Řada XX, číslo 1

Řím na podzim 1975

Našim novokněžím a jubilantům
Letos nám Pán opravdu požehnal. Dal nám v exilu pět nových
kněži, Bernarda Kadlece O.S.B. z Emáus tč. v Norci, Petra Koláře S.J.,
který už působí jako duchovní správce našich krajanů v Paříži, Františka Lášu z hradecké diecése, který je tč. kaplanem v Ladispoli u
Říma, Libora Kovala východního obřadu a Tímáše Týna O.P.
V létě slavil stříbrné kněžské jubileum redaktor Nového života, P. Petr Ovečka, a o vánocích je oslaví nejsilnější poválečný
ročník Nepomucena - na konci Milostivého léta 1950 bylo vysvěceno
v Římě 12 českých a slovenských kněží - z něhož mezi čtenáře Vincula patří Jiří Jeřábek, František Kružík, Josef Motal, Jiří Papoušek a Karel Vrána.
Jim k oslavě a nám ostatním k povzbuzení přetiskujeme tedy
text kázání, které pronesl Karel Skalický letos v létě při primici
Otce Bernarda v Norci.
"Drazí bratři a sestry, právě zalehlo do našeho sluchu Ježíšovo slovo: Zen je sice hojná, ale dělníků málo. Když se pozorněji zaposloucháme do tohoto slova, pocítíme z něho Ježíšův smutek
nad tím, že ač by bylo tolik práce, tolik k udělání, napravení, přehodnocení, přetvoření a proměnění, přesto je tak málo lidí, kteří
se této práce chápou, tak málo lidí, kteří si vůbec tuto práci uvědomují. Nebot jestliže se tak málo lidí této práce chápe, oak je
to především i proto, že jen málo lidí s4 uvědomuje, že tu vůbec
je něco na práci.
^Svatý Řehoř Veliký se též zamyslel nad těmito slovy, a jak
Je^vidět, i on byl jimi otřesen, když potom napsal: "Na velikou
zen tu je tak málo dělníků; tohle nemůžeme říci bez velikého smutku, nebot i když tu jsou ti, kteří by byli ochotni naslouchat dobru, chybí^ti, kteří by ho vyslovili. Hle, svět je plný kněží, ale
na zni Bozi se jen zřídkakdy nalezne pracovník, nebo6 kněžský úrad jsme přijali, ale dílo s ním spojené neplníme." - Tolik Řehoř
Veliký, a když jsem poprvé přečetl tato slova, byl jsem, přiznám
se vam, hluboce zneklidněn. Onen Řehořův jakoby vyčítavý výkřik:
Hle, svět je plný kněží, mi dozníval v mysli a nutil mě se ptát:
nepatříš nakonec i ty k těm kněžím, jichž je svět plný, ale kteří
na zni Bozi jen kláskují nebo dokonce jen okouní nebo někde za mezi si dělají své melouchy? Kde vlastně stojíš? Pracuješ skutečně
na zni Bozi?
^ Myslím, že tyto otázky je nutno si položit zvláště při této příležitosti, kdy jeden nový dělník vstupuje do našeho pracovního kolektivu, který, jak doufáme, se potí ne při nějakém pokoutním podělkování, ale na žni Boží. Klást si totiž tyto otázky znamena vracet se ke kořenům, k základům, k prvopočátkům našeho povolaní a poslaní, a toho je nám občas zapotřebí, abychom tak oprášili dusí, rozdmychali srdce a zaostřili pohled na to unum necessa-
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rium naší učednické identity.
Jaký je tedy náš úkol? Svatý Pavel nám to říká v druhém čtení této liturgie slova, když sám o sobe říká: "Hlásáme pravdu zcela otevřeně... nehlásáme sebe, nýbrž kážeme, že Ježíš Kristus je
Pán." Náš úkol je tedy hlásat pravdu, to je Krista ukřižovaného a
vzkříšeného. Jak má takové hlásání vypadat?
Toto hlásání se děje především ústy a jazykem. Předpokládá
tedy určitou výřečnost, pohotovost slova, působivost výkladu, znalost řečnického a spisovatelského umění, cit pro psychologii posluchače, schopnost přizpůsobit se jeho mentalitě a #slovit jeho srdce, slovem předpokládá určitou šikovnost.
Působivost takové šikovnosti by však byla velmi vratká, kdyby nepřesvědčovala rozum a neděla se tedy především rozumem, čili:
kdyby si nepřisvojila železntu logiku rozumové úvahy, kdyby si neosvojila disciplinu racionálního důkazu, kdyby se nenaučila opřít
svá tvrzení o nezvratné fakty, slovem, kdyby nepředpokládala určitou vědeckost.
Ale i přísná vědeckost, ba právě ona, by se stala nakonec
nejhroznějším vězením srdce, kdyby nebyla nesena právě srdcem, jež
přilnulo k Bohu, jež vyšlo ze. sebe, jez rozlomilo železný kruh svého egocentrismu a oddalo se celou bytostí, samým svým středem, Ježíši, svému Pánu a Bohu. Ano, takové hlásání, čistě racionální a
vědecké, by nakonec podvrátilo samo sebe, kdyby nepředpokládalo
zbožnost, kdyby nepředpokládalo ono úplné přilnutí k Bohu a jeho
zákonu, kdyby nepředpokládalo spravedlivost.
Troufám si však říci, že ani tato zbožnost a spravedlivost
nestačí tak úplně na požadavky, jež se kladnu dnes ve světě hlásání evangelia. Nemohli bychom dobře plnit úkol nám svěřený, kdyby
tato zbožnost a spravedlivost nebyla nesena onou zvláštní pozorností nebo citlivostí nebo vnímavostí či otevřeností duše, slovem
onou evangelijní bdělostí vůči inspirujícímu hlasu Ducha, onou pohotovostí vyslovovat naše fiat, naše "staniž s.p mi", jež je vždycky nějak mysticky 'spjato s fiat Marie Panny. Nemohli bychom dobře
plnit ukol nám svěřený, kdyby naše duše nebyla neustále roztoužená
a rozechvělá očekáváním Boží novosti, tak asi jako milenka je roztoužená a rozechvělá očekáváním svého milence. Nemohli bychom dobře
plnit úkol nám svěřený, kdybychom nebyli jako Maria tak neustále
dychtivě rozevřeni oplodňující síle Ducha, jenž je, jak říká svatý
Pavel, Duch novosti (Řím 7^6), Duch, jenž obnovuje tvář země. Krátce lze říci, že bychom nemohli dobře dostát své službě, kdybychom
nebyli mariánští. A ovšem, naše mariánskost se nezměří počtem odmodlených růženců, ale onou mariánskou ochotou dát se oplodnit Duchem, abychom tak mohli sloužit skutečně v novosti ducha a ne v zastaralosti litery.
Nicméně i takováhle tvůrčí zjitřenost ducha, at j&kkoli cen^
ná a vzácná, musí být umocněna ještě něčím, co je těžko pojmenovatelné, co však myslím by se dalo nazvat církevností. Ne náhodou a
ne nadarmo Panna Maria, když se rozevřela svým fiat Duchu, se dala
na cestu za svou příbuznou Alžbětou. Nezůstala v té chvíli sedět,
neuzavřela se v osamocenosti svého individua, ale šla se sdělit,
šla hledat nebo lépe řečeno šla vytvářet společenství. Neboí, moji milovaní bratři, církevnost není jenom juridické zařazení do
církevní instituce, jak by nám někdy rádi namluvili právníci. Církevnost není ani jenom správný teologický pojem o církvi, jak by
nám někdy rádi namluvili teologové. Pravá a plná církevnost je život, život s bratřími, pro bratry, v bratrech a skrze bratry. Řekl
jsem: s bratřími, protože Ježíš nás posílá ne každého samotného,
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ne každého na svou vlastní pěst, ale, jak jsme právě četli, posílá
je po dvou. Jak je to tedy významné, že k nám, Slovanům, přišel ne
jenom Cyril nebo jenom Metoděj, ale Cyril a Metoděj. Řekl jsem: pro
bratry, protože, jak nás napomíná svatý Jan, pro bratry máme dávat
nejen penise, nejen čas, ale i sám život. (1 Jan 3,16) Řekl jsem v
bratrech, protože, když je mezi námi taková láska, pak jsme všichni společně v Kristu, našem prvním bratru, a on v nás, a tedy i my
navzájem jeden v druhém. A nakonec jsem řekl: skrze bratry, nebot
si uvědomuji, dobře uvědomuji, že jestliže stále dosud stojím v milosti, pak to není jen pro mou charakterovou pevnost, o níž ostatně nemám valné mínění, vždyí znám svou vratkost; a není to ani jen
pro nějaké čistě vnitřní osvícení a posilu přicházející z Božího
vnuknutí, ale je to též proto, že vy jste mě v určitém okamžiku
přijali mezi sebe a že právě tím mne podchycujete, podpíráte a nesete. Jestliže Bible vyslovila své běda nad člověkem samotným, pak
myslím můžeme vyslovit třikrát běda nad samotným knězem.
Nuže bratři, dovolil jsem si vám a sobě a našemu novému spolubratru připomenout základní předpoklady naší služby, kterou jsme
přijali: šikovnost, rozumnost, zbožnost, mariánskost a církevnost.
Budou-li tyhle ctnosti v nás, pak se nemusíme obávat o dědictví otců, o odkaz Cyrila a Metoděje, o víru v našem národě, protože v tom
okamžiku budeme ne nějaké loutky pohybované svými zájmy a vášněmi,
ale vpravdě dělníci Boží, kteří vstupují v jejich práci a v práci
tolika tolika jejich pokračovatelů, od Václava a Vojtěcha až po
Toufara a Trochtu, o nichž by bylo možno říci jako o Zachariášovi,
že byli zabiti mezi chrámem a oltářem (Mt 23,35)*
Když si tedy připomínáme tak veliký oblak svědků oddané práce na Boží žni v našem národě, a když si vzpomeneme^na^onu Ježíšovu
výzvu: Proste proto Pána žně, aby poslal na svou žen dělníky, jak
by naše srdce nezahořelo vroucí prosbou za našeho drahého novokněze
Bernarda, za jeho řeholní komunitu i za nás samé, abychom v tom čase, který je nám ještě dopřán, dovedli představit našemu národu, z
něhož jsme byli vzati a pro nějž jsme byli ustanoveni, onu radostnou zprávu o našem osvobození v Kristu skutečně tak jak je,jako
osvobodivou radostnou zvěst, abychom tak každý v sobě naplnil Izaiášovo slovo: Hospodin mě pomazal a poslal mě přinést radostnou
zprávu ubohým."
P.S. Během psaní této stránky jsme se dozvěděli, že letos 18. dubna
slavil své stříbrné kněžské jubileum také Otec^Ludvík Světinský, farář v Severní Dakotě. I jemu patří naše blahopřání a modlitby.

MEZI

NÁMI
Zemřeli_Dr^_Vykopal_a_prof^_Dvorník

18. srpna zemřel na cukrovku a kankrénu v nemocnici
města Impéria na italské riviéře Dr. Adolf Vykopal, kněz diecéze snad - brněnské. Byl pohřben v ne^aleke Diano Marino, kde v posledních letech žil.
V exilu žil už dlouho, ale byl to takový učený samotář, který se s málo kým stýkal. Kéž pocítí naše bratrství aspoň
nyní, kdy ho k trůnu Božímu doprovodí naše modlitby.
4. listopadu zemřel ve svém rodišti na Moravě prelát
prof. František Dvorník. Asi jsme všichni četli vzpomínku, kterou
mu^venovai i\tovy život, a proto se nebudeme vracet k jeho zásluhám
o byzantologii. Byl jistě velkou osobností, která šla svou cestou a
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měla své vyhraněné názory. Přitom však dovedl být ke všem velmi
přátelský. Zažili jsme to při jeho návštěvách v Říme i při jeho
setkání s Otcem kardinálem Beranem, s jehož linií on ne vždy souhlasil. Kéž nalezne plné přátelství u Krista Pána!
Vinculum_Missarum
Opravdu nejsem pověrčivý, ale smrt se očividně vyhýbá členům Vincula Missarum. Přejeme proto dlouhý život Otcům Vilémovi Vondřovi a Josefu Malárovi, kteří se stali jeho novými členy.
Jáhenské_svěcení
přijal salesián Jan Horák, zvaný
též Giovanni, protože studuje v italské Veroně. Existuje-li mezi
námi někdo, kdo ho nezná, pak je to důkaz, že průměrný věk naší
čtenářské ibce překročil sedmnáct let. Nelze si totiž představit
českého chlapce či dívku, který by nebyli poznali, aspoň z jeho svěžích řádek, tohtto skromného a přitom nadějného syna Dona Bosca.
Držíme mu palce při finiši ke kněžství.
Také_se_za_nás_někdo_modlí
Aspoň se to odvažujeme doufat. Myslíme přitom na
Martu Franecovou, kdysi universitní studentku, která se při zájezdu do Itálie začla zajímat o řeholní život a letos na svátek
Neposkvrněného početí Panny Marie složila první řeholní sliby u
sester benediktinek ve středoitalském městě Orte. Kéž zakusí naplno
útěchu a radost kontemplace. My jí její modlitby budeme vděčně oplácet.
Bolest_jednoho_je_bolestí_všech
Proto jsme blízko Otci Zdeňkovi Čižkovskému, kterému zemřela ve vlasti maminka. A kdo ví, kolika ostatním se svírá
srdce podobnou bolestí. Patříme k národu, který přes všechny podpi^-t
sy v Helsinkách stále trpí donebevolajícím^ozdělením rodin, jehož
členové nemohou navštívit své drahé ani když se připravují na setkání s Bohem. V této bolestné, situaci je právě dnes zde v Římě Karel Skalický, kterému umírá doma v Budějovicích tatínek. Kéž je jemu i ostatním posilou naše bratrská modlitba!

K R A J A N S K Á

D U C H O V N Í

S L U Ž B A

Jen_dál
Když se člověk probírá farními věstníky a dopisy
našich duchovních služeb po celém světě, uvědomí si,^že nemají docela nepravdu ti, co nám tu naši síí lidských a křestanských vztahů závidí. Je to plod práce nesnadné a nevděčné, při které se často spláče nad výdělkem - zvláší tím duchovním - ale která je přece
jen svědectvím, že se náš národ neodrod.il docela křestanství a že
v něm ještě pulsuje Kristova láska. Tu a tam, vlastně jednou zde,
jindy jinde, zažijeme hořké zklamání a neúspěch - kdo se s tím nesetkal! - ale vcelku spíše rosteme a se vzmáháme. Svědčí o tom
zprávy o otevření nových středisek ve Frankfurtu a v Kanadě, o omlazení naší duchovní služby v Paříži, a nakonec i zkušenost, že
na naše S.O.S. většinou přijde kladná odpověá, i když třeba po
mnoha měsících či letech (jedna dobrá zpráva se snad objeví v příštím čísle). Dnes se omezíme jen na novinky opravdu důležité.
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Londýn
Tam nastoupil na pomoc Otci Langovi jeho řeholní spolubratr P. Josef Pazderka S.J. Však jsme už od něho Četli i jednu
reportáž v Novém životě. Pomáhej Pán Bůh, Josefe!
Paříž
Začátkem října byl konečně uveden v úřad novy duchovní
správce P. Petr Kolář S.J., na jehož vysvěcení v Ellwangen se v létě sešlo i mnoho z nás. Dík Otcům jesuitům, že nám tak vydatně vypomáhají. (Sazečovi se ovšem dere na rty otázka: proč ale jen oni a
salesiáni, proč jen obláti, benediktini a augustiniáni a ne také optatní řeholní rodiny, které mají členy českých provincií v exilu?)
Hamilton
Píše Otec Šach: "Hamiltonský pan biskup se rozhodl udělat příslušníkům českého národa a české misie v hamiltonské diecézi velikou milost. Z jeho rozhodnutí bude česká misie úplně samostatný celek a bude mít pravidelné bohoslužby nikoliv jednou za měsíc,
jak tomu bylo dosud, ale každou neděli. Za tím účelem nám pronajal
překrásnou hřbitovní kapli zasvěcenou Panně Mariingposkvrněného početí. Kaple je celá kamenná, plně vybavená elektrickým světlem, olejovým topením, a celá podlaha je pokryta kobercem. Tato svatyně
byla postavená v gotickém slohu roku 1889 a je to jedna z nejkrásnějších staveb v naší diecézi. Nalézá se v malebném prostředí, obklopena zelení vzrostlých stromů, od strany východní patříme na malebný
hamiltonský záliv. Na druhé strana hřbitova jsou překrásné botanické
zahrady, plné květeny a vroubené šumivými hájky na straně severní...
Abych mohl tuto činnost provádět (tj. jezdit za krajany v celém Ontariu), bylo potřeba, abych mel i kde bydlet. I zde se o nás pan
biskup postaral a uvolnil dům, v němž bude umístěna farní a misijní
kancelář, knihovna a společenská místnost..."
Gratulujeme, Otče Josefe, a těšíme se na další zprávy,
jak se to zaběhává.
Frankfurt
Tam se toho stalo také mnoho. Povýšení na farnost, biskupská visitace, otevření Velehradu, o kterém už referoval i Nový
život. Kdo to nové středisko mohl shlédnout, ten si řekne, že jsou
ve Frankfurtu - i na diecézi v Limburku - pašáci. A kdo pročítá tamní "Setkání", smekne klobouk před duchovní službou, která toho všeho dovede plně využít.
Johannesburg
Otec Čižkovský rozeslal svým věřícím podrobný dotazník.
Dostal asi 10% odpovědí, většinou od lidí, kteří nechodí do kostela.
Byly to však odpovědi zajímavé. Lidí chodí do kostela celkem málo,
většina tvrdí, že jim to nic neříká. Zato padesát procent z těch,
kdo odpověděli, má zájem o pohovorové večery. Na otázku, zda je náboženství zaostalé, většina odpovídá, že neví a omílá banální fráze.
Říkají, že český překlad bible je zaostalý - zřejmě mají na mysli
kralický text, který dostali od protestantů. Úryvky některých odpovědí: "Jaký máte vztah k církvi? - Většina odpověděla: Náboženství
nerozumím."-"Náboženství je přemodernisované, protože se na něj dělá reklama jako na Coca Colu." "Kristové již neexistují. Z nábožen- v
ství zbylo jen pokrytectví." "Ti, co chodí do kostela, vyměnili
Marxe za Boha. Doma opěvovali Marxe, za;to dostali Spartaka, a ted
Boha, aby dostali od faráře pomoc.""Náboženství není zaostalé, ale
chybí mi tam praktická stránka. Jak věřit? Jak se modlit, aby to přinášelo výsledky? Mám dojem, že to, co v církvi dělám (chození do
kostela) by se dalo dělat účelněji, ale nevím jak. Proto mám zájem
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o pohovorové večery." P. Zdenek končí: "Tož až přijedu z Kapska,
tak začnu pohovorové večery,"
Melbourne
Píše P. Ondrášek ze Sydney: "Josef mne pozval do Melbourne, abych tam kázal na svatováclavské pouti. Ale to byla událost! Postavil tam krásnou kapličku se sochou Panny Marie lurdské
a zvonicí. Oltář stál před ní. Tam jsem s ním koncelebroval. Zástupce pana arcibiskupa tam byl také. Lidstva byl velký zástup. Podle odhadu jich muselo být na pobožnosti na šest set. Nikdo nevyrušoval a mnoho krojů tam zářilo. Nejkrásnější byla skupina mladých
lidí, kteří nesli korouhve a i jinak sě zúčastnili. Moc se mi to
líbilo. Vypadá to jako opravdové poutní místo. Šli jsme jako loni
průvodem ke kapli ^pražského Jezulátka a pak se pomodlili litanie
k našim českým platFanům. Pak byla veselice, před níž se tancovaly
národní tance v krojích. Peksa dělá krásnou práci, ale nerad slyší chvály."
New_York
0 svém věstníku píše
^yoral: "Nejvíc práce mi dá
"Zvon" a korespondence spojená s ním. Ale je to cesta, po které se
dostanu i tam, kam by jinak dobré slovo nepřišlo. Začínali jsme se
150, dnes je jich 760."
Skandinavie
0 vadstenském symposiu napsal P. Engelhart: "Bylo to
zas moc pěkné, ba j lze-li soudit podle stoupajícího počtu účastníků - byl to velký úspěch, jakých nám zde na Severu je souzeno málo.
Vadstena je nakonec to jediné, na co se mimo pravidelné bohoslužby
zmůžeme a bylo by nenahraditelná škoda, kdyby se to mělo z jakýchkoli důvodů rozpadnout."
Závěrem
Cítíme se dlužníky Vídni - kdo nezná jejich svěží "Rozhledy"?, brzy se snad dozvíme něco i o křížovnících u sv. Karla Los Angeles, Linci, Stokholmu, Stuttgartu a ostatním obcím, které
nám posílají zprávy o svém životě, aí už je to nějaké "Z Mnichova
do Mnichova" anebo švýcarský "Klub". Kéž ten život vzkvétá i v příštím roce!

Z

Č S S R

Z_áopisu_jednoho_kněze
"Kněží čekají na breviáře (latinské, dar Svatého Otce
z Říma, první dva díly se už rozdávají, bohužel prý ne kněžím bez
souhlasu! - pozn. red.), nyní rozhodnuto, že přispějeme Charitě
200 Kčs.
Kněží dostali nabídku cesty do Říma v září na čtyři
dny v ceně 10.600 Kčs, což je roční příjem kněží. I kdyby někdo
obětoval všechno s pomocí příbuzných, musel by prokázat, kde na
to vzal. Konáme si duchovní pouí.
Letos se nedá počítat s vyučováním na školách. Je nesmírně ztíženo.
Řeholní sestry, u nichž většinou slouží staří a nemoci.,
ní kněží a které jsou odsunuty na nejhorší úseky práce, nesmí ani
důchodce vpouštět do kaplí na mši svatou či jinou pobožnost. Těmto lidem, kteří se nemohou pohybovat, je doporučeno jít do města.
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Kněžský domov pro přestárlé v Senohrabech již má též
státní
vedení (byv. člen STB) a návštěvy se musí prokázat občanským průkazem. (Pozn. red.: Otec biskup Hlad byl vypověděn a žije
nyní na Moravci.)
Při obrovském nedostatku kněží nemohou se dostat na
theologickou fakultu ani ti, kteří se hlásí. Přednostně jsou prosazováni méněcennější.
Sociální záležitosti kněží jjsou nejisté a obsazení,far
neodpovídá potřebám věřících. Mnoho schpných kněží je dáno do ústrahí.,* (Pozn. redakce: Šedesátiletí musí do pense, v ordinariátních věstnících je nyní už běžnou rubrika jmen kněží, jimž byl odňat státní souhlas. Při dnešní oficiálně nepřiznávané nezaměstnanosti takovíto kněží pak často delší dobu hledají práci a přímo živoří, protože nedostávají žádnou podporu nezaměstnaných.)
V dohledné době bude nutno opustit mnoho far, které jsou
dány k disposici pro civilní účely. Připravuje se svezení bohoslužebných nádob a kulturních památek do středisek, neboí nejsme prý
schopni zajistit jejich ochranu."

Z

N A Š Í

D I A S P O R Y

František Štaud, Sihuas v Peru, v květnu a srpnu 1975: "Teprve před
třemi týdny se zase obnovilo poštovní a silniční spojení, a tak jsem
dostal Tvůj dopis... Mám tu nyní řeholnice - mercedářky. Zvykají si
tu v horách. Přišly z města, od pobřeží. Mají dobrou vůli. Zatím
jsou jen dvě, ale tento týden (po 11.květnu) přijedou další dvě.
Kromě jiné práce budou pomáhat v přípravě katechistů. Máme tu letos
nadmíru deštů. Dosud prší jako nikdy předtím. Pro mne začaly návštěvy přespolních vesnic. Bohužel, dosud nemají tyto četné vesničky (80!) horlitelů. Můžeš si představit, jak to tam nábožensky vypadá. A samozřejmě i hospodářsky i kulturně je to také velmi špatné. Všude chudoba a nevědomost. To není Evropa. Ale ve srovnání s
lidmi, kteří žijí v nadbytku, jsme na tom zde přece jen lip..."
V srpnu: "Co se týče zdraví, mohu říci, že je docela v
pořádku. Mám chut do práce a jsem odolný. Pomáhá mi i dlouholetá
zkušenost v našich poměrech, tak odlišných od evropských. Naše řeholnice jsou velkou oporou, kromě jiného i morální. Snažíme se udělat něco pro přifařené vesnice, kam se dostanu sotva jednou do roka: myslím, že jsem už psal o našich laických apoštolech, které připravujeme. Právě dokončujeme stavbu školy... Doufám, že v lednu ae
rozjedu do Říma, Tyrolska, Rakouska a Německa... Prosím o memento."
Petr Lekavý, Severní Dakota v USA, 12. září:"...Ostatní "svatí otco^
ve"jsou zdrávi, viděl jsem přes léto nebo mluvil po telefonu se
Svobodou, Křivánkem, Adee, Esterkou, Jandou, jesuity v Mentrealu,
Šachem, Prachařem, Smutným, Doleželem atd. Tlačí se nám do dveří
zima, snad dokonce dnes v noci mrzlo, ale ještě snad trochu tepla
bude..."
František Láša, Ladispoli u Říma, 10.10.1975: "Jsem na nové farnosti
poblíž Říma, která se jmenuje Ladispoli. Má hezkou pláž s černým
pískem, protože obsahuje železo. V měsíci říjnu je zde ticho, hlavně večer. Zatímco v měsících: červenec, srpen a září je v Ladispoli
okolo 200.000 lidí, převážně turistů a výletníků; nyní zde panuje
opuštěnost. Začala škola a tedy vyučování náboženství na škole
stření a pro geometry. Já mám učit náboženství na národní škole.
Ještě jsem nezačal..."
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Redakční
V dopisu členům střediska Velehrad jsme mluvili o možnosti zájezdu do Spojených Států na Mezinárodni eucharistický kongres. Bohužel, zdá se. že se to nepodaří uskutečnit. Jsme vděčni
prof. Němcovi z Filadelfie za jeho ochotu vyjednat nám možnost bohoslužeb v kostele, kde je pohřben náš krajan blah. Jan Nep. Neumann; tam by to šlo, ale jinde jsme narazili na velké potíže. Kdo
tedy chce na Eucharistický kongres jet, aí si zamluví cestu a pobyt
sam.
Slibněji to zato vypadá s pouti do Svate zeme. Uz se
přihlásilo tolik zájemců, že aspoň jeden turnus se zdá zaručený.
Kdo se ještě chce přihlásit, aí tak učiní co nejdříve. Jakmile se
nám podaří sestavit skupinu (ne méně než 25, ne více než 42), vyzveme zájemce, aby zaplatili do konce února zálohu ve výši^40.000
Lir (anebo ekvivalentu v jiné měně). Celou cenu pak bude třeba složit do 15. dubna (tak. to vyžaduje technické vedení gaj-ezdu.J}^ Vloni byla cena asi DM 1.000, kolik se bude platit napřesrok, včas oznámíme. Vedení pouti převezme opět náš obětavý biblista prof. dr.
Josef Krejčí, který technickou organiaaci svěří tentokrát společnosti, s kterou má už dlouholeté zkušenosti: Opera.Romana Pellegrinaggi. Prof. Krejčí nám k pouti napsal:
Česká pou*6 do Svaté země
Česká: Může se zúčastnit, kdo zná natolik česky, aby porozuměl vykladu, domluvil se se všemi účastníky pouti a mohl se společne modalit a zpívat.
,
„
,
Pout:Zájezd nemá učel turistický (přírodních a umeleckych pamatek
jě"v Palestině málo),/ nýbrž náboženský. V tom směru je dělán program a styl návštěv posvátných míst.
Do Svaté země: Pouí nemá dát jen příležitost k všeobecným ukonum
zbožnosti, nýbrž přiblížit ke zdrojům naší víry, k slovu Božímu.
Poněvadž je program nutně velmi soustředěn, není možné prohloubit
ha místě všechny texty, které jednotlivé etapy vyvolávají na mysl.
Je proto nutné připravit cestu studiem Písma svatého, bud společně pod vedením duchovního rádce v místech, kde bude silnější skupina účastníků, nebo alespoň soukromou četbou částí Starého a Nového zákona, jejichž výběr zapsaní účastníci dostanou.
I když je cesta organizována na slušné úrovni pohodlí (pokoje se
sprchou, klimatické zařízení v autobusech), přece jen orientální
prostředí, jižní klima, bohatý program v krátké době, soužití v
úzké společnosti vyžadují určitou námahu. Je tedy k cestě^třeba
mít i slušné zdraví, hlavně nebýt choulostiví v jídle a mít nadbytek trpělivosti a dobré vůle.
Cena v létě 1975 byla 248.000 Lir (955 DM, 1.000 SFr) z Říma. Navíc nápoje (které jsou drahé a spotřebuje se jich hodně) a samozřejmě soukromé nákupy (které jsou obyčejně větší, než kdyby se
rozumně rozvažovalo).
Cena pro příští rok bude určitě vyšší (tím spíš, kdyby se odlétávalo odjinud než z Říma). Doba pouti: v druhé polovině června 1976,
(19. až 26. června?)
Na rozloučenou
Asi budete hledat přílohu - nový adresář. Nenajdete ho.
Redaktora to velmi mrzí, ale Itálie je země stávek: sazečovi trvalo naklepání těchto blan víc než týden, zítra odejde z domova v 6.30
a vrátí se až pozdě večer - ne, kdyby se čekalo na adresář, toto
Číslo by nevyšlo na podzim (jak je psáno nahoře), nýbrž až v zimě.
Sazeč se tedy zadušoval, že ho naklepe do Hromnic, podle zásady:
ná Hromnice o adresář více.
Zatím se všichni setkáme u jesliček a ohřejeme se tam
láskou a radostí, které nám přineslo^Božské Dítko. Kéž je dovedeme nést v srdci a rozdávat po celý příští rok!

