prvním pátkem zpovídat v
St. Kilian's, kde bydlím. Bylo krásné vrátit se do pokoje,který
jsem dříve obýval a který od mého odchodu zůstal tak, jak jsem odešel. Byl to opravdový návrat "domů", 12 let života, které člověk ztráví na jednom místě, nejsou snadné k zapomenutí. Biskup
Stewart mne přivítal velmi srdečně, generální vikář, můj dávný
přítel Msgr. De Campo, doplnil v bytě vše, co chybělo a kromě toho mi věnoval i nový psací stroj. Mám vše, co potřebuji! Od března mi přichází též mé pensijní pojištění... Čas od času budu navštěvovat emigranty v našich farnostech. Dnes právě navštívím zdejší vězení, kde sedí jakýsi mladý Maáar, který umí pouze německy."
P. Vojtěch ENGELHART, OSB, Kodaň 16.6.: "Předvčírem, tj. v neděli
večer, jsem zde v salonku u sester měl první setkání s krajany z
Kodaně. Jak je Ti známo, měl jsem jen pět adres od Nového života^
a dalších pět z jedné zdejší farní kartotéky. Při příjezdu mne už
čekal dopis od jakéhosi pana X., který se omlouval, že nemůže přijít, ale projevoval zároveň ohromný zájem a z jeho dopisu ostatně
vyplývalo, že už stejně chodí do místního kostela a zná spoustu
zdejších kněží. Nic se tedy nepropáslo tím, že nepřišel. Behem
dne pak ještě telefonovali dva další, že nepřijdou, jeden, že není Čech nýbrž Bulhar a nadto pravoslavný, druhý, že je sice Slo-vák, ale že je už aktivně zapojený do duchovní správy madarské.
Když se blížila smluvená hodina, byl jsem tedy trochu připosražen. Kupodivu se mi však sešlo celkem 12 lidí: dva starší páni,
kteří měli "ohromnou radost" z mého příchodu a hýřili církevní-mi známostmi, zdálo se mi však, že se jejich katolicismus vyčer-^
pává chvástáním, s kolika biskupy a preláty se znají. Ti sice slíbili veškerou pomoc a podporu, ale nemyslím, že mi budou něco plat
ni. Ti ostatní byli vesměs mladí lidé - tři z nich typy markantně
chuligánské - ale myslím, že s těmi bude možno pracovat opravdu
seriózně, protože se vesměs přiznali, že o náboženství nevědí prak
ticky nic, ale zřejmě značně touží po poznání podstatných pravd.
Mezi řečí mne pak jeden požádal, zda bych mu nepokřtil děcko, a
sotva padlo toto slovo, přihlásila se ihned jedna dvojice, že mají dokonce dvě nepokřtěná děcka, a jeden z chuligánů řekl, že má
na pokřtění také jeden "pozůstatek". Po odchodu starých pánů se
rozhovor stal hned daleko podstatnějším. Jeden inženýr pak nakonec zůstal sám ještě sedět do půl jedné v noci a rozvíjel mi své
těžkosti. Bude to fuška, chlapče: někteří mají v hlavě naprostý
galimatyáš z bible, spiritismu, parapsychologie a "vědeckých poznatků". Společný znak je ovšem značně povzbuzující, protože pochopili, že není možno spokojit se s katolicismem ryze institucionálním - chtějí něco hlubšího, podstatného, včetně těch chuligánů. Viděli zde, že všichni chodí k svátostem a nějak cítí, že to
musí být něco velkého. Přitom je snad velké štěstí, že nejsou naprosto zatíženi tím naším starým povrchním katolicismem..."
V srpnu se uvidíme v Gazzadě, další číslo vyjde v říjnu 1970.Red.

