Rada XVII., číslo 3

V Římě v létě 1973

Pětadvacáté a desáté výročí
Až mě to zarazilo, když jsem si to uvědomil. Naše duchovní služba v Německu bude letos oslavovat čtvrt století svého
trvání. S kolika lidmi asi přišla v té době do styku, kolik z nich
za tu dobu zemřelo a kolik se jich narodilo! A to přitom není nejstarší. Pařížská duchovní služba začíná své dějiny daleko dřív,
ještě před válkou, a Londýn také asi nebude o mnoho mladší. A pak
by se daly vyjmenovávat naše misie jedna za druhou, od Austrálie
až po Kanadu, od Jižní Afriky až po Skandinávii, která je snad nejmladší.
Na počátku každé z těchto misií stál nějaký kněz, kterému starost a péče o krajany byly přednějšími než jeho osobní zabezpečení. To není, prosím, neúcta k laikům, kteří k založení některých misií platně přispěli, někdy dokonce způsobem rozhodujícím. To je historická skutečnost. Kde jsme měli kněze, tam máme
misii. Kde kněz chyběl (myslím tu třeba na Holandsko), tam společenství našich věřících neexistuje.
Dnes máme, díky Bohu, skoro na všech klíčových místech
našeho exilu české kněze. Co je smyslem jejich poslání? Snad by
se o tom dalo diskutovat. Dílčích cílů by se jistě našla celá řádka. Mám však zato, že by se všechny daly uvést na jeden základní:
vydávat svědectví, být znamením a nástrojem, být svátostí Boží lásky. Té lásky, která se zjevila v Kristu, která se projevila na kříži, která je vždy s námi, která nikdy neopouští, která jde za ztracenou ovcí, která se dává, která se obětuje, která chápe, pomáhá,
hojí a vzpružuje.
Skoro mě až překvapilo, jakou odezvu mělo ve světě desáté výročí blažené smrti Jana XXIII. Vím, jsou lidé, kteří se ho
dovolávají neprávem. Jsou i jiní, kteří mu nemohou přijít na jméno. Ale to jsou většinou lidé vypočítaví anebo předpojatí. Drtivá
většina naší generace ho však nosí v srdci, protože v něm objevila záblesk Boží dobroty. Protože v něm právě viděla svědka Boží
lásky. On nějak dovedl být - aniž by to "hrál" - opravdovým Kristovým knězem, nejen svou mocí, nýbrž i svým životem a nakonec i
svou smrtí. Nemohli bychom si i my něco vzít z jeho příkladu?

M E Z I

N AM I
NEJEN_MISIÍM,

i nám všem se vrší léta a jejich počet dosáhne někdy zaokrouhlených čísel.
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Šedesáti let se dožil břevnovský opat Dr. Anastáz Opasek žijící tč. v Německu a kněz pražské arcidiecéze Jiří Svoboda
v Kanadě.
Padesáté narozeniny oslavili naši spolubratři salesián
Frydrych působící v Německu (brzy by nám chtěl pomoci jinde) a apoštol českého Chigaga Otec Vojtěch Vít z řádu sv. Benedikta.
Stříbrné kněžské jubileum si budou připomínat na pouti
v německém Ellwangen Otcové Fort, Štaffa 0. Praem. a Knespl O.M.Cap.
Všem - i ostatním neznámým - přejeme hodně svěžesti a
síly do dalších let a pomůžeme jim v modlitbách poděkovat Pánu Bohu za vše, čím je v minulých desetiletích obdařil*
ZEMŘEL_PATER_HYLŠ
Mnoho jsme o něm nevěděli, i když je jeho jméno zapsáno v dyptyších, kterým se profánně říkává adresář Vincula. Zprávu
o jeho smrti poslal Otec Čižkovský z Jnhannesburku. Píše: "Právě
jsem dostal zprávu, že Pater Hylš z Jihozápadní Afriky (70 let),
se zabil autem a sestřička, která s ním jela, také. Oba byli mrtví na místě. Psal mi o tom jeden ml neznámý farář, který o mně věděl z Hylšova vyprávění. Píše, že byl milován všemi, i nekatolíky,
a že ho budou všichni postrádat. P. Hylš se zabil 13/14. března
a byl pochován 15. března.
Vzpomeneme na něho před Pánem, třeba hned zítra při mši
sv. Nezapomenete?
VINCULUM_MISSARUM
Do Vincula Missarum se nově přihlásil P. Pavel Kučera.
Je nás v něm tedy tč. 39.
Základní pravidlo: Umře-li někdo z členů, má redaktor
Vincula povinnost dát o tom co nejdřív zprávu všem přihlášeným.
Ti jsou povinni odsloužit za zemřelého mši sv. a poslat o tom potvrzení do Říma.

K R A J A N S K Á

D U C H O V N Í

S L U Ž B A

NĚMECKO
Jak jsme už naznačili v úvodníku, naše duchovní služba
v Německu slaví letos 25 let svého trvání. Snad nepřísluší nám
nastiňovat její dějiny, tím spíš, že k tomu ani nemáme po ruce materiál. Bylo by nutné se zmínit o jejích začátcích v uprchlických
táborech - založil ji mons. dr. Lekavý, žijící dnes v Americe - o
jejím růstu a o úsilí dostat se pak do styku s krajany, kteří se
usazovali po celém Německu - tenkrát ji po patnáct let vedl dr.
Heidler - a pak o postupném budování místních církevních společenství, které s sebou neslo zakládání - ne vzdy snadné - nových středisek - o to má zvláštní zásluhu Otec Fořt.
Mezi čtenáři samými je jistě mnoho těch, kteří Německem
prošli anebo kteří do Německa aspoň přijeli při různých příležitostech, kterých se během těch 25 let naskytla celá řada: od schůzek našich intelektuálů až po světový eucharistický kongres v Mnichově, od různých setkání našich kněží až po sjezd střediska Velehrad vloni v Niederalteichu.
Dnes je Německo země, kde máme nejvíce farností a kde
také působí a žije nejvíce (odhlížejíc od Říma a od USA) našich
kneží.
Dík německé přesnosti a důkladnosti je také tamní du-
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chovní služba nejlépe zajištěna a - jak jistě mnozí vědí - má i
zvláštní organisační strukturu, v jejímž čele je delegát místní
biskupské konference.
Je proto společnou radostí nás všech, že tento delegát
německých biskupů pro českou duchovní službu, Otec Karel Fořt, byl
právě v tomto jubilejním roce jmenován monsignorem. Papežské vyznamenání mu předal předseda biskupské konference kardinál Döpfner, který mu také vyjádřil své uznání za všechnu činnost, kterou
česká duchovní služba vyvíjí.
^ONS^_FCŘTOVI_BLAHOPŘEJEME
z celého srdce a budeme ho
i nadále podporovat svými modlitbami a svou bratrskou solidaritou
v jeho ne vždy snadném poslání. Ad multos annos!
LONDÝN
Nový spolupracovník Otce Langa, dynamický jesuita P. Robert Kunnert, už v Londýně nepůsobí. Leží, chudák, v innsbrucké
nemocnici po těžké operaci páteře. Rozuměli-li jsme dobře diagnose, jedna z meziobratlových plotýnek mu nějak uskřipovala hlavní
nožní nerv, a kdyby se prý nebyl podrobil operaci, byl by na jednu nohu ochrnul. Nyní musí ležet zcela nehybně celý měsíc a pak^
během dalších měsíců se bude musit pomalu učit chodit. Zdá se, že
se operace povedla, pozná se to prý podle citlivosti prstů na noze, která byla ohrožena.
Když už mluvíme o Innsbucku, nemůžeme nevzpomenout také
na stařešinu tamních jesuitů české provincie, P. Bruna Restela kdo se s ním aspom jednou setkal, jistě nezapomene na jeho dobrotu - kterému v minulých dnech voperovali do hrudi srdeční simulátor.
Dostane-li se toto číslo Vincula do nemocničního pokoje
Otce Roberta a do rukou Otce Restela, nech*6 je jim symbolem a projevem naší bratrské účasti, našeho zájmu a našich modliteb, kterými je provázíme.
Do vzpomínek v modlitbách zahrnujeme i jednoho našeho
dalšího mladého kněze, který také nedávno musil jít do nemocnice,
tentokrát na universitní kliniku v Mnichově, s vážnými obavami,
které - bychom si přáli - budou snad už v den, kdy budete číst tyto řádky, rozptýleny. Proto ho zatím nejmenujeme.
PAŘÍŽ
Italské pošty, jak známo, často laškují. Římští biblisté
jsou už vážně přesvědčeni o možnosti existence druhého listu svatého Pavla Římanům, protože je zkušenost poučila, že byl-li by svatý
Pavel odevzdal nějaký svůj další list římské poště, bylo by stále
ještě možné, že by došel, třeba dokonce jako expres s nárokem na
zpropitné.
My tu byli nedávno přes měsíc odříznuti od ostatního světa. Jakmile však pošty začly zase fungovat, přišel do Říma bez
zpoždění, jako blesk z nebe, lístek od našeho misionáře v Paříži
s tímto zněním: "Dnes (10. června) jsme měli poradu u Pere Guillarda, národního ředitele všech cizineckých misií... Po delší debatě
bylo rozhodnuto, nebo páni zástupci biskupů rozhodli, že česká misie samostatně existovat nemůže a že český misionář musí mít poloviční úvazek ve francouzské duchovní službě..." Otec Bernáček toto
ultimatum - zcela správně - nepřijal a prohlásil, že bude pracovat
zadarmo, ponechají-li mu aspoň byt na jedné faře. Pařížská církev
se nezmohla ani na to. Proto pokračuje: "Tak, Otče, asi v sobotu
29* září bude v Paříži poslední česká mše za mého vedení a také
rozloučení. Je mi to líto, nebo*6 máme pěknou komunitu a našim li-
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dem bude misie scházet, ale nevidím východiska.Svůj byt zde musím
opustit 1. října. Chceš-li, pokus se napsat urgentní dopis atd."
Když jsem to přečetl (teá mi dovolte mluvit v první osobě), tak jsem si ulevil, jak je to jen Čechům dovoleno. V Londýně
máme dva misionáře, v Německu sedm, ve Švýcarsku pět - a ta prvorozená dcera římské církve, jak se Francie nazývá, nám nechce poskytnout ani jednoho! Chápou vůbec, že nedělají milosti oni nám,
nýbrž že pomáháme my jim, protože oni jsou odpovědní za naše lidi,
kteří žijí na jejich území? Ale o Paříž se musilo vždy bojovat, o
tom by mohl něco vyprávět bývalý tamní misionář.
Dali jsme se tedy do spravedlivého boje. Není totiž zvykem krále českého, aby z boje utíkal. Nepřátel se nelekáme, na množství nehledíme. Do 1. října se "hukáže, hdo z nás". Držte nám palce.
V příštím Vinculu se dozvíte více.
UPOZORNĚNÍ: Z ŘÁDEK, KTERÉ PŘEDCHÁZEJÍ, JE
ZCELA PATRNÉ, ŽE VINCULUM NEMÁ RÁZ ČASOPISU,
NÝBRŽ DOPISU MEZI BRATŘÍMI. PROTO - A TO PAT
ŘILO AŽ DO NEDÁVNÁ K JEHO DOBRÉ TRADICI - HU
NEDÁVÁME DO RUKOU LIDÍ NEPOVOLANÝCH, KTERÝM
NENÍ URČENO. BYL-LI NEDÁVNO ÚVODNÍK JEDNOHO
ČÍSLA VINCULA PŘETIŠTĚN V MNICHOVSKÉM "HLASU
SV. CYRILA A METODA", STALO SE TO S VÝSLOVNÝM SVOLENÍM REDAKCE. JINAK VŠAK STÁLE TRVÁ
NEPSANÁ DOHODA S ČTENÁŘI, ŽE VINCULUM POVAŽUJEME ZA DŮVĚRNÝ DOPIS, KTERÝ NEDÁVÁME DO
RUKOU NEPOVOLANÝCH!
SYDNEY
Píše P. Ondrášek: "Můj apoštolát pokračuje. Doufám, že brzy budu
mít dvě nová mešní střediska ve Wollongongu a v Newcastlu, kterých bude možno dosáhnout ze Sydney během dvou hodin. Už jsem
tam byl a rozprostřel sítě - totiž mluvil s asi 15 rodinami v každém místě a našel mnoho, mnoho problémů a velkou touhu najít někoho, s kým by se chtěli poradit, svěřit."
SKANDINÁVIE
Jak jste se už dočetli, v Novém životě, předseda a sekretář římského Velehradu navštívili po velikonocích střediska našich krajanů
ve Švédsku, Norsku a Dánsku. Setkání s krajany bylo nad^očekávání
srdečné a ukázalo, že i v těch chladných končinách aspoň nějaké
společenství našich lidí je možné. Misie tam dělají samozřejmě jen
první krůčky, zatím se jen podařilo překonat začáteční nedůvěru a
s krajany se seznámit. Katolický život v tamních zemích musí překonávat nepředstavitelné překážky, a to se samozřejmě odráží i na
životě našeho křesťanského společenství, které je zatím ve stavu
zrodu. Důležité však je, že se tam právě něco rodí, a snad brzy
uvidíme i konkrétnější výsledky. Přes nesmírné vzdálenosti^se tam
už mluví i o pořádání jakéhosi symposia těch, kdo mají o křesťanství živější zájem.
KALIFORNIE
Dnes nepíšeme "Los Angeles", nýbrž Kalifornie, protože
tam náš misionář P. Popelka podnikl po velikonocích apoštolskou
cestu i do jiných středisek, v nichž navštívil naše krajany a slavil mši sv. Píše:
"... Neděle, kdy jsem měl sloužit v S. Lake Tahoe první
českou mši sv., napravila sluneční září a příjemným počasím předcházející dojmy (ze sněhové bouře v květnu). Návštěva krajanů a
jejich účast na mši sv. byla nad očekávání. Mistr Ingriš doprová-
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zel český zpěv s virtuositou a nadšením..."
A_J^3TĚ_NĚMECKO^_OPUS_BONUM
Redaktoru Vincula bylo vytknuto, že se doposud nezmínil
o "Opus bonům" (nadále OB), třebaže je to sdružení, které má za
sebou už skoro rok legální existence a víc jak dva roky činnosti
(navazuje totiž na první Akademický týden v Hünfeldu pořádaný pod
hlavičkou frankfurtské duchovní služby, za jejíhož spolupracovníka byl nynější jednatel OB před 3 léty přijat).
Vinculum o této činnosti doposud nereferovalo, protože
jeho redaktor stále vyčkával, jak se vyvinou vztahy mezi OB a
"českou církví" v Německu. Dnes však je už opravdu načase zaujmout
k věci stanovisko. Činíme to tedy podle situace, jak se nám jeví
dnes, i když doufáme, že to není stav definitivní.
-OB má své sídlo ve Frankfurtu. Představuje se jako "sdružení lidí
dobré vůle, především křesťanů, lidí demokraticky smýšlejících,
kteří chtějí podle svých schopností rozšiřovat přínos českého a
slovenského národa do evropského kulturního života a přitom se
též věnovat charitativním úkolům. Jméno sdružení je odvozeno z
kulturního díla staroříšského myslitele Josefa Floriána (1873 1941)".
-Činnost OB se projevuje v "Akademických týdnech" a v apoštolátu
mezi studenty a inteligencí, který by mohl vhodně doplnit práci
duchovní služby. Froto jsme se z jeho prvních kroků všichni bez
rozdílu upřímně radovali.
-Tato radost byla však brzy zakalena skutečností, že OB, které
vzniklo při frankfurtské duchovní službě, nenabídlo své členství
- až na jednu či dvě vyjímky - našim duchovním správcům a že přímo odmítlo přijmout mezi sebe delegáta německé biskupské konference pro českou duchovní službu.
-Překvapení se ještě zvýšilo, když kolem OB "eingeschriebener Verein", uznaného německým státem, vzniklo - bez jakékoliv dohody či
předchozího upozornění našich kněží-OB "bürgerlicher Verein", dobrovolné sdružení, které se začlo organisovat v jednotlivých farnostech.
-Určité rozpaky vyvolala i ročenka Ackermann-Gemeinde (sdružení
sudetských katolíků, kteří v duchu smíření projevují zájem o osudy české církve) "Report 1972", v níž se mluví o tom, že spolkový předseda tohoto sdružení informoval Svatého Otce o založení
OB. Z jakého titulu - považuje ho snad Ackermann-Gemeinde za svou
odnož?
-Přes několik pokusů o dorozumění se doposud nepodařilo dosáhnout
harmonické spolupráce mezi OB a českou duchovní službou, mezi OB
a českou Ústřední duchovní radou v Německu. V posledních dnech dokonce v souvislosti s touto situací Frankfurt - sídlo OB - ztratil (anebo v nejbližších dnech ztratí) svého dosavadního duchovního správce.
Z této situace lze vyvodit tento závěr. I když OB vyvíjí
apoštolskou činnost, která by mohla být velmi užitečná a vítaná,
kdyby byla zapojena do našeho církevního společenství, zatím toto
zapojení neexistuje a OB působí na svou pěst bez církevního pověření. Musíme je tedy považovat za kulturní spolek "lidí dobré vůle, především křesťanů", který je právní osobou v Německé spolkové republice.
POZNÁMKA SAZEČE: Chápete, jak mě bolí ruka, která toto musila vysázet? A jak se těším na to, až mezi OB a naší duchovní službou
přestane koexistence a začne křesťanská spolupráce, až zase naše
společenství v Německu bude svorně vydávat svědectví o tom, že
Kristovi učedníci táhnou všichni za jeden provaz? Ve své prosté
sazečské hlavě si myslím, že i Kristus Pán pak bude spokojenější
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a že nám bude pak i více žehnat. Proto se za to i denně vroucně
modlím. Vy ne?
Při krajanských exerciciích se přihlásila jedna velmi
dobrá křesťanská radina, vlastně dva manželé ne příliš mladí, kteří by rádi adoptovali české dítě, zase ne příliš malé. Bližší informace lze získat v redakci Vincula. Tato možnost zůstává otevřená jen ještě několik málo měsíců, protože později, pro věk oněch manželů, už zákon adopci nedovolí.

Z

N A Š Í

D I A S P O R Y

P. Josef Buňát, Brazílie: "Jsem tu na to (je opět na novém místě,
pozn, red.) už trochu stár a sedřený. Biskup předal víc jak polovinu far své diecése italským kněžím z Pádový. Má s nimi dlouholetou smlouvu. Pomalu, my starší, tu budeme nadpočetní, ač nová
povolání nejsou, semináře zejí prázdnotou. Nikdo tu nechce být knězem a věčně žebrat na církevní díla, jež tu zkrachovala. Celá struktura církve tu je v krizi hlubší než jinde, kde pevné tradice proces zpomalily (zde tradice nejsou)."
Sestra Pavla, karmelitka, San Antonio, Texas:"Po dlouhé době se dostávám k tomu Vám poděkovat za časopis "Nový život"... Jsem bývalá
těšitelka Božského Srdce Ježíšova a přestoupila jsem do řádu bosých
karmelitek s papežskou klausurou v roce 1967. A již jsem složila
slavné sliby před 2 léty. Prodělala jsem před tím operaci lutaíku,
tak jsem nepsala. Pořád ale na Vás myslím, přidáváme modlitby za
Vás. Je nás zde 20 sestřiček a 2 novicky, je zde 6 let noviciátu,
než dostaneme černý závoj a slavné sliby... "Nový život" a "Radar"
půjčuji přes vrátnou a superioru českým lidem, je zde mnoho našinců v San Antonio..."
Sestra Jcanne-Emmanuel, Jižní Afrika: "Těmito řádky sděluji Vám bolestnou zprávu, velkou ztrátu pro naše misie. Neočekávaně tragickou
smrtí přišel o život současně s misijní sestrou náš krajan, všeobecně milovaný kněz, horlivý misionář P. Josef Hylš. Stalo se to
při srážce auta s nákladním vozem, při čemž oba drazí, byl na místě mrtví. Řidič nákladního vozu byl v bezvědomí odvezen do nemocnice, a tím je celý případ neobjasněný.,. P. Josef Hylš byl rodák
z Vracova, mojí rodné vesnice. Před 4$ léty jsme společně opustili
naše drahé rodiny a naši milovanou vlast a před třemi roky jsme ji
opět společně naposled navštívili. On nyní odpočívá se svými domorodými dětmi v africké půdě - nechť je mu lehká. Celý jeho ivot
byl obětním oltářem lásky k Bohu a k bližnímu, což nás povzbuzuje
ve víře, že je odměněn věčnou slávou a radostí vyvolených. Přesto
nesmíme zapomínati na naše zemřelé v modlitbách. R.I.P.
P. František Blažek, Peru: "Svátky Nového roku jsem ztrávil v Pomabamba, a 3* ledna uz jsem zase jel: 6 hodin na koni, na 3 dni. Vrátily jsem se večer před svátkem Tří králů. Bilance: 11 mší, 7 křtů,
7 sňatků, pomazání nemocných atd. Na Tři krále a druhý den v neděli 4 a 4 mše sv. s kázáními, 15 křtů, zpovědi a tak to jde do
nekonečna. Farář v Ppmabamba využil mé nepřítomnosti a odjel do Limy. Já jsem měl odjet několik dní za ním. V Limě jsem měl dělat jakýsi kurs a exercicie.
Jenže za několik dní s letními dešti nějaká lavina přerušila silnice a až do konce února jsme zůstali bez spojeni se světem. ... Tak jsem se stal nepředvídaně patriarchou na území asi tak
velkém jako Morava, na němž iije přes sto tisíc obyvatel, Nejbl -
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ší kněz, P. Štaud v Sihuas, je na dva dni cesty na koni. Začal jsem
tedy fungovat,jak to šlo. Můžete si představit, že to bylo těžké,
protože jsem to nepředvídal a neměl jsem nejmenší poučení. Cokoliv
jsem potřeboval vědět, jsem musel vyzvídat od lidí v kostele nebo
po ulici. S lidmi jsem tedy brzy navázal kontakty, a opravdu jsem
něčeho dosáhl. Mohl bych napsat mnoho i negativního, ale nemá smysl
dělat skandály. Jednou v nebi uvidíme, jak dobří jsou zdejší věřící a co všechno snesou bez ztráty víry.
Když už jsem byl přes měsíc sám, rozhodl jsem se, že si
zajedu za P. Štaudem na návštěvu a vyzpovídat se. Zatím jsem neměl
žádnou příležitost se s ním setkat a zdá se, že před příštím létem
(tj. Nový rok) ho nespatřím. Je to dva dni cesty na koni a za stávajících podmínek to byl jediný kněz, který byl dosažitelný. Počasí vypadalo celkem slibně, a tak jsem vyrazil. Měl jsem ale málo
štěstí. Ujel jsem asi jenom 5 hodin a v jednom údolí se se mnou
a s koněm zřítil most do rozvodněné řeky. Byl poškozen velkou vodou a moc se mi nezdál, takže jsem s koně slezl a jen jsem ho vedl
u huby. Netrvalo to snad ani půl minuty a šli jsme dolů. Měl jsem
opravdu kliku, protože kdybych byl zůstal v sedle, nevyváznul bych
živ. Kůň se jenom trochu potloukl a zůstal bez zranění. Já jsem se
zachránil také bez zranění. Problém ale byl dostat koně z řeky.
Především byl vyděšený a nechtěl se ani hnout, a kromě toho kamenitá rozvodněná řeka není moc dobrá cesta ani pro koně. A museli jsme
projít nějakých 100 metrů k místu, kde se dalo vystoupit na břeh.
Reka byla zarostlá křovím, a tak jsem musel připravit průchod pro
koně, lámat větve atd. Že se mi při tom nic nestalo, je opravdu
zázrak. Kůň, chudák, se celý chvěl hrůzou, když jsem ho konečně
po vícc než hodinovém zápase dostal na břeh. Ještě štěstí, že jsem
tentokrát měl koně strašně klidného.
Voda si ale vzala sedlové brašny, kde jsem měl všechno:
oblečení na mši sv., kalich, misál a všechno potřebné. Měl jsem po
cestě uzavřít několik manželství v jedné vesnici, odsloužit mši sv.
a křtít. V brašnách jsem ale také měl baterku a svíčky, jídlo, breviář, fotoaparát, prostě všechno, co misionář potřebuje na cestě.
Kromě toho kůň při zápase ztratil ohlávku a uzdu. A tak si můžete
představit, že celý mokrý, bez ničeho, jsem zůstal viset v horách
ve výši asi 4.500 m. Bylo už pozdě odpoledne a na návrat nebylo
pomyšlení. Vrátil jsem se tedy kousek pěšky a našel jsem chaloupj
ku, kde žila jedna rodina a poprosil jsem o přístřeší. Přijali mě^
ochotně, jenže ve své chudobě mi mohli nabídnout jen málo. Když už
se stmívalo, přišoural se stařeček a přinesl ml tykev, ve které
bylo trochu mouky zavařené ve vodě. Málo věcí v životě jsem jedl
s takovou chutí, protože jsem měl hlad jako žoldnéř.
Večer jsem s nimi chtěl udělat trochu katechismu, ale
bylo to prakticky vyloučeno. Stařeček neznal vůbec nic, jeho syn
uměl udělat jakýsi klikyhák, který měl znamenat kříž, synova manželka a šest dští ale neznaly zase vůbec nic. Inteligence těchto
lidí nestačila ani na to, aby se naučili dělat kříž, natož aby po
mně opakovali slova modlitby. Co ale opravdu nechápu: tito lidé
věřili v Boha a měli o něm docela dobrou představu. Syn, hned jak
mě spatřil, řekl: "To je moc dobré, že sem jednou mezi nás přišel
kněz, protože my tu jinak žijeme jako zvířátka. Musíte dát požehnání mým dětem."
Po několika marných pokusech jim něco vysvětlit z katechismu jsem jim řekl, že s^ýomodlím a aby mě poslouchali. Poslouchali velice pozorně. Nakonec jsem jim dal požehnání a šli jsme
spát. Dali mi jednu ovčí kůži a jednu přkrývku. Spali jsme na
zemi. Představte si, jak je dlouhá ovčí kůže a jak jsem dlouhý já
(Franta je dlouhán - pozn." red.), a můžete si asi tak udělat obrázek, jaká to byla noc. Dojalo mě ale, že když jsme uléhali, syn u-
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dělal ten svůj klikyhák, bez ohledu na to, že jsme se předtím modlili a že jsem jim požehnal. Bylo docela zřejmé, že to nedělá kvůli mně, nýbrž že je na to zvyklý a dělá to vždycky.
Já jsem byl ještě celý promáčený, zima byla pekelná, a
kromě toho teprve v noci na mně přišel šok z toho, co se vlastně
stalo. Jedno je jisté, že jsem totiž nespal ani pět minut. Noc byla nekonečná. Když se ráno udělalo trochu světlo, zvedl jsem se a
šel jsem si připravit koně. Byli jsme v mracích a já se klepal zimou jako malý pes. Naštěstí jsem v noci téměř uschl.
Kůn už byl docela klidný. Sedlo a podsedlové přikrývky
byly ještě plné vody, ale to už jsme museli oba nějak vydržet. Z
kusu. šňůry jsem mu udělal ohlávku a uzdu, rozloučil jsem se s
hostiteli a vyrazil jsem nazpátek. Nesnáz ale byla, že^teá v létě
v období deš*6ů je na každém kroku nějaká stružka, a kůn se plašil,
jakmile jen vodu slyšel. Domů jsme ale dojeli bez nesnází. Ani věřit se mi nechce, že jsem ani nenastydl.
Jeden den jsem se rozhodl zajet do Piscobamba, jedné ze
svých farností, abych tam něco zapsal a něco vyhledal ve farních
knihách. Je to asi 40 km po silnici. Vyrazil jsem časně ráno pěšky a spoléhal jsem na štěstí, že nějaké vozidlo potkám. Asi po
dvou hodinách jsem našel jeden kamion. Byl sice strašně špinavý,
ale dojel jsem v pořádku. Na zpáteční cestě jsem zase asi po dvou
hodinách zastavil jeden náklacLáček. Řidič (tady každé vozidlo člověka vezme, obzvlášť, když je to Pater) mě ochotně přijal, jenže
když už jsem byl nahoře na korbě, jsem si všiml, že řidič je na
mol opilý. Neměl jsem ale na vybranou. Pěšky jsem dojít nemohl, a
ten den už jistě nic jiného nejelo. Chvíli jsem si ničil nervy pozorováním nebezpečných manévrů, ale pak už jsem to nevydržel, zalezl jsem pod plachtu, a celou cestu jsem se modlil, abych dojel
živý.
... ...
Na předposlední cestě mě na jednom místě zastavila jakási Indiánka a prosila mě, zda nemám nějaké léky pro její nemocné
dítě a ukazovala mi ho. Myslím, že mělo těžkou tubrkulosu. Říkám,
že nemám nic, ale že dítě je na tom velmi špatně. Je pokřtěno? Na
to ona říká, že ještě ne. Byly mu nějaká dva tři měsíce. Tak jsem
slezl s koně, dovedl ji s dítětem k nejbližšímu potůčku a dítě pokřtil.
Jeden den mě pan biskup posílal do jedné vesnice asi pět
hodin na koni. Jel jsem na starém koni pana biskupa, který zná celou prelaturu jako svou ohlávku. Před odjezdem se ptám pana biskupa, kde tam mám přespat. A na to on dost drsně: "Co myslíš, že jsem
tady biskupem, abych ti hledal ubytování? Ale napoprvé ti to řeknu,
příště se už musíš zařídit sám."(Tohle je výchovný systém pana biskupa - drsný, ale účinný.) Řekl mi tedy jakési jméno a já jsem se
ještě zeptal, kde ta rodina bydlí. On mi to sice nějak vysvětloval,
ale já jsem tam nikdy nebyl, a tak jsem tomu nerozuměl ani za mák.
A na to mi pan biskup po chvilce povídá: "Víš co? Až přijedeš do
vesnice, nech koně volně jít a on ti to najde." A tak se stalo. ...
V Pomabamca přišel na faru cosi žádat chlapík, který nemluvil, jen psal. Byl to učitel v Yungay, ve městě, které smetla ze
zemského povrchu obrovská vlna ledu a kamení při zemětřesení v roce 1970. Bylo to v neděli odpoledne. Jeho manželka jela k příbuzným
do Huaraz a byla právě na cestě, tedy se jí nic nestalo. On šel na
procházku se svými šesti dětmi. Když přišla apokalyptická vlna, podařilo se mu udržet jen jedno děcko, které právě držel za ruku, voda ho sice o kus odnesla, ale nějak ho vyvrhla na okraj. Před jeho
očima zmizelo ostatních pět dětí. On sám se málem utopil v bahně.
Dodnes nepromluví jediné slovo. Naštěstí ho může živit manželka,
která je taky učitelkou."
Pristi cislo vyjde na podzim, S mnohými nashledanou na pouti v Římě.

