Řada XVIII., číslo 2

V Římě v zimě 1973

Kdo je s tím spokojen?
0 nás, bez nás, proti nám. Druhý Mnichov. Takové byly
první komentáře k jmenování nových biskupů v naší vlasti^ o nichž
v těchto dnech informoval světový tisk. Tak jsem to aspoň zaslechl
a tak si to dovedu představit, protože mám také českou hlavu i
české srdce. A je těžké proti tomu něco namítat, díváme-li se na
věc z hlediska ryzosti naší církve. Mnoho našich katolíků je asi
zklamáno.
Znamená to tedy, že je spokojena druhá strana, tj. bezbožecká vláda? Ani to se, myslím, nezdá. Ta by asi byla spokojená,
kdyby byly všechny diecéze obsazeny lidmi podle jejího přání, a to
se zřejmě nestalo. Dvě diecéze na Slovensku dostaly biskupy, kteří
se zdají celkem přijatelní. A v českých zemích - co se stalo tam?
Celkem vzato, velmi málo. Jediná diecéze s právoplatným
sídelním biskupem byly a zůstaly Litoměřice. V Praze zůstává "status quo" (proto asi také nemáme dosud kardinála), ostatní diecéze
jsou - tak jako dosud - osiřelé. Že ordinář takto osiřelé olomoucké arcidiecóze má místo titulu kapitulního vikáře titul apoštolského administrátora "ad nutum", na věci opravdu mnoho nezměnilo.
Na svého arcibiskupa Olomouc stále ještě čeká.
Co je ovšem závažné, je vysvěceni tamního ordináře na
biskupa. Titulárního sice, ale přesto člena biskupského sboru. To
je jistě úspěch režimu. Za tento úspěch si však musil režim spolknout a dokonce i v Katolických novinách uveřejnit prohlášení nově
jmenovaného administrátora, že se zříká svých funkcí a svého členství v "Pacem in terris", protože je to sdružení, které nesjednocuje, nýbrž rozděluje. To příjemné jistě nebylo.
Lze tedy opravdu mluvit o druhém Mnichovu? Myslím, že ne.
Nepoměr mezi oběma událostmi je příliš velký, aby to ospravedlnil
a stejně tak i dosah tohoto jmenování.
Kdo je tedy spokojen? Snad vedoucí vatikánské diplomacie?
Bylo by třeba se zeptat jich, ale lze se domnívat, že i oni mířili
výš, než kam dostřelili. Že ta dlouhá vyjednává-ní, která se vle- kou už deset let, měla důležitější cíl. Snad je tento krůček jen
prvním tahem ve hře, která tak zůstává otevřenou, ale která bude
trvat ještě kdovíjak dlouho.
Kdo je tedy spokojen? Hlava církve? To je asi otázka nejzávažnější. Jaký má to nedávné jmenování"dvou biskupů a dvou apoštolských administrátorů dopad před Kristem Pánem? Je On spokojen?
- Na to by nám mohli odpovědět pan kardinál Beran a Otcové Skoupý
a Klouch jistě snáze než my.
Nám však musí jít o to, zda a jak je Kristus Pán spokojen s námi. S tím, co děláme. S tím, jak se modlíme. S tím,^jak se
dovedeme obětovat. Protože nad vší diplomacií lidskou je ještě^Boží prozřetelnost, "quae in sui dispositione non fallitur". A před
ní obě*6 nějaké Terezie od Ježíška, utrpení nějakého neznámého mu-
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čedníka z naší krve a třeba i trampoty a život modlitby některého
kněze exulanta může znamenat víc než dlouhá vyjednávání. Proto je
asi správné a spravedlivé sledovat oba prvky, tu diplomacii pozemskou i tu druhou v řádu milosti. A kritizovat nejen ty, kdo vyjednávají, nýbrž i ty, kdo se - dibře anebo méně dobře - modlí a postí. Ten recept "modlitbou a postem" dal totiž právě pro tyto případy sám Pán Ježíš. A zdá se, že je to jediný recept opravdu ucm-i
ný. Do jaké míry se podle něho řídíme?

M E Z I

N A M I
NAŠI_JUBILANTI

Když chodil před padesáti lety po Moravě sv. Mikuláš,nadělil jedné rodině na Malé Hané dárek trochu nezvyklý:^živé robátko. Pokřtili ho na Aloise, a protože se jmenovali Krchňákovi, ostatní už uhodnete. Tenkrát viděl svatého Mikuláše, v minulém prosinci samého Abraháma. Je to jeden z mála našich současníků, který
prožil dva církevní koncily: basilejský a druhý vatikánský. Ad rnultos annos!
I když se to nezdá, skoro o deset let starší je nas spolubratr Jaroslav Tománek, farář v Severní Dakote. Bude^ slavit své
šedesátiny 16. u m r a . I jemu vyprošujeme Boží požehnání, radost a
ducha stále mladického.
21. února bude pak slavit své kněžské jubileum Dr. Josef Hrbata, který byl vysvěcen před 25 lety v Římě. Spolu s ním
přijali tehdy kněžské svěcení,i Bohumil Kolář, Vítězslav Koza a^
Jan Veselý, kteří žijí ve vlasti. Kéž se na nich na všech vyplní
dokonale prosby o požehnání, které na ně tenkrát svolával jejich
světitel! I my se za to budeme modlit.
A ti další? Ti slaví svá jubilea soukromně. Proto také
zcela soukromně pozvedneme k jejich poctě jednu štamprličku.
SVQU_SOUSTRAST
vyslovujeme P. Jaroslavu Popelkoví z Los
Angeles, kterému zemřela maminka 27. října a Otci Stanislavu Glückovi, který dostal stejnou zprávu 6. prosince. Sazeč Vincula děkuje všem, kdo se pomodlili za jeho maminku, která umřela v Římě 31*
pzosince.
^ZA_MONSIGNOREM_BEZDÍČKEM
Zpráva o smrti člověka, s nímž vás prutá nejedna dávná
radost a nejedna přítomná starost, vždy zraní a zpřehází ustále-^
nou logiku vzpomínek a obrazů. Slyšel jsem často, hlavně poslední
dobou, že náš bývalý vicerektor Nepomucena Möns. Bezdíček^churaví,
chřadne a ztrácí svou nám tak dobře známou vitalitu. To vše^byly
jen zprávy. Jeho smrt však přesto zaskočila mne a jiné, kteří jsme
"pod ním sloužili". Mám-li dnes napsat prr Vinculum pár řádek o
této tak svérázné české, římské a kněžské postavě, uvědomuji si
nerozumnjst svého slibu, který jsem dal redaktorovi Vincula.^Chci
být objektivní, a proto se přiznávám hned ke své subjektivitě,
která se mi dnes zdá nepřekonatelná.
S Möns. Dezdíčkem jsem se setkal poprvé v Praze roku
1945. Přijel z Říma a s ním přijeli i knězi, kteří studovali za
války v Itálii. Knlej Napomucenum byla prázdná, Itálie rozbombardována, politicky neklidná a v nemalých zásobovacích potížích.
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Mons. Bezdíček přijel nejen se podívat domů. Přivezl s sebou ci
lépe v sobě "přesný" plán: zaplnit opět kolej novými studenty teologie. Začal jezdit po českých, moravských a slovenských vlastech,
přesvědčoval ordináře i bohoslovce, že Nepomucenum ceká. Poznal ^
jsem, že tento člověk má naši římskou kolej opravdu rad a ze mu zaleží na tom, aby plnila svůj ukol. Připomínám to dnes sobe a vsem
těm, kteří vyšli z Nepomucena - a nejen jim -, ze tato laska^mons.
Bezdíčka k "matce koleji", jak říkával on a my s nim, by nemela
odejít s jeho pozemskou existencí. Kolej Nepomucenum - a nerikam
tu žádné tajemství - nemá dnes snadný život. Ceka^na^ceske a slovenské studenty, kteří nepřicházejí. Její hospodářská situace není růžová, ba je velmi, velmi nerůžová... Ujmeme se teto nam Mons.
Bezdíčkem odkázané starosti o Nepomucenum, starosti o to, aby kolej byla zachována našim zemím a aby sloužila svému poslaníMons. Bezdíček patřil generačně i svou teologickou kulturou k "staré škole" kněžského a církevního stylu. Tím nechci vyslovit žádné hodnocení. Chci pouze konstatovat skutečnost, kterou
si uvědomovali nejen "páni majstři kolejní", ale predne i sam
Mons. Bezdíček. V jeho prázdninových doplňovacích prednaskacn,
většinou pastoračního zaměření, jsem se setkal se třemi myšlenkami, které pokládám za aktuální:
,
^ ,„
1) Mons. Bezdíček měl.smysl pro historické pokušeni českého katolicismu. Toto pokušení nazýval Josefinismem. Napsal v knize vydané vlastním nákladem v Římě roku 1969, Tomisko a jeho doba
(str. 111): "Není předností profesorů historie církevní, zdrzuji-li se příliš dlouho všelijakými bludaři p r v n í c h ^ s t o l e t i krestanských, takže jim nezbude čas, aby svým posluchacum vylíčili aeje
posledních století, jež mají vliv svými důsledky na přítomnost.
V přítomnosti ledacos z josefinismu dožívá a znovu oživa. ťritomná doba přinesla nové důkazy pro.pravdivost zaveru (Tomíškovy;
disertace na str. 193:''Církev za jesefinismu trpěla, její pastorace byla ochromována, kněžstvo zotročováno... Pomery^ty nebyly posledním útiskem církve, nýbrž pod jiným^ménem a mozna pod horši
formou mohou se opakovati v době budoucí. ..."
^^
2) V rozhovorech Mons. Bezdíčka se často, precasto vracela myšlenka na královéhradeckého biskupa Brynycha. V citované
knize mu věnoval celou kapitolu. Ve svém hlubokém obdivu k yeto
nadprůměrné, skvělé a tvořivé osobnosti biskupa Mons. Bezdíček vyslovoval i své přání a svůj ideál pro dnešního kneze. Mnoho veci
se změnilo a stále mění a každá doba potřebuje sve apoštoly, zůstává však Pavlovo slovo: "Omnia omnibus factus sum : citlivý a otevřený k problémům doby, jemný a důsledně čestný, neohroženy a
tvořivý, hledající moderní nástroje apoštolátu. Když roku
při prvním katolickém sjezdu v Hradci světil dům "Adalbertinum ,
který postavil, Brynych řekl: "Domove, nám drahý a posvátny, nam,
kteří jsme tě zbudovali, udržuj chu^ k dílu obnovenemu a lásku i
k odpůrcům; nerozhodným hlásej, že třeba.práce usilovné, veskeremu národu volej: Obnovte se!" (U.d. str. 95-) Mons. Bezdíček mel
smysl pro tyto potřeby dobrého apoštolátu. "Nás národy- pise na
str. 109 - potřebuje více než každý jiný národ patronu, potřebuje světců a světic..."
^ .
,
3) Třetí myšlenka, která mi dnes doplňuje duchovni profil našeho vicerektora Mons. Bezdíčka, je jeho o s o b n i , neúnavný
a nadšený apoštolát "zpovědnice". Hledal a nachazel v teto velke
svátosti prostor pro opravdovou k n ě ž s k o u - a n g a ž o v a n o s t ; upozorňoval nás na otevřené možnosti, na pozitivní dimenze zpovědi, na
duchovní vedení, na možnost probouzet povolám...
Nakonec chci ještě říci, že je - podle meho názoru opravdu škoda, že Mons. Bezdíček nenapsal sve "paměti . Byl sekretářem biskupů Kašpara a Pichy, byl dlouhá leta vicerektorem
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koleje Nepomucenum a prokurátorem našich biskupů u Petrova stolce.
Měl přímý osobní vhled do událostí, které určovaly osudy naší církve mezi dvěma válkami i v letech padesátých. Nenapsal je. Ale jeho
život, práce a starosti jsou spjaty s našimi dnešními úkoly. Jeho
vklad lidský i duchovní pokračuje, i když v nutných proměnách, dále mezi námi a v nás.
K.V.
5$_VINCULA_MISSARUM
se přihlásili další tři spolubratři:
Otcové Kunert, Ondrášek a Pernikář. Je nás už tedy dohromady 38.
CO_JB_DÚVODEM?
Z rakouského Obergurglu nám přišly tyto řádky určené pro
Vinculum: Na Mláďátka pozval Jirka Jeřábek, jako každý rok, nás, ^
krajany-kněze k sobě do Mauls. Bylo letos, bohužel, méně učastniku
než jiná léta, ale bylo ť) zase jako vždy srdečné setkání s bratrským hovorem, výměnou zkušeností a zážitků. Pohoštění je nadto
*Co je tedy důvodem ubývajícího zájmu o bratrské Conveniat
aspoň na pár hodin? — ?
N^0^C_T0_^^D0STNĚJ^_^4_PRIMICE
V sobotu 24. února vysvětí v kapli Nepomucena kardinál
Felici na kněze čtyři české studenty:^
Leona Ge z pražské arcidiecéze,
Jana Holase z diecéze královéhradecké,
Jaroslava Opršala, rovněž z východních Cech a
Česlava Novotného z Brna.
První mši svatou budou všichni čtyři slavit v Nepomucenu, P. Opršal hned navečer po svěcení, ostatní den nato v neděli.
Je to velký dar a velká milost pro náš národ i pro naši
církev, který zavazuje nás i ty novosvěcence samé, knězem se přece stává člověk pro druhé.
Jistě jim všem pomůžeme děkovat Pánu a také vyprošovat,
aby se stali kněžími stoprocentními, šiřiteli Kristovy lásky, radosti a jednoty.
,
Vítáme Vás mezi sebe a bratrsky Vás objímáme, drazí Leo,
Jane, Jaroslave a Česlave!
K R A J A N S K Á

D U C H O V N Í

S L U Ž B A

NAŠE_JUBILEA
Když jsme už, my Evropané z kontinentu, pověrčiví na desetinnou soustavu, je spravedlivé, abychom si připomněli data, která s ní mají něco společného.
^ ,
Tak NOVÝ ŽIVOT vstupuje letos do svého 25. ročníku. Tábory pro naši mládež, vedené salesiány, budou slavit deset let
svého pořádání, a k tomu letos ještě ve vlastním domě v San Martino v Jižním Tyrolsku, do léta už, doufáme, definitivně upraveném
(krom vnitřního zařízení). Vídeňské ROZHLEDY zahájily už také svůj
pátý ročník, i když se zdá, že nestárnou, nýbrž jsou stale mladistvějšími.
^ ^ .
, „„
Kdybychom místo v desetinné soustavě žili v soustavě sestinné, oslavovali bychom třikrát šest (tj. 18) let Vincula a 6 ^
ročníků duchovní obnovy pro mládež v Pfalzenu, organisované take
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vídeňskými.
,
....
Podle jiných soustav by bylo možné dojit i k j m y m jubileím, ale raději skončíme, protože co znamenají všechna dohromady proti tisíciletí naší církve?
To lze, bohužel, slavit v naší vlasti v mentku jen velmi omezeném, prakticky nikde jinde než v Praze a i tam s nepředstavitelnými potížemi. Tak např. pražská hradní správa rozhodla
právě nyní, že se bude upravovat presbytář svatovítské katedraly.
Ta je přehražena prkennou ohradou, bohoslužby lze slavit jen^v
přední části u hlavního vchodu na provisorním oltáři, k hrobům^
svatých patronů a prvních pražských biskupů se nelze dostat, mimoto jsou jejich oltáře rozebrány a jejich ostatky odborně zkoumány. A to právě v roce millenia!!!
Co tomu jednou řekne historie? Snad kladně zaznamena
snahu těch, kdo toto velké výročí připomínají aspoň za hranicemi
země, jíž se týká: nás (přece i Vy propagujete naši pout do Rima
a těšíte se na sborník Křesťanské akademie, ne?), Svatého stolce,
který vydá pamětní známky a který po biskupu Tomáškovi posílá do
Prahy svůj symbolický dar, katolíků německých, o jejichž^počinech
jste informováni, a katolíků polských, kteří k této příležitosti
také chystají sborník a slavnostní symposium na katolické universitě v Lublinu.
SVĚTOVÝ_EUCHARISTIC^_KON&^
probíhá právě
ve dnech, kdy je toto číslo v "rotačce", ale ze zpráv, které jsme
doposud dostali, si můžeme udělat tento obraz:
Dal-li Pán Bůh, Otec biskup Mořkovský přiletěl do Melbournu 16. února, v pátek. V neděli 18. února byla česká mše sv.
a pak společný oběd v české restauraci, po oficiálním zahájeni
sjezdu pak večeře na Šumavě (protinožské). Další česká mše sv.
by měla být 25. února. Kromě Otce biskupa přiletěli do Melbournu
ještě další dva čeští kněží, msgi
Lekavý a Tydlačka z USA.
Jako dar pro mši sv. emigrantů přinese česká delegace
mešní kalich, na němž je vysázený křížek z českých granátů. Toho
kalichu se bude pak používat při českých bohoslužbách. Dale věnují Češi ornát, který pak bude předán misiím.
V průvodu budou Češi poznatelní podle korouhvičky Pražského Jezulátka, kterou vyšila jedna krajanka. Je - té zprave se
mi nepodařilo porozumět - v obleku (?), který darovali naši krajané z USA.
V posledních dnech došla zpráva, že "Pacem in t e r n s
z ČSSR vyslal) na kongres své dva agenty, Přerovského a Cížika.
VZÁ^MNÉ_NÁVŠTĚVY_MLÁDEŽE
Z podnětu vídeňské mládeže (i P. Šimčíka, který z Vídně
vyšel) se začíná ujímat velmi vhodná forma vzájemných^styků mezi
našimi církevními obcemi. Skupina mladých z jedné země (doposud
většinou z Vídně, kde jich je nejvíc a kde jsou nejlépe organisováni) navštíví sesterskou skupinu v jiné zemi, např. ve Švýcarsku
nebo v Anglii, která jí to časem zase oplatí.
Taková návštěva (a z druhé strany hoštění) je zdrojem
osvěžení nejen krajanského a kulturního, nýbrž i náboženského.^
Je to přece povzbuzení, když najednou na krajanských bohoslužbách
se kostel zaplní mladými českými lidmi odjinud, kteří s sebou přinesou nakažlivou vervu a nadšení. Vivant sequentes!

Abychom odpověděli na jeden dotaz, upozorňujeme, že letos při pouti do Říma a sjezdu Velehradu nebudou duchovní cvičení.
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Tak to bylo domluveno na sjezdu v Niederalteichu. Budou se ale pořádat exercicie v jednotlivých zemích, třeba v jižním Německu (Mnichov) nebo ve švýcarsku. Na přání jednoho misionáře, kterému se asi
nikdy nepodaří pořádat duchovní cvičení pro vlastní věřící, se přimlouvám za to, aby byly příště takovéto kursy otevřené i krajanům
z jiných zemí a předem oznámeny všem naším misionářům, třeba v Novém životě nebo ve Vinculu několik měsíců předem. Tak by i na tomto poli mohlo dojít k užitečné výměně a vzájemnému seznámení.

Z

N A Š I C H

F A R N Í C H

O B C Í

SYDNEY
19. prosince 1973: Minulou neděli nám Pán poslal nějaký
úspěch. Měli jsme český vánoční oběd pod stromečkem, ke kterému .
jsme pozvali arcibiskupa ze Sydney. Nemohl přijít, zastupoval ho
jeho pomocný biskup Kelly, tomu se však mezi námi velmi líbilo.
Zpíval a tleskal s ostatními při českých písničkách, které nám na
jevišti hrála Kuldanova kapela, a celý sál pod jevištěm přímo burácel. Měli jsme vánoční scénu, kterou připravily naše české paní
s dětmi. Bylo to velmi roztomilé. Solo na klarinet s doprovodem
piana hrál absolvent pražské konservatoře. Bylo to skutečně na výši a hodné kterékoliv koncertní síně. Náš varhaník také připravil
páamo a doprovázel ho. Biskup si získal srdce všech svou rozumnou
a sympatickou řečí. Přítomných bylo přes třista... Příští podnik
bude půlnoční mše sv., na kterou také přijde tradičně hodně krajanů. Ale není tu zima, naopak je tu právě to největší vedro. Je to
divné slyšet v koledách narážky na chladno a sníh..."
NEW_YORK
Vánoce byly pěkné. Na půlnoční mši svaté mnohem více lidí než vloni, a co všechny¿aile překvapilo a těšilo, bylo množství
mladých. Bylo jich víc než-polovina mezi přítomnými. Mladí také vyzdobili a připravili tělocvičnu, která nám sloužila za chrám, připravili hezký Betlém a potom obětavě pomáhali, kde bylo potřeba.
Rodina pomaloučku roste. Při nedělní mši svaté bývá normálně 70-80 lidí. 0 svátcích jich bývá víc. Před rokem jsme začali
s naším skromným věstníkem, poslali jsme ho na nějakých 150-160 adres. Dnes jej posíláme asi 450 krajanům všech barev. Měl jsem obavy, že mi jej někdo vrátí. Doposud ani jeden, naopak, lidé jinak
nábožensky indiferentní mají o něj zájem a žádají jej. Nepřipouštím do něho žádných inserátů ani osobních článků, protože tím bych
to pustil poněkud z ruky a ztratil by jistě svůj účel a účinnost.
Jedná se mi o to: dát lidem nějakou křesťanskou myšlenku a kousek
katechismu. A zatím se to daří a lidem se to líbí."
Poznámka redakce: Před několika lety byla Sydney osiřelá a v New Rochelle u New Yorku o české farní obci nikdo ani nesnil.
A dnes? - Není to povzbuzení pro všechny, kdo se lopotí na úhoru
naší krajanské duchovní služby? A pozvání pro ty, kteří by mohli
také jít mezi naše krajany? V Austrálii bychom potřebovali ještě
kněze do Adelaidy. V Evropě přímo volá po knězi české Holandsko.
Bude nám dopřáno číst za rok nebo za dva radostné zprávy o slavení Božího narození i v těchto místech? Hodie, si vocem Domini audieritis, nolite obdurare corda vestra..í
VE ZKRATCE: Dík duch. správcům za rychlé zaslání vyplněných dotazníků. - V Římě vyjde JEDNOTNÝ KANCIONÁL podle autentické verse z
vlasti. Výběr písní se závazným textem a notami. Lze už objednat.

