Rada XVI.,číslo 1.

Řím, říjen/listopad 1971.

Naše problémy
Když v tomto měsíci římská synoda jednala o problémech
kněží na celém světě, nebude nevhodné, abychom se i my zamysleli
nad problémy, které tíží nás žijící v cizině.
Asi to není nadsázka, řekneme-li, že my máme starostí
daleko víc než ostatní kněží, které potkáváme. Žijeme přece mimo
vlast a mimo domov, dokonce i mimo svou kněžskou vlast. Nemáme
vlastního Otce biskupa, chybí nám v mnoha případech opora spolužáků ze semináře a spolubratři z doby a míst prvních kněžských
zkušeností, jsme snad vítaní a oblíbení, ale nakonec vždy jen jako cizinci. Když pak přestaneme být prokazatelně užitečnými, stáváme se často pro své okolí přítěží. Tím víc, že ne všichni máme
všechna občanská práva.
Je se pak co divit, že za takovýchto okolností nás to
nějak táhne k hledání solidního zajištění, že nechceme odcházet z
diecézí, kde jsme si často s velkými obětmi vydobili určitá práva, že je málo těch, kteří se hlásí na obzvláší těžkou líchu krajanské duchovní správy?
Je pravda, že nám tu zdatně vypomáhají některé řády a
řeholní společnosti. Takovým oblátům Panny Marie Neposkvrněné (ti
dali 100% - jediného českého kněze, kterého měli k disposici), salesiánům, jesuitům, augustiniánům i benediktinům musíme být před
Pánem Bohem upřímně vděční. Je ovšem i pravda, že jsou také řády,
které pro nás nemají pochopení, i když mají v cizině české členy,
.ale Pán Bůh to vidí a i tato skutečnost patří k těžkostem, o nichž
.mluvíme.
Jde-li ale osobně o každého z nás, pak se vnucuje otázka, která byla "žhavým želízkem" na schůzi Vinculá ve Frýburku v
minulém létě. Takový náš krajanský misionář, který v létě v zimě
objíždí své věřící (.i nevěřící) v bezmezné diaspoře, unavený kněz,
který potřebuje pomoc a cítí se strašně opuštěný a bezmocný, se nemůže neptat: proč právě já a proč ne ti druzí? Proč se musím já
takhle plahočit a ničit si zdraví, když si druhý, kdo je stejně
českým knězem jako já, hoví na (relativně!) teplém místečku a necítí odpovědnost za naše lidi? Proč...!?
Nechci otupovat ostří této otázky, která byla pronešena zcela jasně na schůzi ve Frýburku. Je dobré a spasitelné, aby
nám zazněla v srdci a aby burcovala svědomí, které je snad falešně
klidné. - - i' ,
Falešně klidné? U koho? Na to nám asi nepřísluší dávat
odpověcL Pán Bůh nám nedal právo soudit svědomí druhých ani moc
rozhodovat o jejich povolání. Proč jsem já kněz povolaný k službě
druhým a obtížený odpovědností za švé bratry, zatím co mí spolužáci z gymnasia, stejně pokřtění jako já, jsou daleko volnější? Proč
jde ze dvou kněží jeden do smrtícího podnebí v zámořských misiích,
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zatímco druhý dělá třeba faráře v lázeňském městečku? Opravdu, je
to těžké soudit druhé! Svatý Pavel mluvil přece také o organismu,
který předpokládá různé údy a různé schopnosti. Je možné, že levice transplantovaná na místo pravice by zakrněla a odumřela. Ne
každý je zralý pro každou práci, ne každý má stejné povolání. To
je asi pravda, kterou třeba uznat.
Ale pravdou také zůstane, že kněz anebo bohoslovec
české nebo moravské diecéze, který necítí žádnou odpovědnost za
své krajany, a který se necítí solidárním s těmi, kdo a*č doma a*č
v cizině pro ně pracují, je nějaký velmi divný kněz a velmi divný
bohoslovec. To svatý Pavel, i když byl povolán sloužit pohanům,
cítil jinak pouto duchovního souručenství se svým národem!
Co tedy dělat? Když jde o světové problémy, volá se
po změně struktur a institucí. Nám tyto věci skoro úplně chybí.
Nezbývá tedy než obnovit naše vzájemné spojení, naši lásku, naši sounáležitost, naše souručenství. Být si navzájem opravdu
bratry. Modlitbou, lidskou účastí, taktem, konkrétní pomocí, obětavostí, upřímným přátelstvím. Tak jak to říkají slova svatého
Pavla, která opakujeme v breviáři: Alter alterius onera portate
et sic adimplebitis legem Christi.

M E Z I

N A M I

REDAKČNÍ
Toto číslo začlo vznikat v říjnu, jeho dopsání se
však bohužel protáhlo až do listopadu. Tím se stalo, že toto
"říjnové" číslo je poslední před vánoci, příští prosincové bude moci být. rozesláno až po svátečním shonu na poštách.
Jakocbvykle začátkem roku vydáme nový adresář. Prosíme proto všechny čtenáře, aby zkontrolovali adresu, na kterou
jim Vinculum dochází a aby nám obratem označili i případné nepřesnosti v jiných adresách, které snad našli v minulém vydání. Díky.
NAŠE_SCHÚZKY
Během minulých měsíců jsme měli několikrát příležitost
se sejít a pohovořit si o problémech naší duchovní služby.
První schůzka se konala v srpnu ve švýcarském Frýburku, kde jsme se snažili udělat ši obraz o celkovém stavu naší duchovní služby po celém světě.
Druhá schůzka byla začátkem listopadu v Neresheimu v
Německu. Tyto podzimní schůzky v Německu už mají svou tradici a
jsou rok od roku zajímavější. Zúčastňují se jich nejen spolubratři z Německa, nýbrž i někteří z našich kněží žijících v sousedních státech. Letošní schůzka, při které jsme oslavili také padesátku ředitele české duchovní správy v Německu, P. Karla Fořta,
byla věnována otázkám c kněžství, jak je rozvířiTapráve se konající synoda v Římě,a diskusi ^ časových problémech duchovní služby v Německu: Akademický týden, farní rady, gymnasium pro české
studenty, letní tábory atpod.
Protože Německo je zemí s největším počtem našich krajanů (odhlížíme-li od Spojených států severoamerických) a má také
nejvyšší počet středisek duchovní služby, může si dovolit iniciativy, které by jinde narážely na potíže, tím ale může i jiným misiím ukázat nové cesty. Zatím se tam velmi osvědčily kroužky, o
nichž jsme už jednou ve Vinculu referovali, nyní se slibně - zdá
se - rozvíjí činnost farních rad.
Jak ve Frýburku tak v Neresheimu bylo voláno po čilej-

VINCULUM_XVI^1

RÍJEN/LIST0PAD_1971

ší výměně zkušeností mezi našimi misiemi v různých zemích. Prvním
krokem k tomu je výměna farních věstníků (zasílat je nejen ostatním redakcím v jiných zemích, ale i jednotlivým misiím, které o
to projeví zájem - tak si to^např. přál předseda farní rady curyšské), druhým krokem je snad účast na pastoračních schůzkách našich
misionářů v jiných zemích (ta podzimní schůzka v Německu je k tomu
výbornou příležitostí), dalším ty mohly být podnětné popisy vlastních zkušeností, které si časem budeme snažit vyžádat i pro Vinculum.
Na adresu schůzky ve Frýburku přišel i jeden hlas kritiky: prý měla chudý program. - To je asi pravda, protože jejím
cílem nebylo řešit nějaké vysoké problémy, nýbrž si udělat obraz
o konkrétním stavu naší duchovní služby po světě, který v žádném
případě není ideální. Pisatel těchto řádek ale ještě nikdy nelitoval, zučastnil-li se nějaké takovéto sleziny. Protože za nejcennější považoval vždy shledání se spolubratry, vzájemné popovídání,
svěřování, výměnu názorů a zkušeností, společnou účast na jedné
obětí a na jednom eucharistickém stole a nakonec i to společné zazpívání, které se tradičně konává po večeři - zkrátka možnost být
mezi svými. Není toto něco tak strašně cenného.a drahého, že by
stálo za to se za tím rozjet až na konec světa?
JE_NÍS_ČESKÝCH_KNĚŽÍ_0_JEDN0H0_VICE
21. listopadu byl v Římě vysvěcen na kněze podle východního obřadu jesuita Otec Jan Palacký, který studuje v koleji
Russicum.
Na své novokněžské obrázky si napsal slova: "Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit, et inclinata est iam dies."
Budeme ho provázet svými modlitbami, aby Pán opravdu s ním zůstal
stálena aby ho přetvořil na takového nadšeného apoštola svého
vzkříšení, jako byli emauzští učedníci, kteří poprvé ta slova pronesli. Mnogaja Ijeta!
TAKY_ZE_ANO],
Taky že se nám nepodařilo - jak jsme to konečně minule předvídali - zaznamenat všechna jubilea našich spolubratři. V
Indii slavil pětadvacáté výročí svého svěcení salesián Otec Vladimír Ondrášek, v americkém státu Michigan zase bývalý kaplan litomyšlský Walter Marek.
Tím ovšem nemyslíme, že jsme už nikoho nevědomky nevynechali. Pro jistotu ale, jak je to už konečně zvykem po drahná
léta, je každý měsíc na kněžskou sobotu sloužena mše svatá za nás
všechny, české kněze, řeholníky i řeholnice, živé, zemřelé i za
další povolání, a jejím prostřednictvím se snad dostaneme ke každému.

K R A J A N S K Á

D U C H O V N Í

S L U Ž B A

NOVINKY
Zdá se, že na jaře příštího roku distane konečně 7 tisíc našich krajanů v Sydneyi svého duchovního Otce. Zatím ovšem
není ještě vyhráno. Původní kandidát, který se přihlásil na tuto
misii,utrpěl skoro už před odjezdem těžký uraz. Nynější kandidát,
který si už také vyjednává cestovní formality, žije v komunitě,
v níž právě v těchto dnech náhle zemřel jeden jeho mladý spolubratr. Nechají ho přesto odejít? Chceme doufat, že ano, těch našich 7 tisíc krajanů čeká už dlouho, a je až dojemné s jakou tou-
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hou. Sami tam připravují katechumeny ke křtu a přivádějí je pak k
tamnímu polskému knězi. Dej Pán Bůh, aby nebyli zklamáni! Orate,
fratres!
I volná místa v Evropě se snad pomalu podaří obsadit.
Doufejme, že v příštích číslech budeme moci dát o tom dobré zprávy. Zbývá ovšem stále nevyřešený problém těžké situace v Jižní Africe a ve Skandinávii. Přečtěte si o tom pár řádek v následujícím
"S.O.S." - snad se hodí lépe do této rubriky než do dopisů z naší
diaspory.
S.O.S.
Přepínáme na Jižní Afriku. Píše se den 5. července 1971.
Pater Zdeněk Čižkovský uděluje:
"...Tak jsem se zase vrátil z těch svých cest po Jižní
Africe "honba za krajany". Byl jsem 14 dní v kapské provincii, dělal jsem to letadlem, protože autem to bylo tentokrát nemožné, jak
časově tak i tělesně. V Kapském městě jsem objevil nové krajany,
jak novo- tak i starousedlíky, a všichni si stěžovali, že jsem
přijel jen na týden. Člověk je může navštívit jen po večerech a
těch večerů nestačí na všechny rodiny. V neděli jsem měl mši sv.
pro krajany, a mohu říct, že jsem s návštěvou byl velmi spokojen,
přišli skoro všichni, bylo jich přes padesát a někteří během mše
svaté dokonce i plakali. Po mši svaté jsme měli v hale u salesiánů (v jejich kapli jsem také sloužil mši sv.) slbzinu s čajem a
všichni se na mne vrhli jako dravá zvěř a já nestačil radit, luštit problémy, a když jsem řekl, že přijedu až v listopadu, tak
všichni zesmutněli, protože je to dlouhá doba. Ale i to je pro mne
mnoho a brzy, a vlastně nemožné, protože si nemohu mezi těmito zájezdy odpočinout, musím se hned dát do práce v Johannesburgu a dokonce tea v Pretorii. V Port Elizabethu, tam jsem odjel hned po
mši sv. v neděli z Kapského města a večer jsem už navštěvoval a
samozřejmě časově to bylo totéž jako v Kapsku. Pokřtil jsem děcka,
navštívil nemocné v nemocnici, uchlácholil jsem několik rodin v
jejich trablech, v pátek večer v 7 hodin jsem sloužil českou mši
sv. a přišlo skoro 65 lidí, dokonce dvě starousedlické rodiny, které z toho měly velkou radost, řekli mi, že je to poprvé v jejich
životě, co slyšeli českou mši a žádali mne, abych přišel častěji.
Ráno v sobotu jsem odletěl do Johannesburgu, připravil se na neděli (kázání), šel jsem spát a ráno v neděli jsem měl mši pro krajany v 10 hodin dopoledne, na oběd jsem šel k jedné rodině, které
jsem pokřtil dítě, odpoledne jsem navštívil druhou rodinu a na večeři jsem byl u třetí, která si právě koupila domek. Příští měsíc
začnu zase sloužit mši sv. v Pretorii á tak nebudu mít volnou neděli na jiná města.
Od Tvého slovenského kolegy jsem dostal velmi slušný
dopis a snad (?), jak píše, možná někdy sem pošle slovenského kněze, jenomže to "někdy" pro mne není nijak povzbuzující a teprve ne
Tvé ujištění, když jsi mi psal, že snad za pět let by sem mohla
přijít pomoc. To možná už já nebudu potřebovat, když budu šest stop
pod zemí! Jardo, mne už všechno bolí, na prsou, dostal jsem asthma,
při tom musím dávat pozor na srdce a někdy se zastihnu, že buá sedím za stolem nebo stojím a dívám se před sebe a nevím, co bych
měl udělat nejdřív. Rád bych také šel na exercicie, už jsem vynechal jedny minulý rok, a tento rok nevím, jak to dopadne. Nemysli
si, že snad si zoufám a jsem z toho nešťastný, to ne, ale je toho
moc!"
Tolik P. Čižkovský. Nyní přeladíme na Evropu, na Skandinávii. Kalendář ukazuje 6. září, jsme už po schůzce ve Frýburku.
Tamní misionář P. Vojtěch Engelhart píše (příští stránka, odstavec
napravo):
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^ TRAGICKY ZAHYNUL SALESIÁN
^ P. MIROSLAV VAŠINA
^ Včera na svátek Krista Krále %
% jsem klepal na stroji před- %
% chozí stránky a při vzpomín- v.
V
% ce Yio
na +-<-.
to, že řtriTsrslořtncs
dopoledne "hirl
byl
^^
^ vysvěcen nový český kněz,
%
% jsem skoro triumfalisticky
^
% napsal: Je nás českých kně<
%A ží o jednoho
více.
Bohužel,
%/
..
..
.
.
% v tom okamžiku už ten nadpis ^
% neodpovídal pravdě. Kdesi
// na severu Itálie nás právě
%
v
//
% opouštěl dobrý chlapec
% si jednačtyřicetiletý - P. %
% Miroslav Vašina.
// Podle prvních zpráv - dnes
%
%
% o tom píší skoro všechny i- %
% talskě noviny - jel v nedě- ^
% li 21. listopadu P. Vašina
% ještě s jedním knězem z Ter- %
% stu a s jednou čtyřiasedmde- %
%
% sátiletou stařenkou v malém %
%
% Fiat 500 na severoitalské
%
% poutní místo v Re (tj. král %
% -snad svatyně Krista Krále?) %
% ve Val Vigezzo. Na frekven- %
% tované silnici zvané "stra- %
% da del Sempione" mezi obcemi %
% Feriolo a Gravellona najelo %
% auto na náledí, dostalo smyk %
%
% a srazilo se naplno s proti- %
% jedoucím prázdným autobusem. %
^ Všichni tři poutníci byli
y
% smrtelně zraněni a zemřeli
%
% během převozu do nemocnice. %
% Zdá se, že P. Vašina neřídil,%
% protože se podařilo zjistit %
% jeho totánost až v půl desá- %
% té večer, když četníci pro- %
% hledávali zavazadla a našli %
% jeho doklady.
%
% P. Miroslav byl obětavým a- ^
^ sistentem našich dětí na
% letních táborech a dal se
%
% cele k disposici naší duchov-%
% ní službě. Právě tento týden %
% jsme ho očekávali v Římě.Za- %
% tím se staral o naše krajany %
% v záchytném uprchlickém tá- %
% boře v Padricianu u Terstu, %
% v budoucnu jsme s ním počí- %
% tali na jiná místa, snadni
^
^ do Skandinávie, měl totiž
//
% dánský asyl. Pán usoudil ji- %
% nak, rozhodl se poskytnout
%
mu asyl ve svém definitiv%
ním království.
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Dopis P. Vojtěcha Engelharta:
"Včera jsem měl zde v Kodani
první krajanské bohoslužby po
návratu z frýburského zasedání. Nuže, když jsem tak v duchu porovnával své možnosti
zde s tím, co jsem slyšel od
našich misionářů z Německa,
Rakouska a Švýcarska, znovu se
o mne pokoušely ne zrovna křesťanské pocity závisti. Jak víš
- a jak se snad pamatují čtenáři Vincula z mých předešlých dopisů - jsou naši krajané zde na
Severu roztroušeni po tak obrovském území, že už jen jejich vyhledávání stálo v prvním roce mého působení námahu, jakou bych
druhý rok už prostě fysicky nestačil zvládnout. Kromě těch 12
měst, která jsem po celý ten rok
pravidelně navštěvoval, je jich
však ještě přinejmenším dalších
osm, která mají tak silné skupiny krajanů, že by se tam rozhodně mělo co nejdříve začít něco
dělat, nemá-li duchovní správa
pro ně přijít pozdě. Je snad
sdostatek známo, kolik katolíků
se už ve zdejším novopohanském
prostředí nenávratně pro církev
ztratilo. Příchod slovenského
salesiána P. Zemana do Stockholmu mou práci nikterak neumenšil,
spíše naopak: všechna ta města,
která měla dosud mši sv. jen ob
měsíc, jsou nyní navštěvována
pravidelně každý měsíc. To zase
znamená takové zintensivnění práce, že už je nás zas málo na
všechny ty úkoly, které tím vyvstávají...
Přitom mi právě případ Kodaně,
jediného města, kde jsem i v prvním roce měl mši sv. každý měsíc
a kde tedy bylo cosi jako rudimentální duchovní správa, jasně
ukazuje, co by se všechno dalo
dělat! Vytvořili jsme si zde kolem kostela už tak pěknou, opravdu lidskou a křesťanskou obec,
že z toho čerpám všechnu svou
chuť do práce a naději, že snad
všechna ta dřina není nadarmo.
Kdysi jsem Ti napsal - do Vincula se to nedostalo - že tu mám
takovou skupinku lidí štítících
se práce, kteří nám u Dánů dělají jen ostudu. Naši "slušní lidé se jim také na sto honů vyhý-
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bali. Nuže, potom co jsem jednoho z těch "chuligánů" v lednu
oddal a co jsem v tom rozjařeném a ne zrovna mravopočestném
prostředí vydržel sedět do dvou
v noci, si mne ta skupinka tak
oblíbila, že začla chodit pravidelně do kostela. A pomalu se
uskutečnil ten malý zázrak a snad ne tak malý - že naši
"slušní věřící" přemohli prvotní šok z jejich přítomnosti při
přátelském posezení po mši sv.
a oni se své strany plachost
před bílými límečky a teá už to
sedí u stolu pěkně spolu, navázala se dokonce vyslovená přátelství
-nuže, křesťanská pospolitost alespoň v tomto případě zvítězila.
A dnes se mi zrovna ta kdysi vyobcovaná skupinka nabídla, že připraví svatováclavské posvícení jedna radost.
Ptám se Tě, smíme my si vůbec připustit myšlenku, že bychom tyto
naše lidi zde na konci světa prostě hodili přes palubu? Já sám mám
z toho zdraví dost pocuchané a budu muset, chtě nechtě, to ježdění drasticky omezit. Je možné, aby se - jak jsem musel ve Frýburku
s hlubokým zklamáním vyslechnout - opravdu už mezi těmi našimi 220
kněžími v exilu nenašel
a n i
j e d e n , který by cítil trochu
zodpovědnosti za ty naše opuštěné lidi a přišel sem pomoci? Vím, je
tu ještě P. Čižkovský v podobné situaci. Ale dejme tomu, že se najdou kněží dva, to je stále ještě méně než jedno procento. Je opravdu nemožno to jedno procento vyburcovat? Krajané v Oslo na to
čekají jak na Boží smilování a přijali by ho s otevřenou náručí.
A já bych mohl doufat, že se zdravotně zase zvednu a budu moci ještě lépe pracovat pro dobro krajanů v Dánsku a v jižním Švédsku."
Co tomu, bratři říkáte? - - -
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Naše spojení s ním se jeho
%
smrtí neruší, budeme mít ny- %
ní jednoho přímluvce přímo
%
z řad našich misionářů, zatím%
co on najde mezi námi jistě %
věrné bráchy, kteří se za ně-%
ho postaví před tváří milo- %
srdného Soudce. Do "Vincula %
missarum"zapsán nebyl, ale to%
jistě nebude bránit tomu, a- %
bychom za něho obětovali mši %
sv. Kéž jsi už v Boží rados- %
ti, drahý Mirku!
^
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Protože toto číslo vychází se zpožděním, už je raději skončíme
touto stránkou a další materiál ponecháme pro příští číslo, které
by mělo být rozesláno někdy po Novém roce. Proto jen krátce:
Z_ŘÍMA
Nové knihy: B. J. de Clercq: Náboženství a společnost,
Lit 1.000; Znamení pouště (výběr ze spisů Karla de Foucaulda), Lit
1.500; Dominik Pecka: Člověk, III. díl (cena celého trojdílného díla je Lit 3 * 0 0 0 ) H o p k i n s : Básně, přeložil S.I. a Rio Preisner,
Lit 900; J.K.B.: Životní symfonie Antonína Dvořáka, Lit 1.200; Jsme
děti Boží (omalovánky pro děti), Lit 150; J. Krejčí; Slovo Boží,
konstituce Dei Verbum a komentář, Lit 900; Kristus Pán (omalovánky
pro děti), Lit 150; P. Lyonnet: Modlitby pro dobu nemoci, Lit 300;
Mše svatá (omalovánky pro děti), Lit.150; M. Součková: Případ poesie, básně, Lit 900.
Upozorňujeme i na Knižní službu Křesťanské akademie
(všichni už dostali o ní letáček): kdo se přihlásí k odběru všech
novinek jedné anebo více edicí (Vigilie, Studium, Náboženská, Katechetická), získá 30 % slevy. Víte, že dnes nelze skoro posílat
knihy do vlasti. Rozšiřujte je tedy tím víc mezi krajany v exilu.
NARODIL SE KRISTUS PAN, VESELME SE! Z RUZE KVÍTEK VYKVET NAM, RADUJME SE! A JEHO BLÍZKOST A SÍLA JEHO DUCHA NÁS PROVÁZEJ V ROCE 72!

