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Řada XVI., číslo 3

Řím v dubnu 1972

Blahoslavení...
Snad ho budu idealisovat. Snad by mi
on sám roztrhl, co o něm nyní napíšu. Ale na tom nezáleží. Nemám
na mysli jen jeho osobu, nýbrž celou kategorii lidí jemu podobných
v tom údobí, kdy jsem se s ním setkal.
Bylo to jako v Jiříkově vidění. Psal se rok 196?. Strohý telegram mi tenkrát oznámil smrt mého otce. A já se pak za dva
dny nato - po 22 letech - octl opět v Praze.
Tenkrát jsem se s ním setkal. Byl v dělnické bundě,
plný elánu a mladického zápalu. Úplně to z něho sršelo. Před pár
roky se vrátil z kriminálu. Pobyl si tam asi 15 let. A teá tu
stál přede mnou, navenek zestárlý, vnitřně omládlý. Bylo mu právě
padesát. Jmenoval se A*6a, úředně ThDr. Antonín Mandl - snad jste
o něm něco slyšeli.
To vše se mi vynořilo v mysli, když jsem držel nedávno v rukou oznámení o jeho smrti. Ale nejen to. I ta směs obdivu,
hluboké sympatie a jakési závisti, kterou jsem si tenkrát z toho
setkání odnesl.
Tohle byl totiž kněz jiný než ti, na které jsem byl
zvyklý. Nějak zcela nově a svěže odpovídal ideálu, který jsem o
knězi měl, a to právě ve mne vzbuzovalo ten zvláštní obdiv a jakousi posvátnou závist. Byl to člověk dokonale svobodný.
Ano, zní to snad trochu absurdně, ale na mne zapůsobila právě ta jeho svoboda. Kolika pouty, většinou sladkými a rafinovaně pěstěnými, se dávají spoutávat lidé v tzv. svobodném světě. Kolik pout ochromuje i nás kněze. Zdravý člověk se tomu směje,
ale jen si všimněte, kolika velebníčkům záleží i dnes po koncilu
na tom, aby měli fialové ponožky a patřičnou vážnost u osob "dobře
smýšlejících", anebo zas aby byli považováni za moderní a stali se
populárními u lidí pokrokových. Jak dojemně se dovedeme starat o
své zabezpečení a blahobyt, o dekor a o pohodlí, které prý přísluší našemu stavu.
Těmto úskalím se lze jen těžko vyhnout, nejste před nimi v bezpečí ani za tlustými zdmi klášterů.
A teá najednou stojíte před člověkem, který byl z těchto pout dokonale osvobozen - anebo lépe, který se z těchto pout za
zvláštních bolestných okolností sám osvobodil. Přímo to vidíte a
hmatáte. On, kterému bych byl opravdu s úctou políbil ruku, se vůbec netvářil jako nějaký nositel velebnosti. Nedovedl jsem si vůbec představit, že by byl dychtil po bohatství. Ani touha po moci
anebo po ovládání druhých, po cti a vážnosti a po honosných titulech ho netrápila, to jsem jasně cítil. Proto byl také prost jakéhokoliv opatrnictví; proto dovedl - nejen přede mnou - říci jasně
a nesmlouvavě svůj usudek. On se totiž už neměl čeho bát, protože
neměl co ztratit. Chápete tu strašnou moc? Jeho nepřátelé prostě
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neměli kam nasadit páku, vždy*6 on se už ani o své zdraví ani o
svůj život netřásl, protože i těch se už svobodně vzdal z lásky
k Pánu. Jemu už prostě nešlo o něho samého, o jeho vlastní zájmy,
nýbrž zcela jen o věc Boží, o Jeho království.
Jak jsem už řekl, někdo snad může říci, že idealisuji,
i když se mi to právě v tomto případě opravdu nezdá, ale nebudu se
o to přít, protože mi tu nejde tak o jednoho člověka, jako spíše
o ideál, který ztělesňuje a o sounáležitost nás všech s těmi, kdo
tento ideál žijí.
Protože - snad je spasitelné si to uvědomit - tenhle
A*6a a kněží jemu podobní jsou naši bratři. Bratři nás, českých
kněží, aí už žijeme kdekoliv na světě. Církvi, z níž pocházíme a
ke které stále ještě, at chceme či nechceme, nějak přináležíme,
této naší církvi prokázal Pán milosti, které neznají naši spolubratři v zemích, kde žijeme jako hosté. Naší církvi se dostalo
Božího navštívení - bolestného, tragického, ale nakonec přece Božího - které jí přineslo zvláštní dary a zvláštní životnost. Je
pravda, mnoho suchého listí opadalo. Mnoho stromů bylo vyvráceno.
Ale "zbytek Israele", který zůstal, se probojoval k hlubšímu chápání kříže, k plnějšímu prožívání křesťanského tajemství a k blaživější svobodě dítek Božích než křesíané na tzv. Západě*
Máme právo se tím vychloubat? To bych se nikdy neodvážil tvrdit. Církve na svobodě dostaly zase jiné dary a my za nimi
v lecčems pokulháváme. Naše povolání však, "chance" nás, kteří žijeme v exilu, je asi právě toto: umět se učit od svého nynějšího
prostředí a asimilovat vše dobré, co v něm najdeme. Ale na druhé
straně se neodcizit své vlastní církvi, která má dary jiné, snad
ještě cennější, protože vykoupené větším utrpením.
Jen tedy čerpejme naplno z duchovních pokladů svobodného světa, ale vyvarujme se toho, abychom přitom propadli kletbě
jeho vnitřní nesvobody, nesvobody bohatých a nasycených, kteří zapomněli, co to jsou blahoslavenství evangelia. A*c jsme osobně jacíkoliv, patříme přece k rodině vyznavačů, kteří vědí, co to je
chudoba, žízeň po pravdě a hlad po spravedlnosti, vyznavačů, kteří
byli hodni zakusit blahoslavenství pravé svobody. A to nějak zavazuje i každého z nás.
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ZEMŘEL_PAN_BISKDP_SKDUPÝ

Nechceme přicházet - tentokrát doslova - s křížkem po
funuse, když už tolik zpráv o smrti a pohřbu brněnského Otce biskupa přišlo v dopisech a objevilo se i v časopisech.
Jak bychom ale mohli přejít mlčením odchod k Pánu někoho, koho mělo tolik čtenářů Vincula upřímně rádo a koho mnozí
z nás považují za otce svého kněžství?
To je snad vůbec největší chvála, které se může biskupovi dostat: že ho měli jeho kněží a jeho věřící rádi.
Otec biskup Skoupý si tu lásku opravdu dovedl získat.
Ne tím, že by ji byl hledal, ale asi tím, že v něm žil Duch dobrého Pastýře, toho jediného pravého Pastýře, kterého ovce slyší a
bez něhož je každá autorita - podle slov evangelia - lupičstvím.
V tom byl Otec biskup Skoupý už před koncilem pokoncilní, anebo spíše, v tom byl prostě, bez ohledu na koncily, evangelijní. Snad na něm nezůstalo beze stop hluboké a dlouholeté studium Nového zákona, zvláště svatého Pavla, kterého měl tolik rád.
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Srdce Pavlovo - srdce Kristovo, říkal sv. Jan Zlatoústý. Také srdce regenta a biskupa Skoupého se podobalo srdci Kristovu.
Proto na něho všichni vzpomínáme s láskou, proto ti,
kdo ho znali, ho s vděčností doporoučí Pánu při svaté oběti. Proto
je pro nás jeho odchod ne tak odloučením, jako spíše přiblížením
v Pánu. Vždy*6 v našem krajanském nebi máme jistě nejednoho přímluvce, kterého jsme dobře znali za jeho pozemského života. A není jistě ani zakázané ani pošetilé se domnívat, že jeden z nich se jmenuje Karel.
Rubrika "Z ČSSR" se objevuje v letošní řadě Vincula
poprvé. Dříve jsme přenechávali informace o náboženské situaci ve
vlasti povolanějším časopisům. Tentokrát však považujeme za užitečné říci o ní i ve Vinculu několik slov, abychom si lépe uvědomili, oč vlastně jde.
V_TEORII
Časopis "Nová mysl" vydal zvláštní stočtyřicetistránkovou přílohu, která obsahuje rozbor situace všech náboženských
společností v Československu provedený z pověření Ústředního výboru komunistické strany.
Z tohoto rozboru vyplývá, že se po lednu 1968 religiozita značně zvýšila a že tedy je třeba ji znovu omezit. Bylo by
totiž, říká tento dokument, v rozporu s ideologickými zásadami
marxleninismu se domnívat - třeba na základě positivního postoje
většiny církví při volbách - že náboženství může hrát progresivní
roli v socialistické společnosti.
Je tedy třeba vrátit situaci do stavu roku 1966 a pak
trpělivě pokračovat ve snaze o úplné vymýcení náboženských představ.
A_V_PRAXI
V praxi se toto systematické zvyšování tlaku na církev
projevilo zatím těmito způsoby:
1) Počet kandidátů bohosloví je znovu snižován na minimum. Olomoucký seminář je odsouzen k vymření, do litoměřického
a do bratislavského nemohou být přijímáni absolventi odborných
středních škol ani studenti, kteří už byli zapsáni na jiné universitní fakultě. Přitom se ovšem vyžaduje maturita. A jak může dospět k maturitě jinoch, který byl zapsán na náboženství a chodí
do kostela?
Před podjáhenským svěcením v Bratislavě bylo náhle vyloučeno ze semináře 7 bohoslovců, z nichž 4 byli z posledního ročníku, pro svůj postoj v době po lednu 1968. Stávka hladu, kterou
započala většina zbývajících bohoslovců, skončila bez výsledku
hned první den na naléhání děkana fakulty.
2) Dalším kněžím je odnímán státní souhlas, většinou
na Slovensku, ale i v českých zemích. V únoru prý bylo tímto způsobem vyloučeno z duchovní správy 27 kněží.
3) Kněží, kteří mají úspěch zvláště mezi mládeží, jsou
soustavně překládáni na malé zapomenuté fary na venkově, kde nemohou nikomu "uškodit".
4) Podle dosud nezaručených zpráv některých tiskových
kanceláří se připravuje snížení pensijní hranice pro kněze na 60.
rok věku. Tímto způsobem by byla odstraněna z činné duchovní služby značná část dnes už velmi zestárlého duchovenstva.
5) Pro řeholní společnosti není v ČSSR právní prostor,
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tvrdí výše zmíněný dokument uveřejněný v "Nové mysli". Proto byla mužským řeholím zakázána jakákoliv činnost a bohoslovci v seminářích musili složit přísahu, že nepatří k žádnému řádu.
6) Reholnice musily propustit novicky, které vstoupily
do kongregací po roku 1968.
7) Řeholní sestry musily opustit (na Slovensku byly
přímo deportovány) domy, které získaly anebo si vybudovaly po r.
1968 (pokud tyto domy nejsou majetkem Charity). Jejich činnost je
nadále trpěna pouze v ústavech pro debilní děti a v některých starobincích.
5H8H0VNÍ_0DKAZ_D^
V "Novém životě" jsem se dočetl, že zesnulý Dr. Mandl
si přál, aby byl pohřben v texaskách a roláku. Je mu to podobné a
zřejmě tím chtěl odčinit v očích evangelíků, kterým v posledních
letech platil jeho apoštolát, okázalost, s kterou se dávala pochovávat dřívější knížata církve římské.
Duchovní odkaz a velikost tohoto muže, který byl opravdu z křemene, ba vlastně z křišťálu, z poctivého českého křisíálu,
tkví však hlouběji. Snad je dobře vyhmátl francouzský časopis "La
Documentation catholique", z něhož - ve vlastním překladu znovu do
češtiny - přetiskujeme slova, která Dr. Mandl pronesl v referátu o
Českobratrské církve evangelické v Obecním domě pražském 9* listopadu minulého roku. Tehdy mimo jiné řekl:
" Druhá strana (tj. bojující ateisté) nechápe, co znamená pro nás křesťany odpovědět na Boží povolání. V tom tkví tragika našeho kněžství, našeho slova, našeho života. V bibli stojí
zásadní slovo apoštolů: je třeba poslouchat více Boha než lidí.
Jsou okamžiky - jako byly v mém životě - kdy musím prostě říci
"ne". A jsou výhodné možnosti, před nimiž musí člověk říci "ne",
nechce-li přestat být solí země a věrným sám sobě. Je věcí svědomí každého z nás rozhodnout, kdy takový okamžik nastane."

M E Z I

N A M I
ZASE_JE_NAS_VÍC

Jak už je známo z jiných pramenů, 18. března bylo v
koleji Nepomucenum slavné svěcení udělované polským biskupem Rubínem a den nato 3 české primice: Otců Josefa Čupra (za Brno), Ladislava Danka (za České Budějovice) a Petra Eliáše (za Prahu).
My v Římě jsme se s nimi upřímně radovali a tato radost, doufáme, se rozšířila po celé rodině Vincula.
Dnes je už asi pozdě nato, abychom přicházeli s blahopřáním. Ale to snad jim slíbit můžeme: že ve svém kněžském životě nebudou sami, že mají nejen v domácích diecézích, ale i mezi
námi v exilu bratry, kteří jdou v duchu s nimi, spojeni stejným ideálem, stejnou láskou a v jádře i stejnými starostmi, stojící
před stejným oltářem a ochotní - snad víc, než to někdy dávají najevo (zkušenost to nakonec vždy potvrdí) - k bratrské pomoci. Pán
Vás provázej, Josefe, Ladislave a Petře!
ADRESAĚ_-_KONEČNĚ^
Ano, konečně vyšel náš adresář. Místo k vánocům až k
svatodušním svátkům. Je to známka toho, že tu stále bojujeme s nedostatkem času, ale také toho, že nemáme chu*6 se vzdát a že - byt
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se zpožděním - vzájemné spojení udržíme.
Adresář je obraz života stále se měnícího, proto není
nikdy hotovy a dokonalý. Tentokrát obsahuje i adresy řeholních sester, kterým posíláme Vinculum, a přináší i některé adresy nové, např. těch kňěží z USA, kteří odbírají Vinculum (ostatní adresy lze
najít v kalendáři "Katolíka" z Chigaga).
Co máme však dělat se jmény těch, kteří ještě - zdá se
- žijí, ale od nichž vůbec nepřichází žádná odezva (nejen na Vinculum, ale ani na Nový život a jiné zásilky)? Prozatím jsme se rozhodli jejich jména ještě otisknout, ale bez adresy, kterou neznáme
anebo za kterou aspoň nemůžeme ručit. Považujeme totiž náš adresář
za něco víc než jen adresový anebo telefonní seznam, a proto bychom
neradi vynechávali jména těch, kteří k nám patří. Vždy ovšem zůstává v platnosti, že neuveřejníme adresy těch, kdo nás o to výslovně
požádají.
NOVÉ_KNIHY
Křesťanská akademie vydala v poslední době tyto knihy:
T. Špidlík, Prameny světla (solidní "příručka křesťanské dokonalosti"^ 492 stránkách obsahující krom jiného i jinak těžko přístupnou
moudrost východních Otců a spisovatelů), cena Lit 2.400; R. Guardi" ni, Odpůrce (čtyřiadvacetistránková brožurka o odpůrci Boha, satanovi), cena Lit. 170; R. Follereau, Kniha lásky ("modrá knížka"
známého apoštola malomocných), cena Lit 300.

K R A J A N S K Á

D U C H O V N Í

SLUŽBA

§YDNEY_SE_KONEČNĚ
Dejme hned slovo P. Ondáškovi: "Sydney, 1. května 72.
Jak konečně tu v Sydney jsem. Přišel jsem přes všechno očekávání
neočekávaně, protože ten pán, který slíbil poslat telegram Msgr.
Crennanovi, ho neposlal. Tak jsem se nejdříve ubytoval v katedrální residenci u Sv.. Panny Marie. Odtamtud jsem telefonoval P.^Tierneyovi a panu X. (Čechovi). Sluchátko zvedla paní. Když uslyšela^
moje jméno, její radost a překvapení byly zřejmé z jejích výkřiků.
Pan X. nebyl právě doma, ale za deset minut již i on telefonoval
a slíbil, že okamžitě přijedou. Tak přijeli s paní a ještě jiným
krajanem. Dlouho do noci jsme si povídali.
Na druhý den si pro mne přijel pan Y., který se mnou
ztrávil značnou část dne, ukazoval ml důležité body Sydney.^Zavedl
mne i do Ozanam House, kde mívají mši svatou, uvedl mne k několika
jiným krajanům, kteří jevili všichni nelíčenou radost.
Další den jsme byli u pana Y., protože v Austrálii
byl národní svátek a vše bylo zavřeno. Tam přijelo mnoho význač-^
ných katolíků, kteří mě informovali o mnoha věcech. Na cestě domů
jsme se zastavili u třech dalších.
Mám o těchto pánech ty nejlepší dojmy, jsou výteční
katolíci, mají prvotřídní rodiny a velmi kladný poměr ke katolickému náboženství. Budu v nich mít skutečnou pomoc, bez nich bych
si vůbec nevěděl rady, s nimi se nebojím. Všichni mají auta a nemají žádných potíží mne dovézt kamkoli bude třeba...
Příští neděli 7. května se sejdu poprvé s katolíky,
kteří chodí do kostela. Doposud měli mši sv. jednou měsíčně. Bylo
to tak i za nebožtíka P. Miky. Uvidíme, co se bude moci^dělat.
Největší radost mám z toho, že mi všichni říkají,^že
se nesmím uvázat na žádný spolek a sdružení, ale že musím náležet
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všem. Tak to bylo mojím ideálem. Já chci být přátelský a, možno-li,
k službám všem. Já se rozhodně nebudu stavět proti lidem. Budu každému dávat najevo, že jsem služebníkem Ježíše Krista, který miloval všechny lidi a zemřel za všechny, aby je spasil. On také prohlásil, že přišel spasit nikoliv spravedlivé, ale hříšníky. To je
program pro mne. Modlete se, abych ho splnil."
TÍM_OVgEM_NENÍ_JEŠTĚ_VYHRÁNO
Náš misionář z Melbourne píše: " Myslím, že i Ty máš
divnou představu o Austrálii, Mnoho lidí zapomíná, že Austrálie
je větší než celá Evropa a že přejet jen Melbourne z jednoho konce na druhý znamená jet 50-60 km a některým směrem i více. Tím, že
přijede do Sydney český páter to není ještě s naší duchovní správou v Austrálii v pořádku. Přijelo nás sem, starých i nových, přes
20 tisíc. Páterů 6 a jeden z nových, z toho tři jsou již na věčnosti, ten nový se vrátil a v celé Austrálii pracuje (před příchodem P. Ondráška) v krajanské duchovní správě jediný kněz...
Jiné národnosti mají obsazena všechna hlavní města (7)
a některá i větší venkovská, jako třeba Poláci. Jen zde jsou 4
kněží polští*. 2 slovinští, 2 holandští atd....
Českého kněze by bylo třeba v Adelaidě v Jižní Austrálii, kde kdysi působil nebožtík dp. Maňák. Ovšem nemohu Ti říci,
jakáje tam nyní situace - to je 1.000 km od nás."
Najdeme tedy ještě někoho...?
Z-JIŽNÍ_AFRIKY_-_BOMBA
Provinciál oblátů žádá, aby byl ze zdravotních důvodů
nahrazen dp. Čižkovský. Jeho žádost podpořil i místní apoštolský
delegát.
„
^^
Z Říma došla pánům odpověd, že kněz typu Otce Cizkovského je prostě nenahraditelný.
Pak napsal Otec Zdeněk sám - citujeme: "Píši okamžitě
po obdržení Tvého dopisu o té "bombě", kterou shodil můj provinciál v Římě... a ujistújLTě, že'král český nebude utíkat z boje
a že zůstane, i kdyby na tom bojišti měl padnout... Ptali se mě
na zdraví, protože vědí, že jsem dostal v Johannesburgu asthma a
jediný lék pro mne je Durban nebo prostě moře... Když jsem byl na
misii mezi černochy, tak jsem se tam trochu sedřel... mimo jiné
jsem měl "trombozu"."
Tak píše Zdeněk. Z boje neuteče - ale necháme ho padnout? Český kněz, který sqtam hlásil, musí - z rozhodnutí svých
představených - čekat ještě rok. V těchto dnech^se představil
johannesburkskému biskupovi, který byl právě v Římě^ český bohoslovec Nepomucena, který je ochoten tam jet po skončení studií.
Ale do té doby? Nenašel by se nikdo jiný? Ani třeba skupina českých sestřiček?
Zatím se za Otce Zdeňka pomodlíme - zároveň mu přišla
i zpráva, že mu doma umírá maminka a že jeho bratr, u kterého maminka žije, měl srdeční záchvat.
Když byl nebožtík kard. Beran na návštěvě u bratří z
Taizé v jejich římském sídle, modlili jsme se tam společně žalm
125: "...chodí a chodí a pláčou, když nesou semeno k rozhození,
ale pak přicházejí a jsou samá radost,když snášejí snopy."
Myslíte, že to platilo jen pro lid Boží Starého zákona?
Pak by Kristus Pán nebyl řekl "Blahoslavení plačící". I to naše
ubohé zasévání tedy nezůstane bez užitku. Vzhůru srdce!

