Řada XX, číslo 2

Řím zima 1975/76

Drazí čtenáři Vincula,
Konečně tedy máte v rukou novy adresář. Dlouhý seznam jmen, zeměpisných názvů a čísel. Nikdo na světe
asi nebude považovat za zajímavou jeho četbu, tak jako asi jen málo lidí má čtenářskou vášeň pro telefonní seznamy. Ubohý sazeč ale ten seznam číst musel, a to dokonde několikrát. Divíte se tedy, že mi to tak
dlouho trvalo?
Jenže stalo se něco, co mi tu četbu udělalo docela napínavou. Dal jsem se totiž do klepání zrovna v neděli, při které še čtou
v liturgii texty vybrané pro druhou neděli v roce B. 0 povolání nezkušeného Samuela a o změně jména nepřipraveného Šimona. A tu jsem při
tom psaní začal snít.
"Samueli, Samueli!" volal Hospodin. Kdy? Tenkrát v Silo,
anebo také tehdy, když povolával tohohle dnes už ne nejmladšího muže,
jehož příjmení právě píšu? "Ty jsi Šimon, od této chvíle se budeš jmenovat Skála." Papežem z nás zatím nikdo není, ale což i tomuhle Josefovi, který má tak komplikovanou adresu, že jsem při jejím psaní udělal dva překlepy, to Boží povolání nezvrtlo celou jeho existenci? Jak
se asi jmenují všechny kapitoly těch zajímavých životních románů, které má svatý Petr v kartotéce pod jmény, které jsem tu přepisoval!
Občas jsem musil nějakou řádku přeskočit. Bud šlo o někoho,
kdo se už vůbec nehlásí a dává přednost tomu zůstat nezvěstným, anebo - a nebyl to případ jediný - bylo ve starém adresáři za jménem připsáno: zemřel. Člověka skoro zamrazí. Tady už je ten román dopsán. Jeho hrdina je už definitvně ohodnocen. Jak? - Já si o něm myslíval své
- někdy jako o cizím. A Pán Ježíš ho zatím soudil a hodnotil jako svého vlastního. Což si ho nevykoupil? Což si ho nevyvolil? Což si ho nevzal do své party?
Kdy vyjde příští adresář, nevím. A nevím ani, kdo ho bude
klepat na blány. Dá se očekávat, že tam bude o nějaké jméno víc, a skoro jistě také o nějaké jméno méně. 0 které?
Na tuto otázku dá odpověá Pán Bůh sám, a je to tak dobré.
Nám přísluší je děkovat Pánu, že máme tolik bratří a sester, kteří nesou s námi náš úděl a jejichž bratrská a sesterská láska je nám posilou a povzbuzením. Děkovat za ně a snažit se, aby oni měli důvod děkovat zas za nás. Což to přece není dobré a milé, lahodné jako vonný olej na bradě Aronově a osvěžující jako rosa na Hermonu, když jsou bratři a sestry ve shodě?
A teá několik poznámek technických.
Letošní adresář je o něco kratší než minulý. Několik jmen
zmizelo, několik naopak zase přibylo. Nechtěli jsme vynechat jména
těch, které někteří z nás osobně znají, i když se už vůbec nehlásí.
Těm jsme místo adresy připsali pár teček. V minulém adresáři byla však
také jména tajemná, která jsme zdědili po dávných předcích, protože asi někdy v době prehistorické vešli ve styk s Římem. Tato jména jsme
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tentokrát vynechali.
Může-li Vás sazeč o něco poprosit, pak si, prosím, ten adresář co nejdříve přečtěte, anebo aspoň zkontrolujte jména těch, které
osobně znáte. Jakoukoliv nepřesnost si ihned poznamenejte a ještě tento
týden nám ji sdělte. I telefonní čísla, někdy se projeví velmi užitečnými. Odložíte-li to, už se k tomu nedostanete, a nebude pak opravdu
naší vinou, budou-li i v příštím vydání nepřesnosti a mezery. Kdo by
chtěl někdy volat redaktoru Vincula během dopoledne, at si laskavě všimne, že změnil číslo telefonu v úřadě.

M E Z I

N Á M I

Předávání 2lanoucí_pochodně
Tak nazval Otec biskup Mořkovský velkou událost, která se
uskutečnila v českém ChiOagu. Náš břevnovský benediktin Vojtěch Vít
spolu se svým řeholním spolubratrem Maurem Poučkem a s exalumnem Nepomucena Jindřichem Stránským vzali na sebe nepředstavitelně obtížný ukol^
zachránit český katolický tisk v Americe, pro který přinesly tolik obětí dřívější generace českých benediktinů svatoprokopského opatství v
Lisle, které i v redakci nového "Hlasu národa" zastupuje nestárnoucí a
stále dynamický Otec Václav Michalička.
Nechceme tu opakovat slova vděčnosti a povzbuzeni, která
jste už četli jinde, ale považujeme za svou povinnost na tento vskutku
odvážný počin nedávno založeného chicagského "Velehradu" upozornit, abychom si všichni mohli uvědomit, že nějak zavazuje každého z nás.^Ano,
už nelze spoléhat na dobrodince z předešlé generace, na dobré "strýčky
z Ameriky". "Hlas národa" je dnes vydáván stoprocentními - řekl bych^vinculisty, spolubratřími, kteří se narodili jako většina z nás v nasi
vlasti, tedy pravými exulanty, a bude moci vycházet jen spoluprací nas
všech. Dnes za ním už nestojí nějaké americké opatství, nýbrž skrovný
"Velehrad", mladší a chudší než ostatní bratrské "Velehrady, ktere jsou
dnes rozšířené po celém světě.
^ ..
Dovolte mi tedy jednu osobní otázku "do ouška": Uz jsi ten
"Hlas národa" viděl? A napadlo Tě, že by sis ho mohl teké - třeba i leteckou poštou-předplatit? Anebo mu vůbec nějak pomoct při jeho prvních
krůčcích? Jeho adresa je: "Velehrad", 2657-59 S. Lawndale Ave., Chicago,
111. 60623 USA.
Držíme Vám palce, chlapci z chicagského Velehradu a neopustíme Vás. Pán Bůh Vám pomáhej!!!
S]2°lecná_bolest
Vídeňští těšitelé pohřbili svého slovenského spolubratra
P. Norberta Hazuku. V Praze zemřel tatínek našeho Pavla Kučery z Zirndorfu. V Jimramově odešel na věčnost pan Josef Popelka, bratr našeho
kalifornského misionáře. Všechny provází naše bratrská modlitba.
Vinculum_Missarum
získalo nového člena v Otci Liboru Kovalovi z Říma.
Pouí do Svaté_země
se bude, dá-li Pán Bůh, konat od 12.^do
19. června. Přihlášek bylo tolik, že se na všechny nedostalo. Nové už
nelze přijímat.
Na Mezinárodním_eucharistickém_kongresu_v
bude zastoupen také náš národ. Otec biskup Mořkovský bude předsedat čes-
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ké pontifikální mši svaté, která bude sloužena v kostele sv. Petra ve
Filadelfii 7. srpna v 10.30 hod. Českému komité, které tuto krajanskou
účast organisuje, předsedá prof. Dr. Ludvík Němec.

Kdo pomůže Negomucenu?
Nepomucenum, jehož situace je stále kritická,^dostalo od_
jedné krajanské organisace řadu mešních intencí. Jde o almužnu, která je
asi o polovinu nižší než je normální sazba zde v Římě, ale dárcům to nelze vrátit, aby se nezatvrdili. Najde se někdo, kdo toto břímě promění
ve skrovný dar tím, že je převezme? Pán Bůh zaplat všem, kdo na Nepomucenum myslí a snaží se je zachránit. Kdybychom je ztratili, nové si^uz
jen tak nevybudujeme. Svou pomoc nabídněte, prosím, primo rektorovi
prelátu Františku Plannerovi, Via Concordia 1, 1-00183 Roma.

K R A J A N S K Á

D U C H O V N Í

S L U Ž B A

Jak_jsme_to_dělali_v_San_Martino
(Zkušenost ukázala, že snad vůbec nejúčinnější prostředek
našeho apoštolátu jsou uzavřená duchovní cvičení s možností zevrubne
svaté zpovědi, která dovede napravit celý život. Tyto exercicie se, diky Bohu, množí, jen na jaře - pokud víme - budou pořádány 4 kursy, jeden
v Holandsku a tři ve Švýcarsku /pro začátečníky, pro pokročile, pro mladé/. Otec Josef Koláček z vatikánského rozhlasu dával o vánocnich prázdninách od 26. do 29. prosince minulého roku exercicie našim chlapcům a
děvčatům v domě Velehradu v San Martino. Poprosili jsme ho, aby nam popsal, jak si počínali.)
"Vím, že to bylo mírně anebo snad i nemírně dobrodružné,
odvážit se dávat exercicie na horské chatě, když jsou úchvatně krásné
zimní dny, když je kolem sníh exportní kvality a když jsou k tomu prázdniny a výborná parta. Malomyslnosti se leccos zdá krkolomné, co se pak
ukáže - bez nadsázky! - Boží cestou. Mne samotného překvapil počet přihlášených; to víte, že příjemně! Vezl jsem si v myšlenkách tolik otazníků, že mě jejich hlomození nakonec uspávalo. Také se nebylo^co divit,
lei isem totiž přes noc z 25* na 26. prosince.^Přiznám se, ze jsem nemel
tolik důvěry v upřímné hledání hodnot a v žízeň po opravdovosti u m l a - _
dých jako Pavel VI. ve svém vánočním poselství, které jsem prekladal pri
přímém přenosu z basiliky sv. Petra.
^ .
^
,
N a svátek sv. Štěpána jsme tedy začali podvečerní msi sv.
Ještě jsme nebyli všichni, protože vlaky jezdily s "italskou přesnosti".
Sám jsem dojel v poledne s víc jak hodinovým zpožděním. Večerní uvod do
exercicií a zároveň první body jsem musel posunout až na 21. hodinu, aby se ji mohli zúčastnit už všichni.
^
Vystavěl jsem exercicie na aktivní modlitbě, abych se^tak
vyhnul nebezpečí, že účastníci budou jen poslouchat delší nebo kratší
přednášky. Den začínal "chválami-laudami". Přeložil jsem prostě z breviáře příslušné laudy; žalmy jsem nepotřeboval vypisovat, protože v St= ^
Martinu je dost žaltářů. Vyrobil jsem dost kopií, aby aspoň kazdy druhy
měl text. Místo hymnu i na závěr zpívali mladí některou ze svých duchovních písní; doprovod: kytara a elektronické varhany. Způsob recitovaní
žalmů jsem měnil. Po každém žalmu je důležitá krátká meditativní pausa!
Nejvíce se osvědčoval následující způsob: Po společně prednesene^antifoně si všichni v tichosti přečtou žalm, každý si zvolí nějaký vers, ci
dvě, tři slova, která nejlépe vyjadřují jeho osobní modlitbu, která se^
mu líbí... a v krátkých intervalech je pak jednotlivci rikaji do mlčeni
ostatních. - Nebo recitace na dva sbory: děvčata, chlapci. - Nebo^kazdy
verš někdo jiný, jak sedí v řadě. - Nebo jeden či jedna liché verse,, o-
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statní sudé. - Nebo jeden či jedna přednesou ostatním celý žalm (Magnificat, Benedictus). Čtení jsem volil k tématu exercicií, rozvedl asi pš^
timinutovým výkladem a navázal meditativní pětiminutovkou. Při závěrečných prosbách (přímluvách) bylo místo pro připojení vlastních proseb,^
kromě 5 - 6 připravených na listu. Závěrečná rytmická píseň není na zavadu soustředěné modlitbě; měl jsem dojem, že házela do hlubin společné
modlitby teplý tón. Stejným způsobem jsme konávali nešpory před veceri.
Dopolední body bvvaly trochu delší, protože jsem je doprovázel i návody,
jak nakládat s textem, či lépe s tím, co slyšeli. Zde bych^rád upozornil na nedostatky, které jsem si uvědomoval během exercicií,^a jez mi potvrdili i moji mladí posluchači v závěrečné diskusi. Nelze předpokládat,
že by dnešní křesťané měli nějaké zdání o jiných způsobech modlitby nez o
ústní. Nestačí ani opětovné vysvětlování při každých bodech. Bylo by zapotřebí - a to byl návrh z pléna při diskusi - nějaké přípravné soustředění před exerciciemi, aby se neztrácel cenný čas rozcvičkami, jak meditovat... atd. Za druhé: považuji za nutné, aby každý účastník dostal do
rukou po skončených bodech aspoň schéma, hlavní myšlenky, citace... atd.
Polední i večerní zpytování svědomí jsem zakončoval vhodné
zvoleným žalmem, který jsem přednášel "třetím způsobem modlitby" v rytmu, mezi jednotlivými verši 5 - 7 vteřinové intervaly. Mši sv. jsme^mivali v 11.15. Homilie na způsob bodů 8 - 10 minut s meditativním vyzněním
- několik minut domýšlení v tichu. Při mši sv.,přišli mladí sami na jeden
"zlepšovák". Mezizpěv recitoval sólista nebo solistka^za doprovodu kytary, ovšem hrající arpeggio. Shromáždění neopakuje veršík, kytara jen
zdůrazní melodii. První večer jsem si vyhradil pro osobní rozhovory, zpovědi. Druhý večer, závěrečný, byl vyhrazen diskusi. Podařilo se mi ji
odlehčit malvm "vynálezem". Děvčata si zvolila, ovšem na můj návrh, jednu členku jury a chlapci též. Dal jsem jim^knihu Přísloví a měli pak otázku i moji odpovšd komentovat jedním ze balomounových přísloví. A^protože to bylo od Šalomouna, tak i leckterá ostrá a přiléhavá přísloví nebolela, ale vyvolávala bouře smíchu."
j.K. g.j.
Zpráva z_Holandska
"Minulou neděli byla již podruhé mše sv. v Heemstede. Mají
se konat třikrát do roka, pan dr. H. se velmi agilně ujal svolávání.^Pater Verner domluvil kapli v jednom téměř přepychovém klášteře (to určitě ve srovnání se starým Achelse Kluis).
Ohledně těch exercicií. Nejlépe by nám vyhovoval poslední
weekend v březnu. V achelském klášteře jsem už všechno na ten^termín objednal." (Poznámka sazeče: Nemáme to výborné laiky? - To totiž napsal jeden pan inženýr.)
Kratičce z Johannesburku
"Nedávno jsem začal sloužit mši sv. v jiném městě a přišlo
poměrně dost lidí. Tak teá sloužím 3 mše sv. ve třech městech." (Povzdech
redaktora: Necháme toho Otce Zdeňka se udřít? Zdá se, že v lete bude založena nová misie v Adelaidě v Austrálii. Jeden z mladších se tam přihlásil. Díky Bohu za to. Ale tam v Jižní Africe zápasí sám a sám Otec Zdeněk Čižkovský a pořád se nepodařilo mu sehnat pomoc. S.O.S. Kdo se na to
dá? V posledním dopise Otec Zdeněk píše: "Zdraví poměrné dost dobré, ale
mohlo by to být lepší.")
Telefonát_z_Cur^chu
"Otvíráme nové centrum: klubovnu pro asi 20 lidí."
Z Frankfurtu
"Konečně se sejdou krajané k prvnímu setkání v Darmstadtu.
Chceme se tam scházet každou 2. neděli v měsíci.
Nakonec omluva: Ten novokněz Bernard z minulého čísla se jmenuje Klener,
ne Kadlec. Otec Kadlec je už knězem pěknou řádku let. Důkaz, že na něho
nezapomínáme.

VINCULUM MISSARUM
Via Concordia 1
1-00183 ROMA

Řím 30. května 1976.

Drazí bratři,
Tentokrát nás ta zubatá s kosou doběhla. Nás,
co jsme zapsáni do VINCULA MISSARUM. Skosila o svátku Nanebevstoupení Páně jednoho našeho člena, Mons. Jindřicha Parolka.
Jak snad někteří vědí, léčil se v poslední
době v jižní Francii, kde bydlil u nějakých sester. Se skupinkou těchto sester se vydal na pout do Lurd, a při zpáteční cestě se to stalo. Auto, které prý řídila jedna ze sester,
dostalo smyk, třikrát se převrátilo, a Otce Jindřicha z něho
vytáhli už mrtvého. Bude prý pohřben zítra, 31. května, tam
někde na jihu Francie, prý asi 30 km od Carcassonu.
Jako poutník, který se vracel z Lurd, byl Otec
Parolek jistě na smrt připraven. Přesto je povinností nás
49 pozůstalých členů odsloužit za něho mši svatou a poslat o
tom potvrzení (tak to říkají stanovy). Podkladem dnešní kartotéky členů VINCULA MISSARUM je potvrzení, které jsme kdysi
poslsá po odsloužení mse sv. za zemřelého P. Karla Pospíšila
z Vídně. Napříště bude základem tohoto schedáře svazek potvrzenek, které mi pošlete nyní. Kdo se neohlásí, přestane automaticky k VINCULU MISSARUM patřit. Tak jsme se na tom při zakládání tohoto vzájemně podpůrného sdružení domluvili Očekávám tedy navrácení přiloženého formuláře.
Více v příštím čísle VINCULA.. S bratrskými po
zdravy
Váš

ZDE ODSTŘIHNĚTE

