Řada XVI., číslo 4

Řím v červenci 1972.

Přece jen
je nutné zakončit tuto řadu ještě jedním číslem.
Vždyč se toho v posledních měsících tolik stalo: ve vlasti zemřeli dva
biskupové, v exilu bylo vysvěceno několik našich novokněží, přišly
nám i některé dopisy a zprávy, které by do podzimu už příliš zastaraly. Proto v potu tváře, pod italským letním sluncem, píšeme těchto pár stránek. Snad se dostanou ještě do rukou čtenářů, i když aspoň zde na severní polokouli, kde žije většina z nás - začíná právě doba dovolených.
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přišla ta strašně smutná zpráva, že náhle zemřel tamní Otec biskup.
My římští jsme ho viděli ještě několik týdnů před jeho
smrtí, protože po prvním infarktu ho Svatý Otec - z osobní iniciativy - pozval na zotavenou do Itálie (kde tenkrát počasí nebylo zrovna příliš příznivé).
Otec biskup Hlouch byl opravdu pastýřem svatého života v tom se shodují všichni, kdo ho znali. Jak ho měli lidé rádi, dokázal i jeho pohřeb. Českobudějovický hřbitov byl příliš malým pro
zástupy lidí, kteří se tam sjeli se všech stran, a když z místní
Kalvarie zazněly na rozloučenou smutné hlasy lesních rohů, žádné oko prý nezůstalo suché. I otrlí hrobníci prý plakali, když spouštěli rakev do hrobu, odzdola až nahoru vyzdobeného bílými květy a jihočeský lid si svůj smutek vyzpíval za doprovodu chodského dudáka.
Na Slovensku ve stejných dnech dožil Otec biskup Pobožný,
apoštolský administrátor rožňavský. Diecéze v Československu jsou
tedy až na jednu - litoměřickou - osiřelé, ani v Praze není arcibiskup, nýbrž jen provisorní apoštolský administrátor. Máme to smutné
prvenství...
Přitom na zbylé biskupy doléhá stále rostoucí nával práce,
který nutně podkopává jejich beztak už ohrožené zdraví a vyčerpané
síly. Představte si: takový Otec biskup Trochta musil v tom kritickém týdnu být ve středu na pohřbu v Rožnavě na Slovensku, v pátek
opět na pohřbu v Českých Budějovicích a v sobotu nato už zase musil světit kněze na Slovensku. Bylo to příliš i na jeho auto, kterému prý při návratu ze Slovenska někde u Břeclavě ulétlo kolo naštěstí bez vážných následků. Jak dlouho ale lze takové napětí vydržet?
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0TEC_BISKDP_T0MÁŠEK_50_LE
Pražský apoštolský administrátor Otec biskup František
Tomášek se dožil 30. června 73 let a 5 července tomu^bylo 50 let,
co na něho vložil při kněžském svěcení ruce Boží služebník arcibisku Stojan. Svatý Otec mu poslal k té příležitosti blahopřejný list.
Pražská arcidiecéze a jeho přátelé z Moravy se s ním spojili v modlitbách, k nimž se jistě rádi připojíme i my.
V rozmnoženém dopise Otec biskup napsal: "Uvědomuji si
svou lidskou nedostatečnost jako^Boží služebník, ale spoléhám na
velkou Boži pomoc. Jestliže byl úkol biskupa vždycky těžký, je v
době, která poznamenává svět i Církev všemi průvodními znaky vnitřní proměny, dvojnásob obtížný. Proto potřebuji Vaši velkou pomoc,
především Vaše modlitby..." Stet et pascat in fortitudine Domini!
Svatý Otec se prý rozhodl poslat do ČSSR všem našim kněžím nový latinský breviář. Kněžím to bylo oznámeno na vikariátních
konferencích, ale přitom jim bylo zároveň řečeno, že každý bude musit za tento papežův dar zaplatit Charitě, která jediná je oprávněna rozšiřovat liturgické tiskoviny, 400 Kčs.
Tak bude mít z dobroty Svatého Otce Charita, kontrolovaná hnutím "Pacem in terris", k disposici obnos asi 2 milionů KČs.
Mezi kněžími se šíří zpráva, že této částky bude aspoň zčásti použito na mírové účely, snad ve formě daru čs. kléru Severnímu Vietnamu. Tak se z daru Svatého Otce kněžím v Československu stane charitativní eskamotáží "dobrovolný dar" československého kléru mírumilovnému Vietnamu. Stane - jestliže se ta eskamotáž povede. Ty
breviáře jsou prý zatím totiž teprve v tisku.

MEZI

NÁMI

0PĚT_N0VÍ_KNĚŽÍ
Pán Bůh na nás přece nezapomíná. Poslední dny červnové i
první dny červencové byly i pro naši církev dny kněžských svěcení.
Nejen ve vlasti, dokonce i mezi námi v exilu. Zde byli vysvěceni:
29-Ví. v Rakousku: ve Vídni P. Jaroslav Nesvadba původem z olomoucké
diecéze; primici měl v českém kostele ve Vídni;
v Linci P. Jan Kuřec CMM z kongregace misionářů
z Marianhill - primici měl ve Welsu.
1. Července v Německu v Ěeznu: P. Stanislav Glück z arcidiecéze olomoucké a P. Radim Valík, břevnovský benediktin.
Oba slavili společně krajanskou primici na pouti
v Ellwangen 8. července.
2. července v Nepomucenu v Římě: P. František Blažek z arcidiecéze
pražské. Primici měl v Nepomucenu.
Připočteme-li k těmto 5 novosvěcencům ještě 3 nepomucenské
novosvěcence, kteří byli vysvěceni letos na jaře, máme opravdu zač
Pánu Bohu děkovat. Je nás opět o 8 víc.
Kolik z těchto nových kněží nám asi vypomůže v duchovní
službě našim opuštěným krajanům? - Jeden se na to už připravuje v
Paříži. Druhý prý napodobí syna z evangelního podobenství, který^
nejdříve odmlouval, že na pole nepůjde, ale pak se tam objevil dřív
než jeho mnohomluvný bratr. A snad nebude sám? - P. Blažek pak se
už odjakživa chystal do misií, a tak v nejbližších dnech odjede do
Peru pomáhat Otci Štaudovi.
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Už někdy dříve, dnes přicházíme opravdu s křížkem po funuse. Kdy? Jak? Má o něm někdo nějaké zprávy? Napíše nám někdo o
něm své vzpomínky?
My jen víme, že žil v Limě v Peru a že byl poslední dobou churavý, na smrt byl jistě připraven. Snad se pamatujete i na
jeho básně. Byl, myslím,františkán. Kdo nám o něm poví více?
V seznamu členů "Vinculum missarum" není - znovu je potvrzeno, že těm se smrt vyhýbá. Jistě ale na něho rádi vzpomeneme
při mši svaté bratrským mementem. Pán Tě přijmi do věčného domova,
drahý bratře!
Jedna generace Nepomucena zná Otce Františka Knoblocha,
Němce, kterého láska k naší vlasti přivedla do naší koleje, kde
odvážně mluvil jadrnou češtinou. Po vysvěcení odjel do Brazílie,
kde působil v misii v kraji amazonském. Nyní se stal salesiánem.
Přepisujeme jeho řádky tak,jak je napsal - jeho přátelé ho poznají právě podle jeho charakteristického způsobu řeči.
"Dnes mám velký den. Byl jsem přídpuštěn na Congragace
Salesiana a dnes mohu dělát zlíbi. Jsem spokojem a děkujím Pana
Boha a Svata Pana Maria. Tak jsem řeholnícem a mám můj domově. Jak
je dobře Pán Bůh." - Radujeme se s Tebou, Otče Františku!

K R A J A N S K Á

D U C H O V N Í

S L U Ž B A

LONDÝN
Z věstníku Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje: "Nová éra
pro naši krajanskou obec opravdu začala. Otec Robert přijel, jak
slíbil, 25. V., a v neděli 28. V., na svátek Nejsvětější Trojice,
koncelebrovali s ním 0. Lang a 0. Rochla při pravidelných bohoslužbách. Nové, důležité údobí v dějinách duchovní krajanské správy bylo započato. Úkolem č. 1 bylo zřídit ve Velehradě permanentní
kapli..."
Z dopisu P. Roberta Kunerta S.J.: "Dějí se tu novosti. V
neděli jsme otevřeli v domě kapli (Panně Marii, Matce unie). Světil ji pan biskup z Westminsteru Mahon. Navázali jsme s ním srdečné,
pěkné kontakty. Projevil o nás nebývalý zájem. Zdá se, že londýnský Velehrad se začne "obrozovat" duchovně od Centra, tj. od svatostánku... Mnozí z krajanů jsou spokojeni a těší se. - I když jsme
kapli dělali svépomocí, je docela útulně milá."
ŘÍM
Z pera sazeče Vincula: "V neděli 16. VII* jsme se sešli
na římském Velehradě k intimní slavnosti: první mši svaté v provisorní kapličce. Je opravdu provisorní (definitvní bude v nové části domu, která se buduje), malá, ale tím více naše. Jaká by to byla
radost pro zakladatele Poutního domu, Otce kardinála Berana, pro
kterého byl svatostánek vším! My jsme si svou radost vyzpívali opravdu od srdce v písni k našim svatým patronům. Nyní bude v domě
denně mše svatá."
PAŘÍŽ
Píše tamní misionář P. Bernáček: "Tak P. Daněk (jeden
z letošních nepomucenských novosvěcenců)dojel a 24. VI. jsme slavili jeho primici a vzpomněli oficiálně mého 25* výročí kněžství.

*
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Koncelebrovali jsme: Msgr. Parolek, P. Jech z Frankfurtu, P. Látal
OSA. z Zwieslu, P. Daněk a já. Mnoho krajanů přišlo na mši sv. i
na bohatou recepci. Sokolové i naši veteráni se ukázali svým přátelstvím. Také naše děti za vedení paní Stránské nám zazpívaly. Můžeme
za tuto krásnou slavnost děkovat Bohu, jistě posílila naši duchovní
rodinu.
P. Danka jsem doprovázel ke kardinálu Martymu a k biskupům
27. VI.Byli jsme u nich celkem hodinu. Chtěli znát P. Danka osobně,
jeho život i přání. Začátkem září obdrží jmenování (zatím do francouzské duchovní služby, aspoň na rok), ale protože nezná praktickou pastorálku a katechetiku, tak ho pošlou na kurs. Snad to všechno půjde dobře."
Blahopřejeme i z tohoto místa Otci Bernáčkovi k jeho jubileu a Otci Daňkovi přejeme dobrý záběh.
STUTTGART
"...A jsme tu" - Těmito slovy se uvádí nový věstník krajanské katolické farnosti stuttgartské nazvaný KONTAKTY. Zatím máme v ruce první dvě čísla (druhé s "živijó" místnímu duchovnímu správci Otci děkanovi Urbanovi k jeho sedmdesátce: i my se připojujeme
k přípitku i k modlitbám) - zajímavá, věcná, svižná. Gratulujeme!
Zájemci si mohou o KONTAKTY napsat přímo panu děkanovi Urbanovi viz náš adresář.
á_YÚBEC_CELÉ_NĚMECKO
Z iniciativy delegáta německé biskupské konference pro
Českou duchovní službu Otce Karla Fořta konali 22. a 23. 4. v Norimberku porady zástupci duchovních služeb v NSR spolu s předsedy
místních duchovních rad a dalšími pozvanými pracovníky, aby zřídili
Ústřední duchovní radu v Německu a zvolili její laické představitele, předsedu, místopředsedu a jednatelku.
Je to, pokud víme, druhá ústřední rada v našem exilu. První, i když v^jiném uspořádání, existuje už ve Švýcarsku.
0 úkolech a zkušenostech z činnosti našich duchovních rad
bude jednat i sekce Vincula při příštím sjezdu Střediska Velehrad,
jak už bylo oznámeno všem jeho členům.
Jak snad je už známo i z jiného tisku, v Ellwangen (které se pomalu ale jistě stává pro svůj vztah k sv. Metoději naším
poutním místem) se sešli 8. července naši krajané na pout s českou
primicí dvou našich novokněží a s biřmováním udíleném Otcem opatem
Opaskem (kterému gratulujeme k 25* výročí jeho opatské volby) a ve
dnech 18. - 24. září se opět naplní dům oblátů v Húhnfeldu u Fuldy
účastníky Akademického týdne pořádaného péčí naší duchovní služby
ve Frankfurtu.
AUSTRÁLIE
Z dopisu P. Ondráška: "Dostal jsem Vinculum, ve kterém
jste otiskli můj první dopis ze Sydney. Dosud jsou krajané ještě plni ochoty a lásky. Všichni, na které se obrátím, spolupracují a zavezou mě, kamkoliv chci v zájmech své kněžské služby. Vidí, že budu
potřebovat velmi nutně auto, a proto už na to sbírají...
Byl jsem v Melbournu, kde jsem viděl veliké úspěchy Peksovy. Velmi se mi u něho líbilo. Musel se nadřít a natrpět, než vybudoval to, čeho tam dosáhl. Měl jsem štěstí, protože katolický týdeník"The Advocate" tam právě tu neděli, co jsem tam byl, poslal reportéry, aby uveřejnili článek s obrázky o činnosti české komunity.
Při průvodu Božího Těla jsme měli v Sydney také české národní kroje. Krajané byli šíastní, když se ta krojovaná skupinka objevila na titulní stránce katolického týdenníku."
Tímto číslem končí XVI. řada Vincula. - Na shledanou opět na podzim

