Rada XVII., číslo 1

V Římě na podzim 1972

Naše-církev
Za několik neděl začne jubilejní rok 1973* Tisíc let české církve. Budeme se snažit oslavit toto výročí jak jen nejlépe
nám bude možné, ve vzpomínkách na domov.
Ale bylo by málo na naši církev jen vzpomínat. Ona nám
přece není daleko, je i v nás. Každý z nás k ní přece patří, a jelikož jsme v exilu, žije zčásti v exilu i ona.
Církev není možná bez biskupů, řeknete, a v exilu nemáme
ani biskupy ani diecéze. To je pravda, ale přesto se i v našem
prostředí z té církve něco uskutečňuje a je i životaschopné, dík
napojení na episkopáty zemí, v nichž žijeme: naše společenství kolem oltáře, naše společné vyznávání evangelia, naše soudržnost a
vzájemná láska, která je důkazem, že patříme ke Kristu.
Toto je za daných okolností možné. A proto je to i náš
největší úkol. Nejen něco dělat a organisovat, nýbrž především
církví být a jako církev žít. Je-li církev svátost spásy, je přece
nejdříve třeba, aby existovala, aby mezi námi žila, a jen pak bude
možné vidět její plody.
Naše česká exilová církev není už nejmladší. Kdyby někdo
chtěl psát její dějiny, našel by už materiálu dost a dost. A snad
by mohl dokumentovat, že - díky Bohu - byl její růst vjádru zdravý
a přímý. Bez dělení na sekty a na duchovní paloučky.
Pamatujete se, vy, kteří jste už v exilu skoro zešedivěli,
na první hektografováné číslo Nového života? Začla ho vydávat průbojná skupina našich v Londýně, kněží a laiků - laiků a knězi, nevím, kdo měl na tom více zásluhy. V každém případě však stáli u
jeho kolébky naši čeští jezuité a je to jistě jen dík jejich obětavosti a vytrvalosti, že tento časopis přežil tolik svých vrstevníků a^chystá se vstoupit do pětadvacátého ročníku. Vznikla tím
však nějaká skupinka lidí kolem Nového života, nějací exklusivní
přívrženci jeho redaktorů z Tovaryšstva? - Jistě ne, něco takového^nikomu ani nenapadne. Kolem Nového života existuje jediné společenství, naše exilová církev, a ta celá mu říká NAŠ.
Pamatujete se, když byla založena v Londýně Cyrilometodějská liga a pak - přes Cyrilometodějskou ligu akademickou (která měla dvě složky: Studenstkou katolickou spolupráci a Spolupráci katolické inteligence, SKS a SKI) - Křesťanská akademie? Podílel se na tom opět Londýn a pák i Mnichov a Řím, mohli bychom vyjmenovat jedno po druhém jména zakladatelů a význačných pracovníků, z nichž někteří na to doplatili i svým zdravím. Vznikla tím
však nějaká výhradní skupina, začlo se snad říkat:"Já jsem Pavlův"
- "Já jsem Apollův", jako kdysi v Korintě? V žádném případě, jen
opět zesílilo naše společenství, to jediné MY naší církve, která
ty nové iniciativy přijala za své.
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Pak začly tábory a letní školy mládeže. Za to máme co
děkovat skupině našich salesiánů, kteří v té době byli právě vysvěceni. Vznikla tím nějaká skupina mládeže, která by nepatřila
k celku našich farností? V žádném případě, byly a jsou to tábory
naší exilové církve, tábory, které by tu jistě nebyly bez obětavosti synů Dona Bosca, ale na které jsme hrdí všichni společně.
A mohli bychom v duchu obracet další stránky té ještě
nenapsané kroniky naší exilové církve. V Německu byli vysvěceni
noví čeští kněží. Otec kardinál založil středisko Velehrad. Utvořil se nový redakční kruh kolem Studií, atd. atd. Rozpoltilo to
snad naši církev? V žádném případě, spíše ji to vždy jen upevnilo
a utužilo. Díky Bohu.
Jak to bude pokračovat v budoucnosti? Podaří se nám zachovat si naše společenství jednotné i přes velké vzdálenosti a
přes rozdílnou mentalitu různých exilových generaeí? Jsem přesvědčen, že ano. Sice jsem už slyšel při svých cestách říkat MY a ONI,
a nejen říkat, nýbrž se i stavět proti sobě. To mě vlastně pohnulo k tomu napsat tyto řádky. Ale myslím, že přes to všechno lze
zůstat optimistou. Duch. Kristův nás jistě vede k tomu, abychom byli jednotní a nemyslím, že někdo z nás by mu chtěl vědomě odporovat. Konec konců je třeba uznat, že ani v minulosti nechyběla napětí. Je asi přirozené, že každé soukolí se musí zaběhnout a že
tcyčhvíli trvá, než se kolečka obrousí a navzájem přizpůsobí. Je
ovšem naší^svatosvatou povinností jasně si uvědomit, co je naším
prvořadým úkolem, bez kterého by vše ostatní pozbylo smyslu: budovat jednu jedinou církev, jediné společenství Kristových vyznavačů, které v té míře, v jaké je svědectvím Kristovy lásky je také svátostí jeho spásy.
^ .

M E Z I

N Á M I

K-OBRAZU_Pj._CHRYSOSTOMA_MASTÍKA^
Zlá minulost zastřela oro mne mnohé podrobnosti k portrétu tohoto podivuhodného kněze a básníka. České "Katolické noviny"
uveřejnily dobrou poznámku pana Cveka, který P. Mastíka po léta
znal.
Do Břevnova za mnou ho poslal staroříšský pan Florian.
A tak se stal Mastík naším oblátem a dostal řeholní jméno Chrysostom místo svého křestního František. Byl to již starší muž, když
k nám přišel. To již měl za sebou několik cest na Východ, do Svaté Země, na horu Athos. Chodíval pěšky, někdy ho někdo svezl. Ale
zásadně chodíval pěšky - až na moře ovšem. V době únorových událostí byl již jako kněz ve Švýcarsku a studoval ve Frýburku. Na
kněze byl vysvěcen za války. Nějak se tehdá soustředil na Pankrác,
kde se za pomoci dobrých lidí i Němců dostával až k odsouzeným na
smrt. Jako kněz. Prošel ve své neuvěřitelné prostotě se svým ovčím
pohledem snad i zdí. Nic se mu nestalo a vše kněžské vykonal. Jen
to asi není nikde zaznamenáno. Potom jsem mnoho let nemohl a nesměl nic vědět. Když jsem vyšel z vězení, hned se ke mně hlásili
moji němečtí Otcové, kteří jsou členové břevnovského opatství dodnes, a žijí v Rohru. Protože nevěděli, jak je československá amnestie záludná, bylo to vlastně propuštění na podmínku a po jakémkoliv novém soudu bylo by třeba dosedět zbytek trestu, což u mne
znamenalo 14 let, neodvážil jsem se ani poděkovat. Když se okolnosti poněkud změnily, psával mně můj P. Atanáš Reissmúller o P. Mastíkovi, jak žije v Peru. Ujal se ho za mne otcovsky a staral se o
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něho po 10 let až do jeho smrti. Snad řeknete, jistě, vždyč to byl
břevnovský oblát, byla to jaksi jeho povinnost. Otec Atanáš se však
po léta stará o desítky českých lidi hlavně dárky za peníze, které
dostane za nedělní výpcmoce.
Po letošních vánocích přišel dopis nazpět s poznámkou:
mortuus. V posledních létech jsem mu též několikrát psal. Dp. Vyoral, kterého jsem požádal, aby do Limy napsal španělsky, nedostal z kněžského domu, kde P. Mantík bydlel, žádnou odpověcí. Je
však jisté, že poslední léta byl tak nemocen, že celebroval vsedě.
Byl to František či Aleš, prostáček Boží - až na to pero.
Anastáz Opasek OSB
Poznámka redakce: Hlavní životní data Otce Mastíka uveřejnil už Nový život v listopadovém čísle. Jeden náš spolubratr nám dal k disposici svou korespondenci s Otcem Chrysostomem z padesátých let.
Několik úryvků z těchto dopisů najdete na posledních stránkách tohoto čísla.
vídeňský Čech redemptorista,
nar. 29. dubna 1906, vysvěcený na kněze v roce 1930. Zemřel náhle,
uprostřed své apoštolské práce, na nádraží "Schnellbahn" v Atzgers
dorfu 11. července.
Vždy se hlásil k Čechům a sloužíval pro ně i každou neděli mši sv. v kostele Maria am Gestade, kde kdysi působil svatý Klement Maria Hofbauer. Je pohřben na hernalsském hřbitově, nedaleko
hrobu Otce Ondřeje Petrů.
Měl nás rád, a proto si zasluhuje naši bratrskou vzpomínku při mši svaté. Odpočívej v pokoji, Otče Stanislave!
KDT_SLAV1T PAHĚTNÍ_DEN_NEZNÁMÉHO_JUBILANTA?
Jsem pro to savést památný den neznámého jubilanta. Jako
je totiž vzpomínáno všech padlých u hrobu neznámého vojína, a tím
se na nikoho nezapomene, tak by bjlo vhodné vzpomenout všech našich jubilantů v navrženém památném dnu. Ubohý sazeč Vincula se
totiž odvažuje říci, že ještě tak stačí na mrtvé - a i jejich jména uveřejňuje někdy se zpožděním - ale že si vůbec netroufá na živé. Tím spíš, že značná část čtenářů je ve věku, kdy se lidé setkávají s Abrahámem^ kty kněží slaví stříbrná jubilea svěcení a sestřičky svých řeholních slibů. Pokud se redakci nepodaří vydržovat
zvláštní sekretariát pro tyto záležitosti, sazeč odmítá jakoukoliv odpovědnost za případná opomenutí a obírá se myšlenkou zavést
nejen svátek, nýbrž i rubriku neznámého jubilanta.
Žabím se - většinou zcela náhodně - dozvěděl o těchto životních meznících našich čtenářů:
70 let věku: prelát Dr. Bezdíček v Římě
děkan Urban v Esslingen/Stuttgartu
60 let věku: Václav Soukup v Schweinpointu; prelát Planner v Římě
50 let věku: salesián Frydrych ve Waldwinkelu
40 let věku: Pavel Kučera v Zirndorfu
25 let věku: bohoslovec Steiner v Nepomucenu.
25 let kněžství: jezuita Lang v Londýně
dominikán Kadlec v Západní Indii
augustinián Bernáček v Paříži
A ti ostatní? A ty ostatní? Zřejiě stárnou také, ale zatím to není veřejné.
Vyhlasme proto den jubLlantů - známých i neznámých - na
zítřek po dni, kdy každý z nás přečte tyto řádky a hned za čerstva
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jim věnujme bratrské memento při mši svaté. A pak jim také připijme s přáním, aby zůstali stále mladými před Pánem.
YINCULUM_niSSARUM
stále existuje, i když se mu - jak
bylo opětovně dokázáno - smrt tvrdošíjně vyhýbá. V těchto dnech
byl do něho zapsán dp. Jaroslav Nesvadba z Vídně, vysvěcený v
červnu tr. S ním má nyní Vinculum Missarum 35 členů, to znamená,
že za prvního, který zemře, bude aspoň 34 spolubratři sloužit
mši sv. Členství je stále otevřeno všem našim kněžím.
EOND_VZÁJEnNÉ_POMOCI
Je jistě dobré pomáhat si navzájem po smrti, ale samo o
sobě to nestačí. Mezi námi je, bohužel, dost kněží, kteří z různých
důvodů - pro zaostalost země, kde působí, anebo proto, že nemají
občanská práva a někdy ani právo asylu - nemají a někdy ani nemohou mít nemocenské pojištění ani zajištění na stáří. Je to bolestný problém, který nakonec brzdí i naši apoštolskou pohyblivost který padesátník bude ochotný jít do naší misie v zemi, kde ani
diecése ani stát-mu nezajistí aspoň to nejnutnější na stáří.
Mluvili jsme o tom už při mnoha příležitostech, naposled
na schůzce v Ellwangen, kde jeden spolubratr, zrovna ne příliš bohatý, vtiskl při odchodu do dlaně redaktoru Vincula na tento účel
100 DM.
Fond naší vzájemné pomoci je tedy už založen - je tu aspoň ^malé seménko. Jaký strom z něho vyroste, je ještě těžké předpovídat, jistě bude nutné celou otázku ještě promyslit a projednat
osobně s těmi, kdo by mohli dát účinnou radu.'
Nechceme tím také dělat konkurenci Nepomucenu, které právě nyní potřebuje vydatnou pomoc, ani fondu svatého Vojtěcha, který
je stále otevřen. Zatím chceme tento problém, který opravdu existuje, předložit celé naší vinculovské rodině a poprosit o podnětné rady a návrhy. Kněží takto nezajištěných nakonec není tak mnoho.
Nebylo by možné pomoci jim platit příslušné pojištění u nějaké solidní soukromé pojiší.vny? Anebo byste měli nějaký jiný návrh? Napiště nám ho!
§ESLI_JSME_SE_V_NĚMECKU,
s některými dokonce dvakrát.
Nejdříve na sjezdu střediska Velehrad v bavorském Niederalteichu
v minulém srpnu, kněží žijící v Německu pak konali svou tradiční
podzimní schůzku minulý říjen v Ellwangen.
Dr. Hrbata na ní promluvil o profilu pokoncilního kněze,
další program pak byl věnován problému, jak zapojit činnost nově
založeného "Opus bonům" (pořadatele Akademických týdnů a organisátora českých studentů a intelektuálů) do života naší krajanské církve a jak ji sharmonisovat s činností českých farností v Německu.
E0UŤ_D0_SVATÉ_ZEMĚ_V_R._1974_?
Už mnohokrát se mluvilo o společné krajanské pouti do Svaté země. I letos jak v Niederalteichu tak v Ellwangen se někteří
spolubratři vraceli k tomuto námětu a žádali jasnou odpověd. Ta
zní zatím takto:
V r. 1973 bude už pou6 do Říma, proto připadá v úvahu rok
1974. Chceme-li, aby se pořádání pouti ujalo středisko Velehrad a
jeho sekretář, jehož jméno je podle mnohých (tak to bylo řečeno)
zárukou zdaru^ je třeba mu sdělit, kolik krajanů má opravdový zájem
se té poutě zúčastnit. Proto:
1) Upozorněte na tuto možnost krajany ve svém okolí;
2) Sdělte do Říma, v kterém ročním období byste si ji
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přáli a kolik zájemců (Čechů),jste pro ni získali.
Na podkladě těchto údajů bude možno uveřejnit v příštím
čísle Vi&ouLa další informace, a tak se snad dospějě k definitivní
mu plánu. Zatím je už dovoleno - pro každý případ - začít si na tu
pouí šetřit.
JAK_BYSTE_TO_ĚEKLI
v řeči země, v které nyní žijete? Zdá
se nám totiž, že naše čeština je jazyk nad jiné pružný. Znáte jistě z chemie přípony -ný, -natý,-itý,-ičitý,-ečný,-ový,-istý,-ičelý
(nemýlí-li mě pamět), které vyřeší velmi jednoduše složité jazykové problémy jiných řečí. Něco podobného však existuje, pro změnu
zase s předponami, v oboru teologie.
Po posledním papežském dokumentu o zrušení nižších svěcení děláme jasný rozdíl mezi pověřením (lektorů a akolytů) a svěcením. Mezi lidmi svěcenými pak máme tyto stupně:
-posvěcený (nesvátostně) je např. opat nebo abatyše,
-nasvěcený je stálý jáhen,
-rozsvěcený je jáhen, který se připravuje na kněžství,
-vysvěcený je kněz, kdežto
-dosvěcený je jedině biskup.
Zkuste to, podaří-li se Vám to, vyjádřit jinou řečí!
ZEMŘEL MONS. JOSEF_C^_KUNC
Ne, už se nikdy nebudu holedbat, že na něco stačím. Na
třetí stránce tohoto čísla jsem napsal, že stačím aspoň na to zaznamenat zprávy o úmrtí našich spolubratři, a dnes - dva^dny nato
- mi zvoní telefon, který mě usvědčil z opaku. Už víc než před měsícem, 13. října, zemřel v East Bernard v Texasu, v diecési Otce
biskupa Mořkovského, náš milý spolubratr Josef C. Kunc. Ti, kdo
pročítají Vinculum až do poslední stránky, se jistě budou pamatovat na jeho řádky v rubrice "Z naší diaspory". Byl naším velkým
přítelem a štědrým podporovatelem naší činnosti ve prospěch krajanů. Byl už stařičký, 21. listopadu by se byl dožil 90 let.
Z jednoho jeho dopisu vyjímáme několik autobiografických
dat: "Jsem rodem z Kvasína u Solnice v diecési Hradec Králové. Tam.
jsem v semináři studoval rok, v Litoměřicích druhý ročník, a pak
na výzvu galvestonského biskupa zde odejel jsem do Texasu, zde byl
vysvecen r. 190? a působil většinou mezi krajany..."
Byl tedy v plném smyslu "náš": náš svým původem, náš zaměřením celé své kněžské práce, náš i jako příznivec střediska Velehrad. Nemá tedy i trvalé místo v mašem mementu? V Římě jsme za
něho obětovali mši sv.
JEŠTĚ_JEDNA_BOLESTNÁ_ZPRÁVA
Koncem listopadu zahynul tragicky v Kanadě bratr našeho
spolubratra Jiřího Pavelky působícího v Německu. Zanechal po sobě
rodinu s 4 malými dětmi (nejmenšímu je snad 13 let). Pokud víme,
Jirka byl právě letos v létě u něho na návštěvě.
Říká se, že sdělená bolest je jen poloviční bolestí. Kéž
je tedy pozůstalým útěchou, že se na jejich bolesti upřímně podílí
me svou účastí i svými modlitbami.
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TISÍC_LET_ČESKÉ_CÍRKYE
je velké téma příštího roku, na
které se už po léta připravujeme. Jde přece o počátek naší církve,
'ínejstarší instituce" v naší vlasti, jak ji nazval Otec kardinál
Beran ve svém proslovu k SVU v New Yorku, kde se zmiňoval o tomto
blížícím se jubileu.
Naši historici už po léta připravovali dějepisné studie,
které v jubilejním roce vyjdou v souborném svaaku. O jubileu bude
samozřejmě psát Nový život. Doufáme, že se i nám podaří rozeslat
Vám, drazí čtenáři, rozmnožený tisk přednášek připravených o tomto tématu od našich spolupracovníků.
V této rubrice zasvěcené duchovní službě nám jde však především o to, abychom jubilea využili k prohloubení náboženského Uvědomění našich krajanů a hlavně k prohloubení společného povědomí
přináležitosti k jednomu společenství církve, jehož základním zákonem je upřímná obětavá láska.
V některých zemích chystají exercicie anebo duchovní obnovy, všichni už jistě víte o všekrajanské pouti, která nás, dá
Pán Bůh, shromáždí u hrobu svatého Petra, u jeho nástupce a u hrobů nebo na památných místech některých pražských biskupů.
Program je tedy bohatý, práce bude dost, ale bude to doufejme - práce plodná pro Boží království.
. ;
V této-souvislosti bych však ještě chtěl opravit mínění
Otce opata Anastáze Opaska (s kterým jsem už o tom osobně v přátelském duchu mluvil; on ví, že napíši tyto řádky a snad by nebyl
napsal své, kdybychom se byli domluvili dříve), uveřejněné v jeho
doslovu k "Beiträge zur Tausendjahrfeier des Bistums Prag", dvěma
svazkům vydaným letos v Mnichově od Ackermann-Gemeinde, mínění,
které se pak začlo šířit po exilovém tisku (převzaly je např. Zprávy SVU). Otec opat tam píše: "Není-li to ironie našeho osudu, je
při nejmenším zvláštní, že dosavadní přípravu k jubileu pražského
biskupství, nevykonalo žádné české či československé sdružení v zahraničí,* ale němečtí katolíci, kteří dříve žili v Československu.
... tato snaha u mnohých i jinak dobrých Čechů může vzbudit nevoli
anebo závist..."
K tomu bych právě, jako také jeden z jinak i dobrých Čechů, chtěl dodat ;j-Proč nevoli a závist? Proč ne upřímnou radost?
Což jsou čeští katolíci neschopni se křesťansky radovat? Já totiž
myslím zcela upřímně, že podobné počiny vidí většina z nás opravdu
ráda a že je za ně i našim německým krajanům (pokřtěným ve stejné
církvi jako my, a proto našim bratřím) upřímně vděčna. A snad se i
hodilo, aby právě v Německu se toto jubileum slavilo o rok dřív,
protože založení pražského biskupství předcházela v Německu různá jednání, na nichž se zvlášť podílel svatý Volfgang, jehož výročí se slavilo letos.
Je ovšem zase přirozené, že my Češi slavíme toto jubileum
až napřesrok, protože pražská diecése byla založena z Říma jistě
ne dřív než na podzim 973° Udělali tedy dobře naši němečtí krajané, když uspořádali své oslavy v roce 1972, ale uděláme dobře i
my, budeme-li je slavit v r. 1973- Bez nevole, bez závisti, každý
podle vlastního plánu a podle vlastních možností, ale vždy v upřímné lásce, která právě v té církvi tehdy u nás založené má svůj
nevysychající pramen.
^^
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HA_SVĚTOVÉM_EUCHARISTICKÉM
nabudeme
osiřelí. Jsme sice národem, který má prvenství v n&ob^aaených biskupských stolcích. Zdálo se proto,- a naši krajané z Austrálie se
toho už obávali - že budeme jediní, kdo tam neb-udou mít žádného
zástupce mezi biskupy.
Avšak smiloval se nad námi náš dobrý Otec biskup Mořkovský a na naši prosbu se rozhodl, že do Austrálie pojede. Snad se k
němu přidají i někteří naši spolubratři žijící v USA. I v Melbournu budou tedy Češi důstojně zastoupeni.
EEJD^-OTEC_BISKUP_M0ĚK0VSKÝ
se zúčastnil i velkolepé svatováclavské pouti našich krajanů v Los Angeles. A všichni - anebo
aspoň mnozí - víme, jak se stará o Nepomucenum. Za vše mu patří naše upřímné zaplač Pán Bůh.
^I$5E_VE_SVĚTĚ,
v tom "našem"světě, se toho událo ještě
dost a dost. Máme tu zprávy z Londýna (stříbrné jubileum Otce Langa, pravidelné duchovní obnovy), z Paříže (pouti do Ronchamp a
Chartres, bohatý program kulturní), z Německa (olympiády, Akademický týden, zasedání ústř.^duchovní rady, podzimní slavnost ve Stuttgartu), z Rakouska (Vídeň i Linec), ze Skandinávie, z Austrálie i
z Jižní Afriky a - abychom na nikoho nezapomněli, z dalších kontinentů a zemí. Dnešní číslo by však bylo příliš dlouhé, proto rychle otvíráme další rubriku:

Z

Č S S R
JáK.BUDE..DÁL?

Zprávy z domova nejsou optimistické. Do Říma sice přiletěl v létě Otec biskup Tomášek a na podzim Otec biskup Trochta, to,
že dostali víza je však asi jediná positivní skutečnost, kterou lze
zaznamenat.
Jak známo z Katolických novin, na Slovensku byla ustavena
konference ordinářů za předsednictví košického kapitulního vikáře,
tedy orgán, který má být náhražkou biskupské konference. Jde tu už
0 očividné narušování ústavy církve, která podle vůle Krista Pána
vyžaduje v čele diecézí řádně vysvěcené biskupy.
Jestliže jsme rozuměli dobře jedné zprávě, zdá se, *že už
1 Otec biskup Matoušek, světící biskup pražský,je definitivně přeložen na vedlejší kolej. Nejen že není generálním vikářem (po koncilu' je světící biskup "vicarius generalis natus", protože není myslitelné aby^biskup poslouchal obyčejného kněze), nýbrž se snad už
ani nezúčastňuje zasedání "biskupů a ordinářů", asi právě proto, že
není ordinář
Noviny přinesly zprávu, že vláda ČSSR vyjednává s Vatikánem o obsazení biskupských stolců. První setkání prý bylo v listopadu, další má být v prosinci. Jak dopadne, se dozvíme ze světového tisku.
0 biskupech Otčenáškovi a Hladoví se už, zdá se, vůbec nemluví. Zato pomalu mizí opotřebovaní "kapitulní". Po Stehlíkovi došlo na Olivu. Dvě pozdní povolání - právník a lékárník - a jak
skončili! Teá už je soudil Pán, my je můžeme jen doporučit jeho nekonečnému milosrdenství.
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ČT^I_A_P^^ROKU_DRU^_STUDENÉKU
Kněží z první, poválečné gardy nepomucenské se jistě pamatují na bývalého prefekta a krasopisce Jardu Studeného (v červenci tomu bylo práyě 25 let, co byl vysvěcen). I ostatní snad o něm
slyšeli, anebo aspoň viděli jeho pohlednice s liturgickými veršíky
a přiléhajícím symbolem (špruchkarty se tomu říká česky), které byly vydány někdy v roce 1968. Mám tu před očima zrovna jednu z nich,
která se tak velice dnes na něho hodí: malý ptáček se dívá na kříž,
nad nim hvězda víry a naděje a pod ním slova: Pane, shlédni na mne
a smiluj se nade mnou, vždyt jsem tak sám a tak ubohý.
Ano, to je on. Svůj kreslířský talent dal do služeb své
olomoucké arcidiecése, připravoval katechetické pomůcky a pokračoval v tom i za změněných poměrů. Když na něho přišli, zůstal "tak
sám a tak ubohý", opuštěný od představitelů své arcidiecése,která ho zapřela. Byl tedy obžalován, že se rozprodejem katechetických pomůcek v ceně 700.000 Kčs obohacoval osobně (!) a byl odsouzen na čtyři a půl roku. On, který z touhy "po osobním obohacení"
opravil během svého působení asi 16 kostelů a který byl všude znám
jako velmi horlivý kněz. Pokud víme, trpí ledvinovými kamínky, jeho zdraví bude tedy dlouhým vězněním vážně ohroženo.
"Byl jsem ve vězení a navštívili jste mě," řekne jednou
Kristus Pán. Budeme Tě, Jardo - vlastně promiňte, Pane Ježíši! navštěvovat aspoň v duchu a přinášet Ti utěchu svých bratrských
modliteb.

Z

Ř í M A

NOVÉ_KNIHY
Křestanská akademie vydala v posledních měsících tyto
novinky: BILA A ČERVENÁ (barevný seriál pro děti o blah. Maxi miliánovi Kolbe) Lir 300; L. Jerphagon, MODLITBY PRO NESNESITELNÉ
DNY, Lir 300; F. Krosbacher, KŘESŤANSTVÍ A RODINA, Lir 300; J.
Pieper, SVATY TOMÁŠ Z AKVINA, Lir 1.200: J.V.Pole - V. Ryneš,
SVATY JAN NEPOMUCKÝ, 2 svazky, život a úcta, Lir 4.800; SVÁTOST
POKÁNÍ (výňatek z českého jednotného kancionálu), Lir 150; SVÁTOST
ZNOVUZROZENI (brožurka o sv.křtu,s novým českým textem obřadů),
Lir 300; R. Guardini, POSLEDNÍ VĚCI, Lir 900; V NEBEZPEČÍ ČASTOKRAT (autobiografie kněze misionáře za anglického pronásledování)
Lir 1.800; ZPEVEM K SRDCI (zpěvníček národních a duchovních písní)
Lir 600.
Připravuje se: JEDNOTNÝ KANCIONÁL (podle nových úprav
provedených příslušnou komisí); F. Planner, 0 KNĚŽSTVÍ (dokumenty
Il.vatikánského^koncilu): B. Svatoš, NECHODÍ PO HORÁCH (povídky);
JUBILEJNÍ SBORNÍK PRAŽSKÉHO MILLENIA.
Z

N A Š Í

D I A S P 0 R Y

Nejdříve dáme slovo letošním novosvěcencům.
Dp.František BLAŽEK, úryvky z dvou dopisů psaných rektorovi Nepomucena.
Lima, 13.října 1972: "Včera jsem štastně dojel do Callao. Cesta
byla nádherná, i když jsme zažili i ošklivou bouři u Kanárských
ostrovů. Trvala tři dni a aspoň 80 procent cestujících už bylo ne-
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mocných. Nejhorší byl druhý den. To už jsem skoro nejedl a většinu
dne jsem ztrávil v kabině na lůžku, aby mě to také nepostihlo. Dopadlo to ale dobře, jen mě trochu bolela hlava. Chodil jsem ale navštěvovat a těšit druhé, a tak jsem si rychle získal srdce všech.
Poslední den cesty z Ecuadoru do Peru byl Pacifik zase rozbouřený,
ale to už jsem měl hlavu plnou jiných věcí, a tak mi to ani nepřišlo.Pří jezd byl krásný, v přístavu na mne čekal generální vikář
ještě s jedním dalším knězem, a ti mi pro první chvíli pomohli. Mile jsem oba překvapil, že jsem přijel v klerice, a vůbec se zdá,
že jsem udělal dobrý dojem.
Dnes bych Vám líbal ruce za seminář, ve kterém jsem tolik dostal. Těžko si můžete představit, s jakými kněžími jsem se
na^lodi setkal. Bylo nás tam asi dvacet, a z toho jen pět sloužilo
každý den mši svatou. A byli tam i takoví, kteří za celou cestu nepřekročili práh kaple a nevzali do rukou jakoukoliv knížku; breviář je také už věc nevídaná. Nevím, co tihle kněží sem nesou, ale
jistě to není obraz a učení Krista. Jeden dokonce otevřeně říkal,
že sem jde pracovat pro osvobození lidu, a že je třeba se spojit s
komunisty, protože oni mají stejné ideály jako my.
Cestovala s námi také skupina sestřiček, asi dvacet, z
nejrůznějších kongregací, nejmladší bylo 48 let a nejstarší 65.
Na konci Atlantiku (blížil se právě první pátek) mě požádaly, abych
jim^udělal duchovní obnovu. Nelekejte se, prosím Vás - já jsem měl
také trochu skrupule, ale když jsem pomyslel na své spolubratry na
lodi, zase jsem je zahnal. Dělal jsem, co jsem mohl, a sestřičky
byly velice spokojeny. A přitom jsem zažil to nejkrásnější, co se
může knězi stát: stal jsem se nástrojem jednoho obrácení. Kdybych
už^nemohl nic jiného v životě udělat, pro tohle stálo za to stát se
knězem.
Bydlím zatím v Limě; co bude dál, ještě není jisté. Dnes
večer bych měl mluvit radiem s panem biskupem, který mi dá přesné
instrukce."
Huari, 10. XI. 1972: "Jsem teá v Huari u pana biskupa a dělám všechno možné. Především studuji - jednak jazyky, jednak všelijaké knížky z místní pastorálky. A kromě toho vypomáhám v místní duchovní
správě. Tak chodím pravidelně do nemocnice a do vězení, a hlavně
katechisuji jak mohu. Po Třech Králích, když tady přijdou letní
deště, pojedeme dolů do Limy, a pak tam mám dělat ještě nějaký
kurs. Nahoru se máme vrátit na Svatý týden.
^Nahoru do Huari jsme přijeli 26.10. Takovou cestu si nikdo na světě nemůže představit. 350 km nejstrašnější horské cesty,
vedle cesty propasti 1000 - 2000 metrů, nekonečné serpentiny atd.
Napřed se projíždí hřebenem Černých Kordiller ve výši 4.180 m, pak
se jede asi 50 km tzv. Punou, což je náhordní planina od 4.100 do
4.800 m, a^pak se přejíždí hřeben Bílých Kordiller. Bílé se nazývají proto, že na vrcholcích je věčný sníh, který tady v tropech začíná asi na 5.000 m. Je to pohádkové, jen ta výška je přehnaná. Bílé Kordillery se projíždějí průsmykem ve výšce 4.600 metrů. Huari
je 3.100 m nad mořem v hlubokém dolíku, který je obklopen pětitisícovými horami. Je to nádherné. Teploty se nemění celý rok. Přes
den tak 20 stupňů, v noci 12-15. Jen slunce je tady strašné a je
třeba se chránit. Po cestě, když jsme vyjeli asi do 2.500 m, mi
páteři dávali jakési pilulky pro srdce. Sice jsem se divil, ale
vzal jsem si to. A pak mi bylo všelijak i s těmi pilulkami. Kdo
tyhle výšky nezažil, si nemůže představit, co nedostatek kyslíku
a nízký tlak znamená. Mám všelijaké potíže, ale to hlavní je v pořádku: srdce a krevní tlak. Tady stačí udělat pár rychlých kroků
po rovině, a už mi srdce bije 150. A tak je třeba opatrnost. Mám
tu i čistě materiální potíže, jako třeba číst nahlas při mši svaté.^To, co se v nížině přečte jedním dechem, je tady třeba číst
natřikrát. Ale pomalu si zvykám a hlavně neztrácím chuí a nadšení.
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Kdybyste měl možnost poznat zdejší lidi, moc byste mi záviděl."
Op. PetrcELIÁŠ^.Locarno velŠyyciBLDSku^ 22;rXv,1972: "Jak už jsem
psal drive, jsme zde kromě faráře, jenž je zároveň arcikněz zdejší
kolegiátní kapituly (eelkem 6 kanovníků), ještě 4 kaplani, z nichž
jeden je jáhen. Letos poprvé vedeme společný život, dříve totiž
každý kněz bydlel zvlášť, a také pokud jde o práci, byl více méně
samostatný; kaplan ve vlastním slova smyslu zde nebyl. Na jaře byl
zde jmenován nový farář a ten se rozhodl, že jako první.v diecézi
bude realizovat společný život a práci ve skupině. Každý z nás má
tedy kolem 15 hodin školy (všechny stupně) a dále je mu vymezena
určitá práce ve farnosti: např. já mám na starosti ministranty a
přípravu rodin na křest (v každé rodině se dělá před křtem návštěva, jež má za účel seznámit s významem křtu a novým obřadem), ostatní mají na starosti chlapecké oratorium, skauty, dětský pěvecký sbor (teprve začíná; jinak zpěv je zde dosti chabý), různé katolické spolky a sdružení (hlavně farář).
Ráno v 7 hod. společně recitujeme s lidem laudy a zároveň koncelebrujeme. Máme na starosti ještě jeden filiální kostel, 1.
u něhož bydlí farář (byl tam dříve rektorem kostela) a jeden z nás,
protože do zdejší fary se všichni nevejdeme...
Pokud jde o školu, tak najobtížnější je to v kvartách
na gymnasiu (nemají o nic zájem). Kvinty jsou mnohem lepší. Nejvíce zadostiučinění mám ve 4. a 5* obecné."
Dp. Jaroslav NESVADBA, Hollabrunn v Rakousku, 5.XI.1972: "Posílám
Ti své srdečné pozdravy ze svého prvního kaplanského místa Hollabrunn. Je to menší město (vzdálené pouhých 40 km od Znojma) s ca.
6.000 obyvatel. Jsou zde dva kostely, nemocnice a poměrně mnoho
škol různých typů. Jsme zde celkem tři kněží: děkan a dva kaplani.
Děkan je již starý, většina práce leží na nás kaplanech. Je zde
sice malý kněžský seminář se 6 kněžími. Někteří vyučují na školách,
ale jinak nezasahují do práce ve farnosti. Nemusím opravdu naříkat,
že mám málo práce. V neděli jsem zpravidla od 7 hodin do půl dvanácté v kostele a večer máme zde ještě večerní mši sv. Náboženství
učím na obecné škole ve 4. a 3* třídě eelkem 8 hodin týdně. To víš,
že mi to dá hodně přípravy. V úterý, středu a pátek jsou zde kroužky s mládeží. Mimoto jsou zde zástupy ministrantů (50), kteří potřebují také čas od času nějaké schůzky. Duchovní správu máme i ve
špitále, snažím se, abych aspoň jednou týdně udělal návštěvu u nemocných. Vcelku možno říci, že tu navštěvuje bohoslužby asi 50%
věřících. Lidé se vcelku ke mně chovají vlídně. Ty nejhorší začátky jsem už překonal. Jsem rád, že kaplan, se kterým jsem zde, je
mi velmi nápomocen. Jinak se snažím pracovat na vinici Páně, jak
dovedu a spoléhám přitom samozřejmě na pomoc Boží. Jsem též vděčný za modlitby svých přátel, jak kněží tak laiků."
Po řádkách našich novoevěcenců si přečteme něco z dopisů sestřiček.
Sr. Maria Gaudia HOLASOVÁ.,
Sydney v Austrálii, 11.V.1972 (sestrióka Maria Gaudia píše jen první část dopisu "checky", aby dokázala, že umí mluvit, i když jí psaní, jak říká, nejde; proto uveřejňujeme její dopis v našem českém překladu). "Již je to rok, co
jsem v Austrálii. Jsem ráda, že tu mohu dělat mnoho lidí šťastnými. Žiji v Rooty Hill - Sydney, kde je veliké středisko vedené našimi sestrami. Vypadá to jako vesnice, patří k tomu 17 domů. Je
zde škola pro 300 dívek, v které se vyučuje domácím pracím. Tato
škola byla otevřena před třemi léty. Pak je tu starobinec sestávající ze dvou domů s celkem 230 lůžky. Dále tu máme nemocnici pro
ženy se 75 lůžky.
Naše dvacetičlenná sesterská komunita má sestry z celého
světa: 3 z USA, 4 z Kanady, 1 z Holandska, 1 z Francie, 2 z Irska,
1 z Německa a já z Vídně. Podobně i lidé v našich domech tvoří mezi-
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národní společnost, protože po druhé světové válce:zde našli domov lidé z celého světa.
Já jsem pracovala první rok v nemocnici, teá vedu jeden
dům starobince se 126 lůžky, kde jsem odpovědná i za personál. Jednou v týdnu mám volný den. Ten trávím skoro vždy mezi Čechy. Mám
už mnoho českých přátel v Sydney, zúčastňuji se vždy českých bohoslužeb a navštěvuji české rodiny... Při první mši svaté Otce Ondráška bylo plno lidí radostí dojato až k slzám... Modleme se za sebe
navzájem, abychom byli znamením Krista ve světě.".
Sr.Markéta H.DOLEČKOVÁ, Virieu-s.-B., 26.V. 1972. "Vidím z adresáře,
že asi nevíte, v jaké řeholi jsem, a proto také se představuji: S.
Dolečková Markéta-Marie, voršilka pracující v polské klášterní rodině. V příloze italsky vydaný obrázek naší zakladatelky (pozn. red.
jde o Boží služebnici Voršilu Ledóchowskou a její kongregace se
jmenuje sestry voršilky božského Srdce Ježíše v agónii) vám poví více. Naše sestry pracují v Římě už od r. 1929, máme tam 3 domy a
mimoto další tři v různých vlašských provinciích. Sama jsem v Římě byla několikrát a navštívila i dům našeho kard. Berana.
Původem jsem z Ústí nad Orlicí ve východních Čechách, ale už 40 let žiji ve Francii, proto promiňte styl a chyby, nemám
vůbec příležitost mluvit naším pěkným jazykem. Jen čtu a mám písemné styky s rodinou."
A teá něco od kněží zkušených.
Dp. Josef RÁČEK, Cap-Chat v Kanadě, na sv. Václava 1972: "Je mi 1
dnes jasné, že je pro mne pozdě se nabídnout pro duchovní službu
"našich".Nebylo to možno na kontinentě klokanů a na Jižní Afriku
už opotřebované srdce necítí ani odvahu ani kuráž. A tak akční
rádius se zužuje na zdejší ústav pro pensisty a od srpna mi k tomu pan biskup přidal funkci v ústavu pro readaptaci alkoholiků,
vzdáleného asi 15 km, kam dojíždím dva dny v týdnu a v neděli odpoledne na bohoslužby. Residenci mám však zde jako předtím. Je to
asi známka, že můj zdravotní stav se ustálil a že p. biskup má dosud ve mne důvěru po 20 letech farářování v jeho diecési.
Byl bych se rád rozletěl domů na prázdniny, ale visum neexistuje pro kriminálníky, kteří nedostali amnestii ani rehabilitaci. Ani na olympiádu do Mnichova jsem nezaletěl, protože nikdo z
rodiny nemohl přijet do Bavor, jak jsem po jistou dobu doufal. A
tak se zamotávám pomalu do kukly starého papriky a v 61 letech
předu svá vlákna na přespání zimy. Normálně je to trochu předčasné,
ale zub času někdy ohlodá utahanou kostru rychleji než za klidných
period."
P. Vojtěch EBGELHART, Goteborg ve Švédsku, 23.XI.1972: "Jardu snad
bude zajímat, že jsem zahájil činnost v novém úseku švédska, totiž
v Hallands lánu, který leží na půl cesty mezi Goteborgem a Malmo.
Mívám tam teá bohoslužby vždy v sobotu před krajanskou mší v Malmo - prostě se tam stavím cestou a nijak mne to nezatěžuje. Kostelík je ve vilovém městečku Oskarstrom, kam se sjíždějí krajané z
měst Falkenberg a Halmstad. Iniciativa vznikla po tragické smrti
dvou mladých krajanů v Halmstadu. Při pohřbu jsem najednou zjistil,
že je tam spousta našich lidí a že je tam i velký zájem o bohoslužby. Hned napoprvé si lidé objednali mše sv. na čtyři měsíce dopředu a v tom malém kostelíčku je vyslovený nával. Spolupráce s farářem je vzorná: nikdy neopomene přijít osobně na naše "kostelní kafe",
zve naše mladé na schůzky s místní katolickou mládeží atd. - Také
v Goteborgu se duchovní správa vyvíjí velmi utěšeně. Průměrná učast stoupla zhruba na 50-60 lidí, z původních 6-7,a také kvalita
se značně zlepšila. Mám ten dojem, že jsem našel správný styl, jak
těmhle novým lidem hlásat evangelium: při setkání po mši sv. se
často o tématu kázání ohnivě debatuje. Jako pomůcky mi slouží ve-
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dle holandského katechismu hlavně výborná kniha Ratzingerova
"Einführung in das Christentum" (Deutscher Tachenbuchverlag, WR
4094). Je to snad nejlepší, co dnes lze našim lidem předložit jako celkový přehled, o' naši víře a ve volných chvílích to překládám.
Hotov míním být po letních prázdninách."
Jaroslav TOMÁNEK, Veselí v USA, 28.XI.1972: "Po tom exodu mladších kněží - ještě to neustalo - většina kněží musila převzít ještě jednu osadu jako misii, tož mne to také postihlo. Ovšem nenaříkám, když si pomyslím, co se děje doma, tož tu žijeme pořád jako
na weekendu..-. Hovorkův fysický stav není dobrý, zlomil si také
před časem nohu a stále si naříká, že ho bolí. Jeho paměír je však
bystrá a duchovně převyšuje vysoko všechny naše kněze."
Nakonec několik zlomků (jen co skoupý papír dovolí) z korespondence zesnulého Otce Chrysostoma MASTÍKA:
Francie 19501 "Ano, hynu touhou po domově, však víte, jsem trochu
básníkem, naprosto to neříkám proto, že jsem cosi psal, ale mé srdce je takové a trpím v cizině i za podmínek, které by mně byly
u
nás doma vítané. Přijímám to i jako pokání - at tomu lidé rozumi
nebo ne, a hlavně kněží - rozlišuji mezi nimi všude - ty, kteří
"jen konají své povinnosti" a úřadují,a opravdové učedníky Kristovy. Nepoměr v počtu je ovšem veliký. I ve Francii, kde nyní ještě
žiji, je farisejství a klerikalismu.dost - Jestliže, padna na kolena, klaněti se mi budeš... a to odmítám všude... Těším se, budu-li živ a zdráv, že budu žít v břevnovském klášteře pod berlou P.
Anastáze, či jak bude Bůh chtít."
Chile 1951: "Je to všechno takové zvláštní - jako celý můj život!
Jako veliký, truchlivý pták pouště nesl mne aeroplán - zmítaný větrem - nad mořem a nad pouští Atacama k nevím jakým osudům, jež ml
zbývají ještě do hodiny smrti... Na oceánu jsem se díval po celý
měsíc věčnosti do tváře - a čím jedni pohrdají - já slávou tohoto
světa - to druhým je nanejvýš žádoucí... Monsignore a všichni lidé
zde jsou jako ženy - trochu marniví a trochu nespolehliví. Mým dobrým druhem je však Následování Krista od Kempena, mimo Evangelia.."
Ještě z r. 1951: "Vichřice teu hlomozí denně kolem našeho domu na
hoře. Její nářky, jako bezůtěšné Rachel, mne nevyrušují z klidu.
Stal jsem se trpělivější a pokoj mé duše, v ustavičné blízkosti oltáře, je nesnadno otřesitelný onou mučivou úzkostí z příštích dnů
ubi quando, již nejspíš spánek vpašuje do podvědomí. A mé mše na
počátku dne jsou exstatické, plné krásy a tichého štěstí. Hovořím
s Bohem mi neznámým, vyloučeným z lidských kolbišť a bojišť, ale
který nakonec rozhodne o osudech lidských mraveništ..."
"Kvete mimosa, kvetou pepřovníky a jejich červených plodů je plno
na zemi. Zrají hrozny a my jsme smutni, že žijeme mimo domov..."
Valparaiso, 1952: "Boj proti pokrytectví je tu marný, alespoň se
to zdá. Ale já se nedám zmást ničím. Podléhal jsem různým neduhům
duše, ale lakomý jsem nebyl nikdy. Jenže jsem dával, pokud mi to
bylo možné, jaksi instinktivně, bez motivu - nejen hodným, aby byli ještě hodnějšími..."
Valparaiso, 1953: "Jsem dalek vší učenosti theologicé i jiné a večer rozmlouvám s hvězdami, člověk tak vidí nejlépe svou nicotu a
malost světa a současně - je to nejkrásnější chvíle našeho dne a
života - být sám s onou nesmírností, jež nemůže obsáhnout Boha..."
Huánuco, Peru, 1953: "Peru mne velmi okouzluje, je to nejzajímavější země, v níž jsem dosud žil. Trpím ovšem jaterní chorobou a cukrovkou a přepadají mne tvrdošíjné bolesti. Ale to patří jaksi i k
našemu věku."
Z roku 1955:"Život se mi jeví teá krásnější než dříve, protože mládí je ku podivu, a někdy nepochopitelně, melancholické..Snad je to
také Milost, že nám na podzim Slunce září v své tiché samostatnosti,
jak,nikdy jsme dříve jeho světlo neuzřeli v čistém jasu oblohy."

