Řada XXI, číslo 1

Řím na podzim 1976

Co konáme pro nás samé?
Kontury se mi už skoro vytratily z paměti, jen si ještě vzpomínám, že šlo o nějaké drama Grahama Greena. Viděl jsem je někdy před
patnácti - dvaceti léty v italské televizi, a tam mělo název, nemýlímli se, "i/ultima stanza", "Poslední pokoj". Zůstal mi z toho jen hluboký dojem, s kterým jsem tenkrát šel spát.
Nějaký starý, pakosticí poznamenaný kněz, pro kterého už nebylo
jinde místa než v rodinném domě - představte si takový anglický jakoby
zámek - tráví dlouhá léta na vozíčku v jedné z řady komnat, které mají
tu zvláštnost, že v každé - jak se ostatně na takový starý rodinný zámek sluší - už někdo umřel. Zbývá jen jeden jediný pokoj, do kterého
smrt ještě nezavítala. Tam ubytují mladou neteř našeho kněze, která
přišla právě na návštěvu - no a co jiného se dá v anglické televizní
hře očekávat, než že ji ráno najdou mrtvou. Sebevražda...
Myslíte že jde o detektivku? Chyba lávky! Hrdinou tentokrát není inspektor Smith, nýbrž ten kněz sám. Když se to dozví, bleskne mu
hlavou strašná myšlenka. Že večer před sebevraždou s tou dívkou mluvil.
Že ona rd něho zřejmě něco očekávala, slovo naděje a života, slovo Kristova kněze. Že vlastně proto na ten starý zámek přijela. A že on tak nějak to říká - jí servíroval jen ohmataná slova pětipencového katechismu. Slova bez ducha, vlastně bez Ducha svatého. Tu mu přestane
chutnat jeho anglická snídaně, probudí se pakostnice i svědomí, a on
jen zasykne: "Čtrnáct let mé tu Bůh nechával, abych se připravil na
včerejší večer. Její život visel na mém slově. A to slovo bylo prázdné. Mohl, měl jsem být jejím zachráncem, a zatím jsem se stal jejím
vrahem..."
Pak někdo zhasl televizor a já šel spát. Ale něco z toho ve mně
zůstalo. Vždy6 i mně se může stát - ba dokonce se to opravdu stává -,
že za mnou přijdou lidé, kteří jsou v koncích. Lidé, kteří hledají ruku Boží. A jdou za mnou, protože já tu jsem přece ^d toho, mám to natištěné na papíře, vyhlašuji to na všecky,strany, třeba to i inseruji:
kdo hledá Boží útěchu a Kristovu lásku, a*6 se obrátí na mou adresu. Tu
takový člověk přijde - a co mu nabídnu?
Teá nemysleme na to, že se mě nejdřív nedovolá a že pak nebudu
mít čas s ním mluvit, čímž se to setkání oddálí. Ted si představme ten
večer, kdy ten člověk bude přede mnou jako ta kandidátka sebevraždy
před tím anglickým knězem. Ze bude přede mnou sedět se srdcem na dlani, v přesvědčení, že mluví s mužem Božím, že uslyší slovo živého Krista, že ucítí dotek Boží milosti. Jsou zřejmě okamžiky, na nichž závisí celý život. Jsou i okamžiky, na kterých závisí celá věčnost. Jak v
takových okamžicích zabírám? Jako ouřada, obřadník, profesor, řečník,
konferenciér, organisátor, manažér - anebo jako skutečný kněz, prostředník, živý obraz, zpřítomnění, svátost Krista?
Ke vzpomínce na ono provokativní drama Grahama Greena mě přivedl stejně provokativní dotaz a snad ještě provokativnější pohled jednoho spolubratra, který se při posledním sjezdu Velehradu, když se
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jednalo o naší duchovní službě, zeptal: "Co konáme, co jsme vykonali
na poli duchovní formace pro nás samé?" - Neměl strašnou pravdu?-řekl
jsem si. Nepachtíme se někdy jako Marta za plno věcmi, které jsou nakonec zcela vedlejší, a neuniká nám to "unum necessarium"? Onehdy jsem
slyšel v duchovním slovu pro české kněze, které vysílá vatikánský rozhlas vždy na kněžskou sobotu v 19*45 hod., že prý se svatý farář arsský, aspoň na začátku, když ještě neměl tolik zpovídání, modlíval až
12 hodin denně. Je se pak co divit, že id něho rdcházeli lidé zasažení
Boží milostí trochu jinak než ta dívka na anglickém zámku při rozhovoru se svým strýcem?
Kdyby se takový muž Boží, takový Jan Maria Vianney anebo třeba
František z Assisi či Jan Brsco objevili v našem exilu - co by se asi
stalo? - Nechci přehánět. Nechci říkat, že by vše bylo úplně jiné. Zatím sice nevím, kolik z nás se pravidelně modlívá 12 hodin denně, ale
muže Boží jsem už mezi námi skutečně potkal a působení kněžského charismatu také viděl. Ovšem, není těch mužů Božích mezi námi ještě příliš málo? A není třeba v srdci každého z nás ten ohýnek Boží lásky stále rozdmýchávat, jeho žár stále živit, průhlednost vůči Kristu stále
prohlubovat, anténu na Ducha svatého stále přesněji zaměřovat?
V San Martino na sjezdu Velehradu bylo jasně řečeno: rozhodující pro náš apoštolát je duchovní základ kněze; nesmíme podceňovat kněžskou formaci; je třeba uspořádat pro naše kněze vlastní duchovní cvičení.
Myslím, že je to dobrý návrh. Vždyt my tu žijeme ve zvláštní situaci. At chceme nebo nechceme, patříme k české církvi, která - jak
jednou řekl Otec kardinál Trochta - byla navštívena zvláštním křížem
a dostala proto dary, které nemá církevní společenství jinde. My nemůžeme zapomenout - aí přilne můj jazyk k mému půnebí, stalo-li by se to!
- na své bratry, kteří musí vyznávat svou věrnost Kristovi nějak opravdověji než je to třeba jinde, a jejichž případná zrada se stává křiklavější aež selhání zde na západě.
Rádi tedy to volání po vlastních exerciciích, které se v San
Martino setkalo s živým ohlasem, tlumočíme dál a pokusíme se je uskutečnit. S vděčností za to, že je po nich taková žízeň. Ovšem i s vědomím, že i ony budou jen dalším začátkem, jen jedním krokem na pouti,
která nás vede až k setkání s tím, kdo jediný je Svatý, kdo jediný je
Pán.

M E Z I

N Á M I

Bxercicie_pro_České_kněze
Podle domluvy v San Martino, kde 13 kněží (prakticky všichni,
kdo nejsou zapojeni na vlastní řeholi) projevilo vážný zájem o exercicie pro nás, české kněze v zahraničí, rozesíláme dotazník, který naleznete v příloze. Vyplňte ho, prosím, a odešlete co nejdříve, však
jsme všichni udělali zkušenost, že když ho založíme, už se k odeslání
těžko dostaneme.
Rozhodne prostá většina. To znamená, že se pokusíme exercicie
uskutečnit v době, kterou bude považovat za nejvhodnější většina z
těch, kdo odpoví, že budou trvat tolik dní, kolik si bude přát většina a že se i obrátíme s prosbou, aby je dával,na toho, pro něhož bude
nejvíc hlasů. Kdyby odmítl, poprosíme toho, kdo bude v počtu hlasů na
druhém místě.
.o
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Zemřel_Pj__Václav_Hovorka
Představený domu "Via Coeli", Servants of the Paraclete, v Jemez Springs v Novém Mexiku, kde žil náš Otec Václav Hovorka, rozeslal
v záři (!) jeho známým tuto zprávu (překládáme z angličtiny):
"Je mou smutnou povinnosti vás informovat, že Otec Václav Hovorka zemřel 19. července 1976 na nemoc, která trvala pět nebo šest měsíců. Stěžoval si na nádor na noze, který lékaři při prohlídce prohlásili za rakovinový. Byla to zhoubná rakovina a brzy se rozšířila po celém těle. On však zůstal po většinu času, kdy ho ta nemoc trápila, překvapivě čilý. Sloužíval skoro každý den mši svatou, ještě týden před
svou smrtí.
Svou nemoc a svou smrt přijal s dětskou vírou a nedával najevo
bolesti a obtíže, které mu působila. Nechtěl, aby jiní lidé věděli o
utrpení, které prožíval.
Ačkoliv byl člověk spíše reservovaný, milující ústraní, v posledních měsících se mu podařilo sblížit se se zdejšími Otci a bratry.
Všichni jsme ho měli rádi, protože jsme si uvědomovali jeho dobrotu a
- myslím - svatosti Nikdy nereptal ani si nestěžoval. Dostalo se mu
láskyplné a starostlivé péče, zvláší od ošetřovatelů, kteří ho převlékali a vymývali jeho rány.
Lékař nás včas upozornil na blížící se smrt, a ta přišla vskutku náhle. Otec Václav toho 19. července posnídal a vrátil se na vlastních nohou do svého pokoje, Když mu bratr přinesl oběd^ řekl, že bude
odpočívat. Ulehl na postel s rukama za hlavou, a tak jsme ho našli mrtvého odpoledne ve čtyři hodiny. Byl pohřben zde na hřbitůvku mezi knězi spolubratry."
Až sem představený domu^ A co my? Dejme slovo sazečovi, který
pochází náhodou ze stejné vinohradské farnosti jako on.
"Já jsem poznal Otce Václava před dvaatřiceti léty, na první
neděli adventní roku 1944. Byl jsem tenkrát nasazen, ale potají jsem
studoval teologii. A tu mě jeden spolubohoslovec, který chodíval do naší farnosti (ačkoliv byl z vedlejší žižkovské - jmenoval se Fojti ano, ten, kterého mnozí znáte) pozval, abych jel v neděli do Družce
u Kladna, kde byl Václav farářem. Tam jsem se s ním poprvé setkal. Byl
to tenkrát mladý kněz, plný energie, měl pěkné kázání, na faře měl plno teologických knih. udělal na mne výborný dojem.
Pak se naše cesty rozešly, odjel jsem studovat do Říma. A koho
tam jednou neuvidím jako Václava. Někdy asi v roce 1949. Měl těžký útěk, po skrývání, které ho jistě nervově vyčerpalo, se při přechodu
hranic nemohl vymotat z pohraničního pásma, nějak bloudil, a to nebezpečí být znenadání zastřelen v něm zanechalo strašnou vzpomínku. Protože byl hodný a horlivý, zde v Ěímě se dal hned do služeb uprchlíků,
kterých tu tenkrát procházel značný počet. Přitom si sám vyřizoval emigraci do Ameriky.
,
A pak to přišlo. Jednou bylo scirocco, ten nepříjemný vítr, který jde na nervy i domorodcům, a Václav to nevydržel. Když spatřil z terasy letadlo, které se snášelo směrem k letišti Ciampinu, začal křičet,
že,je to STB a že letí pro něho. Po druhé se takto lekl, když už byl
v ústavě na léčení insulinem: šel tam slouží mši sv. do kaple sester,
cestou spatřil na silnici auto, opět si řekl, že jede pro něho, a ztratil se v polích. Tehdy, když jsem ho chodil navštěvovat během léčení,
jsem objevil jeho dobré srdce a jeho opravdu dětskou víru v Boží lásku, které se dovedl s důvěrou odevzdat.
Emigrace byla už naštěstí vyřízena, podařilo se mu tedy odjet
do Spojených Států. Pak jsem ho už neviděl, jen jsem čítával jeho dopisy, plné ducha modlitby a té jeho svaté odevzdanosti. Byl prakticky
stále pod dozorem v různých ústavech, ale mohl sloužívat mši svatou.
Letos jsme si vyměnila víc dopisů než jindy -- snad už cítil
blížící se smrt a chtěl? chudák, vydat své básně k oslavě Panny Marie.
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Dali jsme mu je nakonec vytisknout zde v Římě. Útlá knížečka se jmenuje "Květy ke cti Neposkvrněné Panny Marie". Literární cenu asi nemají,
toho jsme si byli vědomi. Vyšly také jeho soukromým nákladem bez udání
vydavatele. Ale on do té knížky investoval nejen své skromné úspory,
nýbrž i celou sv*u velkou lásku k Neposkvrněné. První výtisky mu snad
přišly zrovna v předvečer smrti. Přečtěme si nyní - ne s přísností literárního kritika, nýbrž s pietou těch, kdo stojí nad hrobem dobrého
křesťana - poslední z těch jeho říkánek:
Poděkování Neposkvrněné Panně Marii
Za vše, co v životě jsi mi prokázala
dík patří Tobě Matko Páně Maria.
Děkuji Ti za dlouhá léta ochrany Tvých pomocí, Tvých milostí a záchrany.
Znovu Ti děkuji Matko Maria svatá
Ty od Boha do nebe jsi byla vzata.
S námi stále buá Panno Neposkvrněná
životem provázej nás Tv*je přímluva.
Prosím, do dalších let ochraňuj mne zn^va plyne času jako řeky dlouhá doba.
Tvá mateřská pomoc nechí je se mnou stále
přímluva Tvá v mém životě bučí. dále.
Pán ho soudil jistě ne jako básníka, nýbrž jako svědka své lásky. A
našel ho hodna Sebe. Vzpomínáme na něho ve svých modlitbách, v důvěře, že in on nepřetrhne "vinculum", které nás spojuje.
Vinculum_Missarum
má nyní 46 členů. K 36, jejichž jména jsme
uveřejnili v minulém čísle, nutno připočíst ty, jejichž potvrzení o
mši svaté celebrované za zemřelého Otce Parolka přišlo se zpožděním.
Jsou to: Blažek, Čupr, Hrdý, Josef Novotný, Šmídl, Tomek a Vorlíček.
Dále Krchňák, Laštovica a Skalický.
Naši_jubilanti
Čtyřicáté jubileum kněžského vysvěcení se o vánocích dožijí v exilu naši preláti Petr Lekavý a František Xaverský Planner.
Stříbrné jubileum oslavil v létě břevnovský benediktin Vojtěch Vít,
nas chicagský kněz na roztrhání, budovatel Velehradu a redaktor Hlasu
národa.
0 vánocích se stejného jubilea dožijí ex-alumni Nepomucena Krejčí, Kulhánek. Michalčík,^Rýpar a Sychra. S nimi byli tenkrát vysvěceni i Slováci Sinal a Zlatňanský, a pak další dva. které si vzal už Pán k sobě:
nezapomenutelný Tonda Tůma z pražské ařcidiecéze, který zemřel ve Spilimbergu v Itálii r. 1954 a Štefan Fogaš, z diecéze košické, rada papežské nunciatury v Bruselu, který zemřel náhle vloni v Paříži.
Všem chceme v bratrské modlitbě pomoci děkovat za Boží vyvolení a prosit za to, aby přinášelo bohaté plody.
JáhšRské_svěcení
přijali 28. listopadu v Nepomucenu Čech Stanislav Dorotík a Slovák Anton Vavrica. I je provázíme našimi modlitbami na cestě k oltáři. Zároveň vzpomínáme i na Jana Horáka a Jana Pisku, kteří se také chystají na kněžské svěcení v příštím roce. Prvního,
který je salesián, znají všichni účastníci našich dětských táborů, druhý odjede ještě tento rok se skupinkou fokolámíků do Argentiny.
5^1§íích_narozenin
se v těchto dnech dožívají Saša Heidler,
Josef Šmídl, kdo ví, kolik ostatních (kněží i ctihodných sester). Jde

VINCULUM_XXI^_1

I_5_i

P0DZIM_1976

o čísla zaokrouhledná nulou, tedy 20, 30 atd. Blahopřejeme!
Nový alumnus Nepomucena
nemá zato věk zrovna zaokrouhlený,
je mu něco přes jednadvacet. Dostal se do Říma způsobem ne zrovna
snadným, poté co mu nějaký zarytý církevní tajemník anebo člen přijímací komise už po třetí zabarikádoval cestu ke kněžství, když se opětovně ucházel o přijetí do litoměřického semináře. Pochází z brněnské
diecéze a je docela fajn. Vítáme ho mezi naše čtenáře.
A když už jde o tu kolej: necháme ji padnout? Co by se dalo
dělat, co mohu, co udělám já (ano, myslím zrovna na Tebe, milý čtenáři)? Je naléhavě nutná pomoc finanční, o tom jsme už psali, a ten problém stále vyřešen není, ale jde^o víc. Nedal by se tomu novému bohoslovci najít nějaký spolubratr? Zamysleme se nad tím, je to přece naše společná odpovědnost.
YiĚĚli-jsme se
ve Filadelfii, v Brixenu, v San Martinu, v
Ellwangen... Snad o všem informoval Nový život, zde to jen registrujeme, protože takové setkání mezi bratřími dělá radost nebi i zemi.
Díky Bohu za to, a jen houšíl

K R A J A N S K Á

D U C H O V N Í

S L U Ž B A

Otvíráme novou misii v Adelaidě
Petr Eliáš, jeden z našich mladších, přistál 23. října v Austrálii. Nejdříve se stavil v Melbournu, kd^&oznal naši australskou
Šumavu, pak ho vzal "do učení" P. Ondrášek v Sydney. Dnes už asi bude
v Adelaidě, svém novém působišti.
Česká duchovní služba tam už kdysi byla, ale P. Maňák, který
ji vedl, bohužel zemřel. Je tam však pěkně sehraná skupina krajanů,
kteří mají dokonce i český národní dům. Když tam byl před půldruhým
rokem škarvada s Peksou vyjednávat jmenování nového misionáře, nacházeli po celý týden každý večer v kapli plno věřících, kteří je pak
zvali na besedy při dobře organisovaných "večeřích", při nichž se setkali vždy zástupci několika rodin. V poslední době tam dojížděl P. Ondrášek ze Sydney.
Největším problémem ovšem bylo najít vhodného českého kněze.
Nepodařilo se to s řeholníky jednoho řádu, který má v Adelaidě klášter,
přišla však velkodušná nabídka P. Eliáše, ochotného zříci se svého místa ve Švýcarsku.
Zatím od něho došel jen první dopis s dojmy z prvních dnů v
Melbournu (kde se zúčastnil oslav 28. října a zatmění slunce, které se
zřejmě událo k jeho poctě) a ze Sydney. Odtamtud napsal:
"Zítra musíme navštívit též zdejší vězení, kde je též několik
dušiček, připravit relaci pro zdejší katolický rozhlas (vysílá dvakrát
týdně), navštívit další rodiny a nemocné a staré lidi. Jak vidíš, prá^
ce je dost a všude jsme přijímáni velmi dobře, a to i u těch mladých
lidí, kteří z ČSR nemají žádnou náboženskou výuku; byl jsem překvapen
jejich zájmem o náboženství (chtějí křtít dítě, ale je třeba nejdříve
katechisovat je samé, a oni s tím souhlasí), bylo by však třeba víc
času - za večer se dají navštívit a něco udělat nanejvýš tři rodiny,
a to ten večer pak končí o půlnoci..."
Z_Jižní_Afriky
(kde to dnes jistě nemá snadné) píše P. Zdeněk
Čižkovský: "Už jsem nevěděl, co dělat s krajany, a tak jsem uspořádal
pout; k sv. Václavovi, asi 60 km od Johannesburgu. Počítal jsem s velmi
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malou účastí, hlavně když v sobotu pršelo, ale v neděli (26.IX.) se
trochu vyjasnilo a k mému překvapení přijelo 75 lidí. Zpívalo se jako
nikdy předtím, a když jsme nakonec zanotovali Svatý Václave, nedej zahynout! nám ni budoucím, tak všem tekly slzy. Byla to první pout v Již
ní Africe. Po mši svaté sokolové postavili stan, prodávali tam srdíčka
pivo, párky, limonádu, cukrovinky atd., bylo to skutečně jako na pouti
Já to chtěl všechno jednoduché, ale oni z toho udělali skutečně pout.
Opékaly se vuřty a nálada byla výborná. Skoro jeden do jednoho přišel
za mnou, a říkali mi, aby se to opakovalo každý rok, chtějí to mít pra
videlně, prostě v neděli před svatým Václavem. Počasí se drželo až do
čtvrté hodiny, kdy se zatáhlo, ale to už všichni odjížděli. Tak se to
místo stalo naším poutním místem (?). A ti, co z jakýchkoli důvodů nepřijeli, litovali.
Aby se nemuselo čekat celý rok, uděláme začátkem roku pout k
Pražskému Jezulátku, sošku už mám, a pak jednu k Panně Marii.
V listopadu jsem zase zorganisoval Večer mezinárodních vánočních koled, bude vystupovat 9 národností a naše děti udělají živé jesličky. Budou oblečeny v krojích, zazpívají a zatancují Ježíškovi, a
pak budou vystupovat ostatní národnosti, všichni v krojích, Němci, Holandané, Španělé, Italové, Jugoslávci (Chorvati), Portugalci, Maáaři,
Libanonci, Poláci a černoši, kteří jsou zde na práci z Malawie. Všechny tyto skupiny mají své kněze. A dokonce jsme se rozhodli, že my, kně
ží těchto skupin, také něco zazpíváme, a dokonce nám to jde trojhlasně
no bude to sranda! Bude to na první neděli adventní v 7 hodin večer
v jednom našem velkém kostele. Návštěva bývá vždy kolem 800 lidí, tentokrát přijde i televize."
Burlington v_0ntariu
Náš horlivý ontarijský misionář Otec Šach měl všlmi vážnou
automobilovou nehodu - snad o ní uveřejníme něco v rubrice "Z naší dia
spory". Teá několik jeho řádek o životě v jeho farnosti:
"Jak jde naše misie? Velmi dobře. Kaplička je milá, dal jsem
opravit okna, barevná. Sháněl jsem sklenáře 5 měsíců. Příliš malá práce, ale nakonec se to spravilo. Tento týden jsem dal zamontovat více
světelných těles do zadní části kaple, aby byla jasnější, a je to velký rozdíl.
Uplynul již jeden rok od založení této farnosti. Biskup nám
dal rok na zkoušku, ovšem to se myslí rok fiskální, účetní, a tak potom dostaneme jistě povolení pokračovat dále jako farnost. Dluhy nemám
účty jsou zaplaceny, plat jsem si ovšem upravil na daleko menší než ma
jí ostatní kuráti v diecézi, ale to nevadí, ten rok jsem přežil.
Na Dušičky sloužil mši svatou v našem kostele zdejší biskup
a byl velice potěšen celou úpravou kostela a moc se mu líbila naše kří
žová cesta. Lidé si začínají zvykat.
Dům je ještě ve stavu oprav. Nemohl jsem mnoho udělát(asi ta^
ké kvůli tomu úrazu - pozn. red.). Spléhal jsem, že naši farníci pomohou, jako tomu bylo vloni, ale nepomohli. Prvotní nadšení vyprchalo.
Vidím, jak jenom kněz je zárukou chodu a zdaru činnosti, laici zahoří
a shoří a je po ohni. Prapor Kristův může nést jen kněz! Příští rok a
snad ještě během letoška udělám sám nějaké opravy a úpravy okolo a uvnitř domu. Jsem jist, že příští jaro budou okolo kostela a domu květy
Květy byly i letos, kostel byl v záplavě květů, dům méně, ale příští
rok, dá-li Pán Bůh, budě vše jiné, bohatší, veselejší, slavnostnější.
Tento rok: "Deo gratias" za vše, i za život a i za mnoho milostí a darů, kterými byla zahrnuta misie i já sám."
(Poznámka sazeče: Kdo Josefovu misii někdy navštívil, ví, že největší
dar je hluboký život z víry jejího faráře, který je opravdu nakažlivý.
Hlavně za to "Deo gratias" - a Pán Bůh Ti pomáhej, Josefe!.Abyses po
tom úrazu brzy opravdu dokonale zotavil!)
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Montreal
Jsou lidé, kteří toho mnoho namluví a málo nadělají.^P. Janíček, náš misionář z Montrealu, je zas pravý opak. Umí udělat úžasné věci, ale ve Vinculu jsme ještě od něhw nečetli jednu řádku. Nedávno však
přijel do Říma, a tam se jednomu jeho řeholnímu spolubratru (je totiž
jesuita) podařilo z něho před mikrofonem vatikánského rozhlasu přece
jen vytáhnout mnoho zajímavých věcí. Natočil jsem si tenkrát ten rozhovor na zvukový záznam, a teá se pokusím jej nějak shrnout.
V Montrealu je Otec Bohuslav Janíček od r. 1951° V r. 1961,
když tam byl Otec Feřt, se tamním jesuitům podařilo vybudovat vlastní^
misijní dům, který se stal střediskem činnosti mezi krajany. Otec Janíček za nimi jezdí i do dalekého okolí, sloužívá pravidelně mše sv. i v
Ottawě. Krajanský věstník rozposílá na 800 adres.
Největší jeho zásluhou - kdyby nebyl tak pokorný, tak bych napsal pýchou - je ovšem Hostýn - hned se dozvíte, co to je. V r. 1954
se mu podařilo zakoupit - představte si! - 9 hektarů půdy v lesích na
úpatí Laurentských hor, asi hodinu cesty autem (jede-li někdo tak hbitě, jak to dělává Otec Janíček, ovšem) od Montrealu. Tam vybudoval převážně vlastníma rukama (je totiž v tomto smyslu zvláštní ctitel sv. Josefa) tzv. kabiny. Co to je? Na to se můžete nejlépe zeptat návštěvníků z Československa, dnes je to pojem známý všem posluchačům vatikánského radia. Jsou to zkrátka chaty, sruby, chýše - no právě kabiny rozestavené po indiánském způsobu do velikánského kruhu, a v^každé
mohou spát 3 děti. Jelikož klukovský i holčičí tábor mají každý po 11
kabinách, je snadné vypočítat, že na Hostýně lze ubytovat zároveň 33
děvčat a 33 chlapců (vyslovováním těchto čísel se dítě učí i správné
výslovnosti českého "ř"). Uprostřed každého kruhu je místo pro tábo-^
rák a kolem něho prosté lávky. Společnou je ústřední budova, odkud před
polednem vonívá oběd a pak kaple s obrazem Panny Marie svatohostýnské,
podle které celý tábor dostal jméno. Děti tam přijíždívají vždy o neděrli nejbližší 1. červenci a tábor trvá 8 týdnů. Letos se tam vystřídalo
152 dětí, nejen z Montrealu, nýbrž i z celé české Ameriky bez ohledu
na hranice USA a Kanady. Tábor je obklopen lesy, v niahž lze zabloudit
(jen vrozená taktnost mi zakazuje prozradit čtenáře Vincula, který to
zkoušel) a nedaleko - asi 10 minut pěšky - je krásné jezírko, kde se
děti koupou. Co se týká financování, podařilo se mi pochopit, že v tom
hraje velkou roli tombola, jejíž losy, prodávané už dlouho předem, vytahuje ručka malého caparta, který ještě nedovede číst, vždy při svatohostýnské pouti, která se koná kolem 15. srpna. Scházívá se prý na
ni vždy asi tak na 500 krajanů. Mám ovšem vážné podezření, že positivní bilanci je nutné vysvětlovat i neúnavnou prací Otce Janíčka, kterému se zelení jen proto, že nikdy nelení. Letos např. zase vlastníma
rukama postavil marodku se 6 lůžky a báječnými sprchami.
To je asi v krátkosti komentovaný obsah jeho interviewu. Nyní nezbývá než doufat, že se už zbavil hrozného nachlazení, které si
uhnal ve slunné Itálii, kde během jeho pobytu každý den lilo, a že ten
Hostýn bude ještě dlouho dělat čest našemu moravskému jménu (totiž,
vlastně jsem to nechtěl ani prozradit, budete ml věřit, že Otec Janíček, na rozdíl od budovatele naší australské Šumavy, nepochází u jižních Čech, nýbrž z Moravy, a to někde od Boskovic?).
Ta to vzala tentokrát nějak zkrátka, i když se tu odehrálo tolik povzbudivých věcí. 0 mnohých však už referoval Nový život a o jiných jsme se dozvěděli z místních věstníků. Snad si však zasluhuje
zvláštní zmínky Holandsko, kde náš Otec augustinián Jan Verner, který
se už po léta o nase krajany staral a který pro ně sloužívá několikrát
do roka i mši sv., přijal jmenování za duchovního správce (i když mu
jeho práce nedovoluje se této službě věnovat na plný čas). Díky Bohu
i jemu!
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Sestra Elisabetta O.S.B. (podle křtu Marta Franecová), Orte v Itálii:
"Paxl ...a ještě vám povím o výletu z mého zamřížování do vašeho světa. Po roce. Liduprázdné ulice. Zametač,^co si hvízdá. Spokojeně. Klidně. Hodný zametač. To on zná ulice. "Pojáte za mnou!" Beze slova. Průvod: usměvavý zametač a pět kroků za ním dvě upjaté přísné siluety z
vyšších sfér. A já si přitom myslím: ten Kristus, co nám řekl, abychom
ho následovali, musel být mnohem nevzhlednější, mnohem podřadnější,mnohem odpornější než takový metař. Jaký je to^asi průvod, když v patách
odsouzence k smrti, pokrytého podlitinami, šrámy, klopýtají sebevědomí
lidičkové a jen proto, že zmateně se optali prvního člověka, který byl
při ruce, kudy se dostanou do nebe... A pak ještě. Ten zametač byl strašně krásný, protože byl spokojený. Znám strašně málo spokojených lidí.
Zdá se, že poztráceli svou spokojenost jako mince do prachu. A on je
našel. A posbíral. Lidi nedokážou být spokojeni. Ti velcí. A i když třeba jsou, nechtějí si to přiznat, protože rádi vystavujou na obdiv, že
jim něco chybí. Jsou rádi, když je někdo politovává. Snad mají komplexy
nelásky. Anebo nevědí, co chtějí. Ale neměli by chtít. Protože mají na
rozdávání. No a ten zametač byl spokojený. Je to krásné, když vám někdo
spokojený ukazuje cestu. Cestu k spokojenosti. Nevadí, že jsi byl jen
zametač. Člověk nemá zapotřebí dělníků,ne profesorů. Člověk potřebuje
lidi se srdcem v srdci... Tak zatím končím. A že mám vás všechny tady
za mřížema." (Psáno pro Vinculum a podepsáno Sestra M. Elisabetta)
Jan Piška, fokolárník, tč. před odjezdem do Argentiny: "...snad nejsilnejsi zázitek těchto posledních dnů (ovšem psáno 21.4.). Vracel jsem se
vlakem z Říma, a proti mně si sedlo jedno děvče, i když vlak byl dost
prázdný. Viděl jsem, že měla velkou chuí mluvit, ale nikdo z nás dvou
nezačínal. Nabídl jsem jí proto to, co jsem měl ku čtení, a z toho se
zrodil rozhovor. Řekla, že studuje v Římě na universitě architekturu.
Bavili jsme se proto něco o jejím studiu a možnostech pro budoucnost.
Pak se i ona zeptala, co dělám já. Řekl jsem, že jsem na Frascati, kde
žiji v jedné náboženské komunitě, a snažím se žít Evangelium, nebcč o
Evangeliu se mnoho mluví, ale málo se žije. Udělala ironický úsměv, a
řekla, že v Boha nevěří. Než kvůli tomu se mezi námi rozhovor nepřetrhl. Naopak, vyměnili jsme si mezi námi osobní pohled na mnoho věcí. Pak
jsem jí daroval něco z mého života a i ona mi řekla něco o sobě. To, co
mne nejvíce bolelo bylo, když jsem viděl, že je téměř bez naděje, že by
se tato společnost mohla změnit. Řekla, že podle ní věta "miluj bližního svého jako sebe samého" je neuskutečnitelná, nebot každý hledá pouze
vlastní zájmy, že všude je vidět pouze egoismus. Mluvili jsme o mnoha
věcech a zdálo se, jako by si Bůh přál tento rozhovor, nebcč vláček, který normálně dorazí do Frascati za půl hodiny, se tentokráte loudal přes
hodinu. Poté jsme mluvili ještě půlhodinku, když jsme vystoupili. Byla
velmi šťastná. Podala mi ruku a poděkovala mi. Bůh mi takto pomohl pochopit velmi zřetelně, že s těmi, kteří nevěří, jediný způsob dialogu
je láska. Té se nikdo nebrání. Slova naopak zmohou velmi málo."
Josef Šach, Burlington, Ontario, 17-XI.76. Pro nedostatek místa kráceno; vidí proti sobě auto s opilým řidičem, které jede cik cak. "Myslel
jsem původně, že snad dostal srdeční záchvat... Nemohl jsem utéci, ale
čekat na srážku, a ta se dostavila. Rovnal jsem si nohy na podlaze... a
držel pevně volant... Srážka bylo hrozné poznání.. Kotníky mé levé ruky
byly rozdrceny, ruka v sádře až k lokti.. Za několik dní mě začlo bolet
v zádech.. Sádru mi po 3 týdnech sňali, prý "úžasné zahojení".. Levá
ruka je mnohem slabší., záda, doufám, se též umoudří... Auto šlo do
šrotu.. Kde má člověk jakou jistotu? Jistě nikde jenom v Hospodinovi.."
A tento Hospodin, KYRIOS, přišel mezi nás v Betlémě. Je třeba si k tomu
přát radost? Ta přijde sama, kde je víra. Kéž v nás tedy roste živá víra
o vánocích i v celém roce 1977!

