Řada XIV., číslo 1,

V Římě v říjnu 1969

Drazí spolubratři,
Toto už není jen lecjaký dopis, jako jsem Vám je už několikrát poslal. Toto je první číslo vzkříšeného VINCULA. Však je to na první pohled patrné z nové hlavičky. Připravil ji adal vytisknout ještě můj předchůdce.
Nyní se vracím k vydávání VINCULA po 4 letech znovu já,
který jsem s ním měl už zkušenosti z doby, než si mne povolal k
sobě pan kardinál. Určitá spojitost s minulostí je tedy zaručena,
i když se,dnes v záhlaví stkví nový podtitulek: SPOLUPRÁCE ČESKÝCH KNĚŽÍ. Vinculum má totiž právní zakotvení právě pod tímto
označením v Českém náboženském středisku VELEHRAD, které založil
pan kardinál.
Toto číslo, jak uvidíte, jsem sestavil skoro celé sám.
Jinak to na začátek nešlo. Myslím si ale, že to není ideál. Já
bych se měl zavázat - a to dnes opravdu činím - že se postarám,
aby Vinculum vycházelo opět pravidelně. Vy ale, drazí spolubratři, byste se potom měli také ujmout slova. Vždy*6 opravdu obohatit nás může jen plodná výměna názorů a zkušeností a jen ta také
upevní bratrské pouto mezi námi. A tomu především chce Vinculum
sloužit.
Váš
Jaroslav Škarvada

3E§KÉ_NÁB0ŽENSKÉ_STŘEDISK0_^
i po smrti svého zakladatele pokračuje normálně ve své
činnosti. Jak je snad známo, bylo uznáno za právní osobu v církvi
dekretem římského kardinála vikáře dne 28. září minulého roku.Zatím je v běhu podobný proces na italském ministerstvu vnitra,které je podle konkordátu vázáno právní osoby ustavené římským ordinariátem uznat i na foru civilním. Příslušný dekret musí ale podepsat sám president italské republiky a jsou s tím takové průtahy, že se státního schválení můžeme nadít až prý někdy za 5 měsíců. Teprve potom nabude VELEHRAD všechna práva a jeho založení bu
de lze považovat za definitivní.
POUTNÍ_DUM,
který chceme pojmenovat
je ještě v záběhu, ale během léta
spalo tam doposud na 1.500 osob z
něno, že každou středu mohl Svatý

po panu kardinálovi Beranovi,
dokázal svou užitečnost. PřeČeskoslovenska, bylo tím umožOtec vítat na audienci české

outníky a že desítky našich kněží přinesli do svých farností v
echách a na Moravě svěží svědectví o osobním zážitku setkání se
zástupcem Kristovým. My - aspoň my zde v Římě, kteří jsme už na
audience příliš zvyklí - si to těžko umíme představit, co to pro
takové kněze, kteří byli po léta od Říma isolováni, znamená. Děkovali často se slzami v ocích.
Dům má sice kouzelnou polohu u Janikulu s výhledem na
kopuli svatopetrskou a přes svatopetrské náměstí na apoštolský pa
lác přímo do oken Svatého Otce, ale potřebuje přebudovat. Zatím
jsou tam lůžka pro asi 50 osob (i když tam v různých prostorách
za vlahých letních nocí spávalo na nafukovacích matracích někdy
i v í c než 100 poutníků), je ale možné tento počet míst zdvojnásobit. Pak je otázka, zda nemáme pomýšlet na to přenést časem do tohoto domu i Středisko VELEHRAD. V každém případě potřebujeme finanční prostředky, aby toto dílo nezůstalo na poloviční cestě,ale
sloužilo plně cíli, pro který bylo - ne bez značných obětí - zakoupeno. Podařilo-li by se poutní dům plně vybavit, stal by se
normálním pensionem, který by byl za každé situace užitečný a dokonce i finančně aktivní. Už letos si čeští poutníci režijní výlo
hy ubytování uhradili sami. Sestřičky z české kongregace Školských
sester sv. Františka se v domě obětovaly nad své síly (často byly jen dvě) a pan Karel Weirich, který dům řídí, hy byl z toho
velkého provozu jistě zešedivěl, kdyby nebyl nastoupil už s vlasy^bílými. Doufáme tedy, že nám v mezích svých možností i Vy pomůžete ten český hospic dobudovat.
NÁVŠTĚVY_NAŠICH_OTCU_BISKUPÚ
V těchto dnech je v Římě jako zástupce našeho episkopátu na synodě nejd. Otec biskup Trochta. Spolu s kardinálem Felicim a karachským arcibiskupem Cordeirou je dokonce v komisi pro
sporné otázky.
Začátkem listopadu je očekáván v Římě Otec biskup Tomášek na^zasedání sekretariátu pro jednotu křesíanů a o několik
dnů později Otec biskup Otčenášek na porady Kongregace pro litur
gii.
*

Jak je známo, Svatý Otec přizpůsobil konstituci EXSUL
FAHILIA novým pokoncilovým poměrům. Himo jiné se to jeví hlavně
tím, že ustupuje do pozadí římská Kongregace pro biskupy, při níž
je CONSILIUM SUPERIUS DE MIGRATIONE, a péče o vystěhovalce je své
řena dohodě mezi biskupskými konferencemi země, odkud vyšli a země, do^které se přistěhovali. To je "per se", řeklo by se. Jak to
ale^zařídit v situacích "per accidens", jako je např. naše, není
zatím zcela rozřešené. Proto se k tomu asi ještě vrátíme někdv v
budoucnu.
NOVÉ_MISIE
Poslední události v naší vlasti rozmnožily počet našich
krajanů v cizině a tím nás i postavily před nutnost přeorganisovat
a zintensivnět naši duchovní správu.
V Rakousku vzniklo nové středisko duchovní správy pro
naše krajany v Linci, kde působí salesián Dr. J. Valerián. Je snad
známo, že kromě duchovní správy pro uprchlíky, o kterou se už po
několik let obětavě stará - nejdříve v celém Rakousku, nyní aspoň
v jeho východní části - dp. J. Novotný, začal ve Vídni působit me-

VTNCULUM__XIV^_1

RÍJL1" 1^69

zi českou mládeží a v pobočce Charitas Internationalis další salesián dp. Blažej Müller, který se už osvědčil v apoštolátu mladých na mnoha letních táborech.
Ve Švýcarsku se situace vloni po srpnu duchapřítomně
ujal dp. A. Bernacek, který zachytil v táboře v Buchsu mnoho z no
vě příchozích (mezi Cechy a Slováky jich tam bude už asi 12.000).
Zatím jsou ve Švýcarsku 3 naše misie: v Basileji (dp. Bernáček),
v Curychu (dp. Jiran) a v St. Gallen (dp. Vondra). Letos v létě
jsme tam měli důležitou schůzku, které se zúčastnil za Slováky i
prelát Nahálka z Říma a zástupci farních rad. Zatím totiž ve všech
3 misiích jsou jen čeští kněží a ti se starají i o Slováky. Nyní
se snad podaří, aby tam i Slováci měli vlastní misii aspoň s 2 kně
žími. Ti se pak budou střídat s českými kněžími na bohoslužbách v
různých městech, kde tedy pro stejnou komunitu Čechů a Slováků bude sloužit mši sv. jednou Slovák a jednou Čech.
V Jižní Africe máme také novou misii v plném květu
(však tam také právě mají jaro a chystají se na léto - jak známo
nad čtenářskou obcí Vincula slunce nezapadá). Ujal se jí jediný
náš oblát neposkvrněné Panny Marie (O.M.I.) v cizině P. Zdeněk
Čdžkovský (vzpomínáte si na jeho misionářská vyprávění v Novém
životě - jak stavěl pro domorodce kostelík Pražského Jezulátka?
- To je on.). 0 tamní situaci se dozvíme přímo z jeho slov v jedné z dalších rubrik.
^e Francii se o naše krajany obětavě stará Msgre Parolek. Nyní usilujeme o to, aby dostal na pomoc dalšího kněze.
V Německu budou v druhé polovině tm. porady našich kně
ží o místních problémech. 0 jejich výsledku bude snad informovat
příští číslo Vincula.
^

TlA_KTBŘÍ_VINCULUM_UŽ_NEČTOU
Když po delší době opět oživujeme pouto, kterým nás tyto stránky spojují, je snad užitečné vzpomenout i na ty, kteří odešli. Nejen do vlasti nebeské jako pan kardinál a Zdeněk Švéda,
nýbrž i tím, že se vzdali kněžského působení. Z těch, kteří takto
opustili naše Vinculum v posledních dvaceti letech žijí, nemýlímlise, dva v Německu, dva v USA, jeden v Anglii, tento rok nás opustil jeden kněz žijící ve Švýcarsku (přišel teprve vloni). Zmiňuji se o tom proto, že je stále pokládám za spolubratry, kteří
potřebují snad více než předtím naši modlitbu a pak i proto, že
jsou, myslím, vždy tak trochu i výčitkou, zda na jejich rozhodnutí neměl podíl i nedostatek vzájemné bratrské lásky.
DÍK_ZA_F0M0C,
kterou jste poslali pro nemocného spolubratra. Po delším pobytu v severní Itálii se rozhodl odjet přes
moře do státu, jehož je občanem, protože doufá, že tam snáze najde
zastání a snad i pensi, na kterou ve svých letech už musí pomýšlet.
Peníze, které se sešly, stačily uhradit zčásti (něco přes polovinu)
výdaje na cestu. Průměrně dal každý z nás asi 1.000 Lir (tj. půl
druhého dolaru). Pán Bůh zaplaí!
NOVÝ ADRESÁŘ
všech členů Vincula je - podle zpráv přáním mnohých. Chceme ho vydat v dohledné době s adresami, na
které rozesíláme toto číslo. Není-li tedy adresa napsaná na obál-

ce správná, pošlete nám, prosím, co nejdříve opravu. (Na adresu:
Vinculum, Via Concordia 1,
1-00183 Roma.)

/(C/J/
P. Zdeněk Čižkovský OMI, P.O. Box 46008,Orange Grove, Johannes-^
bůrg, South Africa (výjimečně vypisuji celou adresu pro případ, že
po přečtení těchto řádek by chtěl někdo této misii pomoci; ten kalvinistický pastor, o němž bude řeč, začal už česky kázat a přetahuje lidi finanční pomocí): "Tak už jsem 3 týdny v Johannesburgu^
(psáno 3-7-69) a pomalu začínám pracovat... Jsem docela spokojený,
přestože finančně je to trochu těžké. Tak jsem začal už navštěvovat rodiny, které jsem už znal bud osobně nebo z dopisování. Jednoho dne, když jsem navštívil jednu rodinu, tak ona se mě zeptala,
když začnu sloužit mši pro ně. No, tu noc jsem nespal, protože jsem
zde byl jenom 10 dní a už jsem dostal takovou otázku. Já myslel,
že mi to bude trvat aspoň 6 měsíců, než budu sloužit první mši sv.
Tak 29. června (v neděli o půl desáté) jsem sloužil první českou
mši sv. Očekával jsem asi 12 lidí a představ si, ono jich přišlo
40 i s dětima, hlavně ženatí přišli. No já byl tak dojat, že jsem
skoro plakal. Bylo to úžasné. Představ si, že to byla pro mne první česká mše sv. a také jsem kázal česky. Tuto neděli (6. července) budeme slavit sv. Cyrila a Metoděje. Možná, že se raduji příliš brzy, ale stejně, udělal jsem kontakt, protože hodně jsem jich
neznal, co přišli na mši, oni prostě sami pozvali druhé a tož jestli tito zase pozvou druhé, tak by nás mohlo být hodně. Jardo, je
to úžasné, to je skutečně práce, o které se^mi nikdy nezdálo...
Minulou neděli jsem měl článek v novinách "Češi mají svého vlastního kněze", tak to, myslím, byla zdejší Dutch Reform Church^velmi překvapena, protože jeden jejich kazatel se učí česky a už bylo v novinách, že brzy bude mít české obřady pro Čechy..."
22.7.: "Tak jsem už tady zase s dopisem. Nemohl jsem to vydržet,
abych Ti nenapsal. Minulou neděli, tj. 20. července, jsem sloužil
čtvrtou mši sv. a víš, kolik lidí přišlo do kostela? - 120 jich
bylo. Hlavně rodiny s dětima. Nikdo z nich ještě nebyl biřmován,
děti nebyly u sv. přijímání (myslím u prvního sv. přijímání), matky mne o to žádají, chci už začít český časopis, protože mne o to
také žádali, hlavně rodiny. A tož věř mi, mám toho tolik, že nevím s čím nejdřív. Během dne chodím s dětima do škol, k zápisu, do
porodnic, kde je jich už ani nevím kolik, v jedné nemocnici jich
je 22, už se jich zde hodně narodilo, každou sobotu křtím malé a
dospělé a skoro každý den přijdu domů tak kolem půlnoci. Jedno musím říct, jdou za mnou hodně (neber to jako pyšnění), ale vidím,
že mě mají rádi a dokonce mám i několik nekatolíků, kteří chodí
na mši sv. Už i zpíváme v kostele, nejde nám to dobře, protože nemáme muziku na hm?nonium,a zde mám několik, kteří umí hrát. Nemáš
tam něco starého, co už nepotřebuješ? Dnes jsem také mluvil s biskupem Boylem, byl velmi překvapen, jak to jde a řekl mi, že bych
měl mít sestřičku, která umí česky, zde v Africe není žádná. Nechtěla by některá od Vás jít sem? Mohla by učit náboženství a vůbec, mela by prače az nad hlavu. Biskup mi řekl, že by ji platil.
Představ si, že každý týden přiletí aspoň dvě letadla s Čechy, minulý týden jich přijelo 140 a to stále ještě přichází noví... Také začnem národní kroužek, který bude dělat národní tance, chceme
si ušít pro dšti i pro dospělé kroje a jednou udělat těm Johannesburgákům koncert našich tanců a muziky... No, líbí se mi to, ale
jak to dlouho tělesně vydržím^ nevím. A při tom jsem se^ještě pořádně nedostal do Pretorie, kde je našich ještě více než zde..,"
Příští číslo vyjde začátkem prosince, uzávěrka 30. listopadu 1969-

