Rada XV., číslo 5.

V Římě v červnu 1971.

"Hodnotím-li svůj uplynulý život, musím
pokorné, ale radostně vyznat: od svého
mládí jsem po kněžství toužil a mé rozhodnutí, stát se Kristovým knězem, mě
nejen nikdy nemrzelo, nýbrž mi bylo po
všechna ta léta zdrojem čisté radosti."
(Svědectví Otce biskupa
Karla Skoupého po 60
letech kněžské služby)
První letní dny bývají v našich zemích dny kněžských svěcení.
Dříve, a v omezené míře i nyní. V Praze, v Brně, v Litoměřicích,
v Českých Budějovicích a v Jindřichově Hradci (jak se v tom seznamu smutně vyjímá prázdné místo pro Olomouc a Hradec Králové!) budou vysvěceni noví kněží - noví naši bratři. I v Mnichově je v
těchto dnech svěcení a primice jednoho Čecha františkána.
Pro nás, kteří už kněžími jsme, jsou tato data milou připomínkou dne našeho vlastního svěcení - toho jasného dne našeho života, na který nebudeme moci nikdy zapomenout.
Tehdy na naší hlavě spočinula ruka biskupova, viditelný stín
samé ruky Páně. Což to nebyl nakonec On, který si nás vybral pro
svou službu a který si nás tenkrát vložením té ruky navždy přivlastnil?
Byla to opravdu Jeho ruka, a ta od toho okamžiku zůstala na
naší hlavě stálé. Někdy se nám snad zdála milým hlazením, někdy
jsme ji ani nepozorovali, někdy nám dala pocítit svou tíhu. Ale
byla to vždy ruka Páně, záruka bezpečnosti a poslední pečeí naší
jistoty. "Proč se bojíte, malověrní?"
Apoštol Petr byl jistě dobrý plavec a vody se asi nebál. Jednou ji ale přece začal nebezpečně polykat, a to tenkrát, když začal ztrácet důvěru. "Malověrný, proč jsi pochyboval?" vyčetl mu
to tenkrát jeho Mistr a podal mu svou ruku - jedinou, která umí
vždycky zachránit.
Nespďštějme se té ruky ani my! V jejím doteku je tajemství
naší síly, v ní je záruka naší nepřemožitelnosti, ona je zdrojem
naší radosti.
Té čisté radosti Kristových učedníků, té nakažlivé radosti,
která i dnes - a snad právě dnes - dovede získávat.
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PRIHICE_V_MNICHOVĚ
českého novokněze bratra Benna Františka
Kusého OFM bude v neděli 4. července.
Spojujeme se s tamními krajany a upřímně Otci Bennovi blahopřejeme. Vítáme ho do našeho vinculovského presbyteria a rádi vyplníme přání, s kterým se obrací na čtenáře mnichovského "Hlasu
sv. Cyrila a Metoda": "Sestry a bratři," píše tam, "vzpomeňte,
prosím, v modlitbě novokněze, který k Vám zde hovořil, aby mu Bůh
dal milost být knězem podle Srdce Ježíšova. Díky Vám."
Vzpomeneme, bratře, Pán Tě provázej v celém Tvém kněžském
působení!
STŘÍBRNÉ_JUBILEUM_V_AEERICE
Sazeč Vincula je vždy trochu nejistý, když se zmiňuje o svátcích a jubileích některých čtenářů. Vždy myslí na ty, o jejichž
výročí se nedozvěděl a pak se za ně s výčitkami svědomí potají modlí.
Tentokrát se ale opravdu nebojí zveřejnit zprávu, kterou si
nyní přečtete,;protože je povzbuzením pro všechny.
Tři bývalí chlapci, nyní pánové nadmíru důstojní, Otcové Bohuslav Beneš z Kanady, Jan Prachař ze Spojených států a Josef
Šmídl z Německa, byli spolu vysvěceni 7* července 1946 v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. Když se přiblížil den společného jubilea, nedbali na to, že je dělí oceán a devatero hor
a řek, nepočítali kilometry, které musili překonat, a dali si sraz
na pohostinné faře Otce Prachaře v Nebrasce. Ba víc, pozvali na
tu slavnost, jak se to patří, české kněze exulanty zblízka i zdálky.
-yT,':. '
<..
Není to "bonům et iucundum" jako olej na bradě Áronově? Není
to zářný přiklad bratrské soudržnosti?
Jistě si zaslouží, abychom k jejich poctě vytáhli nejzaprášenější z lahví, které máme někde schované a připili jim na mnogaja
ljeta. A dokonce i zazpívali, bude-li je to těšit. A abychom se
pak u oltáře spolu s nimi přihřáli u srdce Velekněze, který nás
.všechny spojuje.
SCH0ZKA_NAŠICH_KNÍŽÍ_V_RAKOUSKU
V půli června se sešli naši kněží z Rakouska a přilehlých
států (krom Československa) na bratrské slezině. Bylo jich 27 a
velmi si pochvalovali neformálnost programu, který se týkal kněžského aggiornamenta. Sláva pořadatelům!
NA^FOND_SVATÉHO_VOJTĚCHA,
který, jak známo, má v budoucnosti
fundovat bursy pro české bohoslovce a prozatím zajišťuje (nakolik
na to, chudák, stačí) chod Střediska Velehrad, přispěl J. Benáček
částkou Lir italských 10.000 upsaných ve prospěch arcidiecéze olomoucké. Tyto dary registrujeme vždy ve Vinculu, protože jsou - právětak jako fundační kniha,-jejímž strážcem je spirituál Nepomucena
P. Špidlík - přístupny kontrole kohokoliv z vinculistů.
OPRAVTE_SI_V_AĎRESARl:
61 JIRAN Josef, D (tj. Německo) - 6901 Wilhelmsfeld bei Heidelberg,
96 LEKAVÝ Petr, P.L. Cavalier, N. Dak. 58220, U.S.A., tel. Area
701, číslo 265-8877
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180 ŠKARVADA Jaroslav, poštovní adresa nezměněna, soukromý telefon
Vatikán (v Římě se vytočí 698) číslo 63 14. Jelikož zub času
dohlodal některé staré vikaristy lateránské basiliky, spadl
škarvadovi do klína byt v obročnickém domě lateránském, který stojí na vatikánském území; proto změna telefonu.

Z

Č S S R
°TEC_BISKUP_BRNĚNSKÝ,

dr. Karel Skoupý,^slaví 30. června tr.
25 let biskupství, 60 let kněžství a zároveň i své 85- narozeniny.
Ne všichni z čtenářů ho asi znají osobně, ne všichni měli
příležitost ho uvidět v poslední době. Těší se stále překvapivé
svěžesti a setkat se s ním je opravdu milý zážitek, který zanechá
v srdci povzbuzení a radost.
I my v exilu se shromáždíme aspoň v duchu kolem tohoto ctihodného a otcovsky milého děkana našich biskupů, abychom spolu s
ním poděkovali za dary, které Pán jeho rukama rozdal zvláště moravskému kléru a abychom spolu s ním také prosili o další požehnání a posilu pro odpovědný ukol, který Otec biskup přes svůj pokročilý věk stále věrně plní.
-NOVOKNĚŽÍ_A_NOVÍ_KANDIDATI
Mám před sebou Katolické noviny s tablem, na kterém je 43 fotografijýábsolventů posledního ročníku Cyrilometodějské fakulty
"pražské v Litoměřicích".
Hledím na jejich tváře a poznávám své vrstevníky. Začínali
jsme více méně spolu - hned po konci války, když to za Hitlera
nešlo. Já, který jsem odjel do Říma, kde to prý trvá déle, jak
se tenkrát říkalo, jsem knězem už přes 20 lét. Oni slouží svou
primici v těchto dnech...
Ne ovšem všichni. Jsou mezi nimi i mladší. A také ne všichni,
co jsou na tom tablu, budou vysvěceni v těchto dnech. Sedm jich
ještě musí narukovat, a budou vysvěceni až po skončení vojenské
služby.
Zatím se konaly na fakultě přijímací pohovory. Nezdá se jak říkaly některé zprávy - že by počet kandidátů příliš klesal.
Je jich opět víc, nez kolik jich mohou pojmout - vzhledem k vládnímu rozhodnutí - brány semináře. Z jedné diecéze se jich prý hlásí 40 a bude moci být přijato jen 8.
Za starých časů musili prý naši kněží platit tzv. "seminaristicum". Není dnes dvojnásob nutné, abychom toto "seminaristicum"
odváděli duchovně ve svém každodenním mementu?
SITUACE_SE_PŘIOSTŘUJE
Svědčí o tom několik skutečností:
-Náboženské knihy se už do Československa nedostanou. Censura na
centrálním poštovním úřadu pro cizinu "PRAHA 120" je stále přísnější. Kdysi docházely všechny knihy bez potíží. Pak přestali
propouštět "Velkou mši". Později se dostal na index i Peckův
"Člověk". Dnes už neprojde ani "Nový zákon", ba ani papežské požehnání na pergamenu. Všechny balíčky jsou šmahem vraceny, většinou neotevřené. Jakákoliv náboženská literatura, i cizojazyčná,
je označena nálepkou "Nepřípustné" a vrácena odesilateli.
-Brněnský generální vikář dr. Nováček, který se těšil zvláštní důvěře Otce biskupa, byl prý přeložen mimo Brno.
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-Začátkem června měl přijet do Říma budějovický Otec biskup Hlouch.
Nepřijel. Omlouval se, že má mnoho práce a musí světit kněze v Čechách i na Slovensku (jediný slovenský biskup západního obřadu,
mons. Pobožný, je už příliš starý). Zatím došla zpráva, že jeho
sekretář P. Vlk byl přinucen opustit svou službu a stěží dostal
státní souhlas na venkovskou faru. Zdá se, že na místo jednoho zemřelého faráře byl dosazen nástupce proti vůli biskupově a že byli mons. Hlouchovi vnucováni i noví vikáři-děkani.
-Vídeňský kardinál König projížděl po návštěvě Polska Československem a zastavil se i v Praze. Chtěl se podívat i do Brna, ale bylo
mu to "rozmluveno".
-Na římské kongregaci pro klérus se v těchto dnech konají porady,
jichž se měl zúčastnit i pražský světící biskup Matoušek. Porady
jsou už v proudu 14 dní, ale Otec biskup se doposud do Říma nedostavil. Proč?
EÍ§E_JEDEN_KNĚZ
"Zatím mám plné ruce práce. Potřebuji cihly a abych je mohl
-koupit, musím pracovat v cihelně. Za týden práce dostanu sice plat,
ale hlavně poukaz na 1.000 cihel. Tak asi 3 týdny budu kromě svého
kněžského dělat též 8 hodin denně v cihelně."

K R A J A N S K Á

D U C H O V N Í

S L U Ž B A

PODĚKOVÁNÍ
Jak už bylo dávno oznámeno, začla v Římě fungovat nová podkongregace zvanáPONTIFICIA COMMISSIO DE SPIRITUALI MIGRATORUM ATQUE
ITINERANTIUM CURA. Té poslal koordinátor naší duchovní služby, jako každý rok, zprávu o celkovém stavu našich misií. Protože nové
úřady dobře uřadují, došla mu pak dvoustránková odpověď psaná stylem docela osobním a lidským. Arcibiskup Clarizio, který tú komisi
vede,se v ní vracel k různým bodům, sliboval, že se při příležitostné návštěvě v různých zemích bude také zastávat naší věci a
také ocenil naši práci. Mimo jiné napsal: "Prosím Vás, abyste všem
jednotlivým misionářům svých krajanů vyslovil upřímné poděkování
této papežské komise, která si velmi cení služby, kterou oni konají s osobními obětmi pro své bratry."
JAKÝ_JE_STAV_NAálCH_MISIÍ?
0 tom budeme jednat na poradě našich misionářů, kterou svolala sekce "Vinculum" při příležitosti sjezdu Střediska "Velehrad".
Všichni duchovní správci našich krajanů už k ní byli pozváni zvláštním oběžníkem.
Zde stačí snad jen uvést, že se naše duchovní služba dík přílivu nových krajanů (přitom ale skoro žádného kněze) po roce 1§68
značně rozrostla. Naši misionáři pracují dnes na 35 místech světa,
prakticky na všech zemědílech. V posledních dvou letech jsme získali (to vinculovské S.O.S. mělo přece odezvu!) pro tuto službu
celkem 11 kněží (počítáme-li v to i Slováky, kteří pracují ve Švýcarsku a ve Skandinávii, kde je duchovní služba společná pro Čechy
i Slováky).
Paříž
Nově byla obsazena tato místa: Švýcarsko (5 misii) ,7 Skandinávie (2 misionáři), Terst, New York, Hamilton. I problém Sydneye
snad najde brzy své vyřešení. Chybí nám ale stále 2 kněží pro Německo.
Podporujte, prosím, všichni vespolek tuto službu aspoň svými

+
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--modlitbami, vždyt je to společná odpovědnost nás všech!

Z

N A Š Í

D I A S P O R Y

Dp. Josef RÁČEK, Cap-Chat, březen 1971: Vrací se ještě k vzpomínkám na svého strýce P. Blažeje Ráčka, autora "Života Kristova" a
píše: "Krátký svůj životopis dával strýček sám tradičně na sv. Blažeje ve škole. Jsou naživu jistě nějaké opice z některého ročníku
na Bubenči, které by to mohly reprodukovat i po letech. Patřil jsem
k těm nevydařencům i já a vzpomínám si dobře, jak švih svou hůlečkou, když jsme mu připomněli, co se sluší na jeho svátek, a spustil:"Tradice jsou proto významné, že se zachovávají. Psalo se
1884. Na prahu února přišlo na svět robě nevalné. Mělo života namále. Z obavy, aby se neminulo spásou, pokřtili ho v týž den a dali mu jméno Blažej.Sudičky ho obmyslily délkou, ale šetřily na
šířce a hloubce. Skřeků nevydával mnoho podle sdělení matky. Po
mřivém dětství, vidouce, že nebyl zdatný ani na polích ani ve stáji, vypravili ho do Brna na studie. Tam ho uchvátila Prozřetelnost
rukou synů svatého Ignáce. I poslali ho na učení do Innsbrucku.
Tam prospíval na duchu a chřadl na těle. Předurčili ho ke studiu
a učení přírodních věd a P. Závadského ("Buňka","Zobonoska") pro
historii. Neduživost od přírody přiměla představené přijmout ho
pro útěchu do řádu, aby mohl zemřít jako člen Tovaryšstva. A protože potřeba přírodopisce byla naléhavější než historika, zvrátili své úmysly a P. Závadský začal vědy přírodní, zatímco na oslavence zbylo méně nutné - dějepis. Když jeho spolubratři byli pomazáni na kněze Páně, týž den byl zaopatřen svátostmi umírajících.
Když se pak mimo nadání zvetil, nechali ho dostudovat, nejsouce si
jisti, že mrhají peníze a koruna všeho byla ordinace na konci války. Primice slavena v Křoví a vybavena mou matkou. Otec, budiž mu
dán pokoj věčný, poměrně zarputilé povahy a vzpouzející se povolání syna, byl odvolán mezitím Prozřetelností na věčnost. Matka da^
la zabít objemného vepře, který ušel rekvisici pro rakouskou armádu, a tím snad urychlila pád Centrálních mocností a Rakouska. Jedlo se do sytosti. Po delší zotavené na Hostýně jsem byl povolán
představenými k vyučování dějepisu po P. Tučkovi, zestárlém v této službě, a od 1919 táhnu svůj pluh mezi vámi, žernov osličí, zakoušeje denních zlostí." A druhé švihnutí hůlčičky bylo jako tečkou za krátkou biografií. Ten den se ovšem nezkoušelo a byla pohoda... Tak strýčka vidím a slyším po letech a musím se smát nahlas
v pokoji sám, jak dělají ti, co jim v hlavě straší."
Sestra Odina, boromejka, Vídeň: "Měla bych k Vám jednu prosbu, ohledně zesnulé matinky Nolasky (dlouholeté představené sester v
Neppmucenu - viz minulé číslo, pozn. sazeče). Totiž - asi měsíc
před smrtí často mluvila o odchodu k Pánu Bohu a prosila mě, aby
se všichni modlili o šťastnou hodinku smrti pro ni. Tenkrát jsem
to psala Máti Bonitě, a ona odepsala, že to v koleji vyřídila.
Asi 14 dní před smrtí mi často říkala: Až umřu, řekněte, prosím
Vás, všem velebným pánům, že jsem se za ně vždy hodně modlila a
že je prosím, aby i oni na mne nezapomněli. Já jdu ráda k Pánu Bohu, už se těším, ale jednoduché to asi není, tak prosím Vás, aí
se za mne také přimluví u Pána Boha.
Ještě slyšela požehnání Svatého Otce z radia, pak usnula a už se
neprobudila. Byla velmi dobře připravena. Doufám, že už jí Pán
života a smrti vše hojně odplatil."
Sestra Věra, dcera Panny Marie Pomocné, Padova v květnu: "Srdečně
děkuji za zprávy o všech "nás" a za vše, co děláte, abyste drželi
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pohromadě tu naši velkou rodinu v cizině. Modlím se za všechny Vaše úmysly..,je to jediná věc, co mohu činit, poněvadž jsem velmi
zapražená do vyučováni, a proto nemám ani chvilku pro sebe a své
vlastenecké zájmy.
Díky též za knížky, které ráda čtu a potom posílám dál. Jsem velmi
ráda, že jste vydali Pecku - byl to můj profesor na gymnasiu v Brně. Výborně též pro "Věčnou ženu"!
Přeji všem krásné prožití měsíce zasvěceného Panně Marii (psáno v
květnu), kterou prosím, aby nás zase jednou shromáždila ve vlasti."
P. Zdeněk ČIŽKOVSKÝ, Johannesburg,v červnu 1971: "... Zase jedu do
Kapského Města a do Port Elizábethu za krajany.. Píšeš, že se snad
najde někdo pro Jižní Afriku do pěti let. To není moc povzbuzující,
za pět let, jestli to budu muset táhnout sám, tak zde možná už nebudu .
Byl jsem zvolen předsedou všech kněží, kteří se starají o různé emigrantské přistěhovalce a tím je representuji na diecézním kněžském meetingu a pak také na biskupském meetingu celé Jižní Afriky,
tak mám zase víc starostí. Nechtěl jsem to vzít, ale když mě všichni zvolili, tak co jsem měl dělat."
c*°r*U c. to .
Četli jste, bratři? Četli jste, sestry? Necháme toho Otce Zdenka udřít? Nenajde se opravdu žádný kněz ochotný mu pomoci?
Anebo skupinka sester?
Sestra Pelagra, těšitelka aneb členka řeholní rodiny, která se podpisuje: Hermanas Consoladoras del Divino Corazon de Jesus, Argentina v červnu: "Nevím, zda si mě ještě uvědomíte, ale vzpomeňte si,
jak jsem byla u Vás v Nepomucenu v roce 1967 a potom na pohřbu pana
kardinála Berana. Přijela jsem z Texasu a jela jsem na návštěvu do
Československa. Potom jsem byla dva roky v Londýně, kde jsem pracovala s dp. Langem.
Tak nyní jsem v Argentině. Projezdila jsem kus světa, všude pobyla
nějaký čas a konečně jsem se dostala zase na druhý konec světa. Přijela jsem sem minulý rok přímo z Londýna...
Máme zde misii a to mezi těmi nejubožejšími a nejchudobnějšími v
předměstí (zřejmě Rosaría, pozn. sazeče). Představte si misii někde
v Africe a už to máte, zde se to moc od toho neliší. Ovšem to jsou
předměstí. Žijeme v opravdové misii. Pracujeme a pomáháme zdarma,
ba ještě podporujeme, sotva vystačíme.
Nerady bychom se i.olovaly úplně od zpráv, zvláště českých, neb jsme
zde tři české sestry. Jakmile to přečteme, hned to zase putuje mezi
naše krajany...
My jsme zde tři české sestry a tři Argentinky, teá máme jedno děvče
a do konce roku přijdou ještě tři jiná děvčata. Není zde moc povolání,některé řády zavřely své noviciáty, ale ne proto, že nemají
povolání, ale proto, že mění jak své hábity tak své stanovy a nechtějí být asi z toho vyrušovány...
Pozdravuji všechny, s kterými jsem se sešla, mám pěkné vzpomínky
na Vás tam všechny. Také upřímný pozdrav sestřičkám."
Pèlerin d'un jour", tak se podepsal neznámý a přece velmi dobře známy autor noticky o službě pro české poutníky v Lurdech, která se už
objevila v Novém životě. Ten ale vynechal radu pro kněze, kterou
přepisujeme: "Je spravedlivé upozornit, že jediným poctivě katolickým obchodem v celých Lurdech je závod Palais du Rosaire. Je jedinký, který o nedělích a svátcích má zavřeno! Jde-li se od esplanády
do města, je to na Boulevard de la Grotte asi třetí dům od mostu
svatého Michala po levé straně. Důvěrně lze upozornit kněze, že v
tomto závodě automaticky mají 20% slevy na vše, co tam koupí. Z této
výhody sami se však vylučují "pánové v kravatách a rozhalených košilích či^pod jinými, fasádami."
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