Řada XX, číslo 3-

Čím v červnu. 1977

Místo úvodníku
necháme dnes mluvit fakta. Což je to málo,
když je kněz z naší vlasti a nakonec biskup, ne sice exulant, ale
přece jen působící v cizině a věnující se duchovní službě svých
krajanů,prohlášen za svatého? Myslím, že bychom si ho měli každý
z nas prohlásit také za přímluvce a pomocníka i v našem apoštolátu.
A Pán volá stále. Zase se dozvíme o dvou novokněžích z
naší krve, a také o dvou, které si Pán už povolal k věčné odměně.
To, co se mnozí z nás domýšleli, ¡je pravda. Otec biskup
Tomášek je už od loňska kardinálem. Snad žádný papež v dějinách
nenajmenoval tolik kardinálů z našeho národa jako Pavel VI. Zřejmě chce povzbudit a vzpružit naši církev. Ale sama ta kardinálská
jmenováni ukazují, jak to s ní stojí. První byl ještě pražským arcibiskupem, ale musil do exilu. Druhý byl už jen biskupem litoměřickým. Třetí nemohl být jmenován už ani sídelním biskupem některé z našich diecézí. I to je dějinný unikát, že se stal kardinálem pouhý apoštolský administrátor. Přesto se z toho radujeme a
tím víc vyprošujeme novému Otci kardinálovi vítěznou sílu ukřižovaného a vzkříšeného Krista.
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Zemřel_Otec_Josef_Poklop
Nelze nezačít touto zprávou, která je přímo ohromující.
Prelát Planner předal redakci jeho lístek psaný 1. června tr. Píše mimo jiné: "Dnes odpoledne jedu do nemocnice. E těm mojim špatným ledvinám se přidaly srdeční potíže, a tak musím na pozorování.
Vzpomeň v mementu. Díkí Já pojedu na tu pouí do Turína. Do Ellwangen asi nepojedu - tak se tam asi neuvidíme - ale v Turíně ano,
dá-li Pán Bůh zdraví. ... Často vzpomínám na Tebe a na Nepomucenum."
To byla středa 1. června. Odpoledne vyšel Otec Poklop z
domu, vhodil onen lístek do schránky, a jel autobusem do Lovaně
na universitní kliniku, kde byl hospitalisován na oddělení pro ledvinové choroby. Na jedenáct hodin druhého dne si pozval ještě jednoho českého studenta z Lovarě, kterému pomáhal. Ten simtečně přišel, ale našel ho už mrtvého. Někdy ráno kolem sedmé, právě když
nemocniční kaplan roznášel svaté přijímání, Josef zemřel.
Jak to řekl při pohřbu Msgr. Dejardin, zástupce belgická
biskupské konference pro pastoraci cizinců: odešel jakoby po špičkách, aby nikoho neobtěžoval. Ani toho nemocničního kaplana, který byl právě poblíž.

Pochovali jsme ho v pondělí 6. června na hlavní bruselský
hřbitov. Předtím byla rakev přenesena do kaple sv. Michala, kde
Otec Josef působil po 24 let. Zádušní mši sv. předsedal jeho spoludiecezán Skarvada, koncelebrovali Msgr. Fořt z Mnichova, P. Svoboda z Bruselu, slovenský misionář v Belgii P. Strečanský a někteří
další belgičtí a cizozemští kněží. Na to, že byl všední den, přišlo překvapivě mnoho krajanů - kvůli nim byly bohoslužby, promluva
i pohřeb česky - důkaz, že se Otec Poklop dovedl dostat k jejich
srdcím.
Josef Poklop se narodil v Ovčárech u Kolína 26. července
1919, za několik týdnů by se byl tedy dožil padesáti osmi let. Studoval v pražském semináři - za války v Dolních Břežanech - a byl
vysvěcen na kněze r. 1946. Kaplanoval v Kolíně, pak byl farářem v
Plesné, a r. 1948 už musil utíkat přes kopečky. Po krátkém pobytu
v Německu odjel do Bruselu, odkud se věnoval duchovní službě našich krajanů po celém Beneluxu. Dost pravidelně se zúčastňoval našich sjezdů a poutí - však jsme četli, že ještě letos chtěl jet
do Turína - proto jsme ho my evropští skoro všichni osobně znali.
Teá. je už u Pána. Jako náš bratr, kterého i tam provázejí naše modlitby.
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Otec Poklop byl členem našeho VINCULUM MISSARUM. Máme
^
0
tu potvrzení, že 11. června - tedy zrovna před rokem - ^
R
odsloužil mši sv. za zemřelého Jindřicha Parolka. Tato
/
zpráva platí jako osobní oznámení všem členům, aby za
^
V
něho obětovali mši sv. K potvrzení tohoto závazku nechč /
1
laskavě použijí ústřižku na posledním listu tohoto čís- p
N
la. Za členy VINCULA MISSARUM budou nadále považováni
Q
C
jen ti, kdo nám toto potvrzení pošlou.
^
L/POZOR/VINCULUM MISSARUM/POZOR/VINCULUM MISSARUM/POZOR/VINCULUM P

Není to radost? Z Argentiny přišlo oznámení, že 28. května 1977 byl vysvěcen na kněze v La Plata místním arcibiskupem náš
krajan KAREL HOMOLA.
Zatím o něm nevíme víc, než že je 3ech, ale začneme mu nyní posílat Vinculum a doufáme, že nám o sobě něco napíše.
9- července tr. bude v hlavním jesuitském kostele londýnském vysvěcen na kněze bývalý pražský lékař Dr. Josef Kadlec. Během lékařské praxe v cizině dostal touhu léčit i duše, a tak se
stal v Anglii jesuitou. I jeho provázejí a budou provázet naše
modlitby.
Prominou nám_to?
Prominou nám naši salesiánští jubilanti, Otcové Vyoral,
Taíák a Přerovský, že až dnes oznamujeme pětadvacáté výročí jejich
vysvěcení? Háček je v tom, že je to dnes už pětadvacet let a nějaký ten den či měsíc - ale co je to před Boží věčností? Radovat se
můžeme, ba máme, stále, a mnogaja léta jim zazpíváme, až se s nimi
setkáme. Zatím s nimi vzdáváme díky Pánu a vyprošujeme jim další
Boží pomoc.
Naše kněžské exercicie
tedy budou, jak bylo oznámeno, v
prvním červencovém týdnu. Přihlásilo se na ně 1$ spolubratři, 14
z Evropy a jeden z Kanady, poutník svatoneumannský. Potvrzení přihlášek a pokyny k cestě byly už rozeslány.
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Myslíte si, že je léto? Chyba lávky! Bylo by sobecké zabsolutnovat dojmy nás, co žijeme na severní polokouli. Vinculum je
časopis celosvětový, a proto musí počítat s tím, že mezi jeho čtenáři je vždy někdo, kdo se potí a druhý, kdo zas mrzne. Proto není
důvodu se horšit nad tím, že až nyní přinášíme hrst zkušeností z
exercicií, které si vykonali s Otcem Koláčkem naši mladí v San Martino od 26. XII. 1976 do 2. 1. 1977- Tím spíš, že se v exerciciích
zasévá pro věčnost. Na redaktorovo naléhání nám tedy v lednu Otec
Koláček napsal:
^
"Když mi bylo nabídnuto, abych dával exrcicie mladým na
jejich lyžařském týdnu mezi vánocemi a Novým rokem v San Martinu,
dostal jsem nápad vtisknout tomuto týdnu jasně křesťanský charakter a tedy jsem vyšel z idoy: Týden s Kristem. Jak vypadal?
Sjeli jsme se na sv. Štěpána - vlastně letos byl svátek
Svaté,rodiny - a celý jeden den byl věnován vzájemnému seznamování, ať už v zábavě, na lyžích nebo v rozhovorech mezi čtyřma očima. 2?. prosince po návratu z lyžování jsme vlastně začínali přípravou na mši sv. Chtěl jsem vnést do slavení eucharistické oběti
některé oživující prvky, které vám zde předkládám, jak jsme je uskutečnili. Nám pomohly (a všem) a osvědčily se.
Bylo nás celkem patnáct. Seděli
v půlkruhu kolem oltáře a před nimi uprostřed byl stolek s patenou a hostiemi a kalich
s vínem. Každý den jiná dvojice je pak přinášela při obětování k
oltáři a předávala přímo knězi. Během obětních modliteb stála dvojice před oltářem. Volil jsem denně první kánon, aby jasně vynikl
druhý "zlepšováček". Každý přednesl při vzpomínce na živé, za koho se modlí, s krátkou charakteristikou (např. pamatuj, Pane, na
Karin, která tě hledá. Pamatuj, Pane, na křesťany v Číně, atd.),
totéž se opakovalo při vzpomínce za mrtvé. Když jsem to mladým navrhoval, netušil jsem, jak to na mne samého silně zapůsobí. Všichni stáli od modlitby nad dary těsně kolem oltáře, až úplně vedle
mne po obou stranách, a když pak pronášeli mírně ztichlým hlasem
jména svých zemřelých a uvědomovali si jejich utrpení a oběti, téměř jsem cítil, jak jsou všichni vtahováni do dramatických životních příběhů těch, kteří nás předešli.
Před modlitbou Otče náš jsem je pak vyzval, aby si na
znamení duchovního spojení podali ruce (ale tak, že se modlí "manibus extensis" a přitom se drží za ruce). Při každodenní homilii
jsem^ovšem stál před oltářem, abych je měl na dosah ruky. Bylo,
aspoň pro mne,symbolické, že jakýmsi středem byly obětní dary, na
které padly zraky toho či té, která sklopila oči.
Exercicie jsem pojal jako školu aktivní modlitby. Přesněji řečeno - chtěl jsem je učit modlit se. Předem jsem připravil
texty Starého zákona (NZ měli v rukou) laud i vesper i schémata
jednotlivých způsobů modlitby až po meditaci a nazírání. A během
těch dvou dnů jsme se šestkrát modlili. A nijak krátce! Meditace
trvala celou hodinu. Vedl jsem ji a prokládal dvou až pětiminutovými pausami. Daudy a vespery tak třičtvrtě hodiny, kdy čtení
bylo zvoleno tak, aby zapadalo do exerciční struktury, krátké vysvětlení a meditativní domýšlení. Meditativní byl i způsob recitace žalmů. Osvědčila se nám i biblická modlitba, kterou jsme uzavírali den, také tak tři čtvrtě hodiny.
Dovedu si představit, že leckterý z vás, kteří čtete tyto řádky, si pomyslí, že to bylo nějak moc modlení. Ale žasli byste a možná příjemně jako já, kdybyste slyšeli z ust těch účast-

níků i účastnic, že je škoda, že ty exercicie tak brzo skončili,
když se právě dostávali do "švunku". Jako malý příklad ovoce tohoto týdne. Na Nový rok 1977 jsme jeli odpoledne navštívit Dr. Michalčíka ve Wahlen. V "pulminu" ze Švýcarska, které normálně odváželo lyžaře na sjezdovku, nás ten den bylo deset. Aniž bych co navrhoval já, přišla řeč na růženec - a co budem povídat, pomodlíme
se jej! - byl, myslím že nepřeháním, jednohlasný závěr.
Musel bych vám ještě vyprávět mnoho o otevřenosti při zpovědích, při osobních rozhovorech na vycházkách, ale tu lze jen vytáhnout pár nadšených slov. Že nejdu do detailů, to chápete. A pak
ta nezapomenutelná zkušenost, že se dá plných sedm dní ztrávit na
vlnách spontánní radosti, jejíž ryzost strhuje kdekoho, že lze vystačit i při zábavě bez televise a kina, že všichni táhnou za jeden provaz a nikdo se na někoho neškaredí nebo někomu sávidí, že
se závodí téměř v ochotě udělat něco pro druhého atd. atd. Nebo
třeba oslava Silvestra. O půlnoci přípitek (otec Hronek vytáhl
zvlášt výborné víno!), nějaká minuta na doznění vzájemného blahopřání a pak půlhodinová adorace v kapli před vystavenou Nejsvštšjší svátostí, kterou uzavírají jednotlivé nahlas pronášené prosby,
díky či chvály mladých děvčat a chlapců, kteří klečí na dekách rozprostřených v tamní kapli.
Krátce pro mne to byl hluboký zážitek závratné moci milosti, jejích zázraků. Stál jsem v údivu při jejich objevech, jak je
Pán miluje. A na to se nezapomíná!
j goiággk: SJ
Ad libitum: Modlitba před jídlem:
V: Dobrořečme Pánu, který (se pro nás narodil) a shromáždil nás z
mnoha zemí.
R: Bui veleben, Pane, za tento chléb, který si mezi sebou rozdělujeme na znamení lásky.
V: Dej nám, Pane, abychom Ti vzdávali chválu skrze tyto plody Tvého stvoření, abychom Ti věrně sloužili a dbali o dobro svých
bratří. Skrze Krista našeho Pána. Amen.
Modlitba po jídle:
V: Dobrořečme Pánu a pamatujme na Jeho dobrodiní.
R: Děkujeme Ti, Bože, náš Otče, že Tvá láska nemá hranic.
Sláva Otci, i Synu ...
V: Vzdáváme Ti díky, Bože, náš Otče, za tento bratrský stůl. Je
znamením našeho spojení, které je nutné k uskutečnění díla, pro
které jsi nás povolal. Skrze Krista našeho Pána. Amen.
P.S. Vnesla do stereotypu svěží atmosféru a líbila se tak, že si
ji někteří brali i domů, aby se ji modlili v rodině.
Bez_potíží to nejde
Tak nějak to už říkal i svatý Pavel, který s tím měl dosL
zkušeností. Jelikož český král neměl nikdy ve zvyku z boje utíka%,
bojujeme i my a nemáme nejmenší chuí se vzdávat. Je ovšem smutný,
že zrovna ve Švýcarsku, kde nás přijali s takovou velkodušnost^:, a
kde naši lidé platí církevní daň vyšší než kde jinde, nám chtějí
redukovat dvě místa naší duchovní služby. Otec Vondra se musí stěhovat ze Svatého Havla (Švýcaři říkají St. Gallen) do St. Gallenkappel, a jen po dlouhém potýkání s různými spříseženskými rady a
radami a po osobním jednání s biskupem, na které přijel i Škarvada ze Číma, se podařilo mu zachovat pro naše krajany polovinu a nejen třetinu, jak nejprve žádali spříseženci - jeho času. Podobné nebezpečí hrozí Otci Mazákovi v kantonech francouzsky mluvících,
ale tam ještě rozhodnutí nepadlo. Rozhodující klání bude někdy v
říjnu.
Zato však máme o jednu misii víc v Německu, kde se Otec
Sedláček ujal našich krajanů v okolí Zwieslu. Celkem nám tč. funguje na naší zeměkouli 36 misijních středisek.
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Dp. František štaud, Peru, 17. března 1977: "Jsem už čtrnáctýrok
v Peru v prelatuře Huari v horách 700 km severně od Limy. V této
farnosti (Sihuas) jsem už devátý rok, zapracován a už srostlý s
životem a obyčeji našich horalů. Už třetí rok mám na pomoc čtyři
řeholnice mercedářky. S jejich příchodem jsme mohli dát do běhu
naši farní školu pro formaci katechistů pro naše četné přifařené
vesnice (80!). Už se vidí nějaké dobré plody. Koncem letošního roku bude vysvěcen můj bohoslovec, velmi schopný a zralý mládenec.
Pravděpodobně mi bude vypomáhat alespoň první rok.
Je třeba vědět, že nás kněží je v prelatuře jen patnáct,
zatímco farností je dvacet, ta nejmenší z nich má 10.000 duší.
Prelatura je dočasně svěřena oblátům sv. Josefa, kteří zde mají
asi 6 kněží a biskupa. Peruánci jsou jen čtyři z patnácti. Čtyři
farnosti mají také skupinu řeholnic (3-4).
Dp. František Blažek pracuje v diecézi Huacho (Wačo), také v horách severně od Limy. Ve třech farnostech pracuje skupina
evropských dobrovolníků (dvě skupiny Italů, jedna Rakušanů). Jsou
to mladí lidé různých povolání, kteří přicházejí pracovat na poli
kulturně sociálním na rok nebo dva, na vlastní útraty (cesta i pobyt) .
Na závěr mohu říci, že za těch 13-14 let, co jsem zde, vidím všestranný pokrok, jak na poli církevním tak celonárodním. Musím ovšem doznat, že mnohé reformy nynějšího vládního vojenského
režimu (od r. 1969), hlavně reforma pozemková, měly také negativní důsledky, a proto devalvaci měny a drahotu. Jsem šíasten^ že
jsem se v r. 1963 rozhodl pro práci v této nové vlasti, jejímž občanem jsem už deset roků. Při čtení knihy Mons. Plannera "Misijní činnost církve"
se jen divím, jak u nás doma v Čechách a na Moravě bylo ták málo^
pochopení pro misie. Neměli je ani biskupové. Připomínám, že když
jsem v roce 1946 žádal svého pana biskupa o dovolení jít do misií,
nedostal jsem je. Ale když se tentýž biskup vrátil z internace,
napsal mi do Peru vřelé blahopřání k mému kroku.
Končím s upřímným pozdravem redaktoru a všem čtenářům
Vincula a děkuji za věrné zasílání. Váš F.Š."
Sestra Jana Emanuela, Jižní Afrika, 5- dubna 1977: (Na pohlednici)
"Jelikož zdraví mocně pokulhává, prosím o Vaše zbožné memento." Rádi vykonáme.
Sestra X.Y., Evropa, 6. června 1977: "Když jsem četla ve Vinculu
o Vašich duchovních a různých schůzkách, myslela jsem hned, že by
se měly také sestry sejít a popřípadě i pozvat na část schůzky
mladá děvčata. Co myslíte?" - Nuž, co myslíte, milé sestry? Redaktor na tuto otázku nemůže odpovědět, protože není mladé děvče.
Ale stránky Vincula jsou Vám k disposici.
Kdo je ten druhý zesnulý, o kterém je zmínka v úvodníku? Bratr Bohuslav Busta O.M.I., který působil v misiích v Jižní Africe. Zemřel už před dvěma roky, prý nám to bylo oznámeno, ale nějak jsme
to nezaregistrovali. Budeme se snažit toto opomenutí vynahradit
zádušní mší sv. a upřímnými modlitbami. Necht odpočívá v pokoji.
ZDE ODSTŘIHNOUT A ZASLAT REDAKCI
Dne
jsem odsloužil mši svatou za zesnulého §
P. Josefa Poklopa. Považujte mě za člena Vincula Missarum.
Podpis

Drahý spolubratře,
Jak jsem slíbil, posílám dnes Tobě a dalším třinácti, kteří se přihlásili na naše exrcicie, hrst
rad a pokynů, jak se dostat do "našeho" opatství.
Kdy se sejdeme: V pondělí 4. července večer. Počítej s tím, že
v Itálii je letní čas, vstáváme tu o hodinu dříve. Jelikož se
v opatství večeřívá v 19-30 hod., a Tyroláci jsou většinou dochvilní (krom toho není v blízkosti žádná restaurace), je třebp., abychom přijeli do Marienbergu před tím, než budou na mnichovských a svatohavelských věžích odbíjet hodiny půl sedmé večer (v tutéž dobu budou totiž odbíjet v Marienbergu už půl osmé).
Kudy jet: Vlakem je jen jedna možnost. Dostat se do Bolzana (Božen) /odtamtud do Merána, a pak dál místní lokálkou do Malles
(Mals), kde vlak končí. Potom stačí už jet jen 6 km autobusem
do Burgosio (Burgeis) a pak stoupat 20 minut pěšky na Marienberg. Nebude to krásný "výstup na horu Karmel"? My z Říma poputujeme takto (i když nechci vyloučit, že nás nakonec někdo
vyveze autem).
Kdo pojede autem, bude to mít pohodlnější, ale o
romantiku také nepřijde. Abysis udělal představu, kde Marienberg leží, vezmi si mapu, která zobrazuje jižaí Rakousko a severní Itálii. V Rakousku si najdi Landeck a v Itálii Merán.
Burgeis, výchozí bod stoupání (6 km), leží na silnici, která
spojuje tato dvě města. Z Landecku se tam jede přes Reschenpass
(Burgeis je 22 km jižně od tohoto hraničního předělu), z Merána
se tam jede údolím Vinschgau,čili Val Venosta, přes Mals. Kdo
bude přijíždět ze severu a nebude chtít jet přes Landeck, má
možnost jet po brennerské dálnici až do Bolzana, tam odbočit
na Merán a pak dále stejným údolím na Mals.
Pro cestující ze Švýcarska se nabízí zvlášt krásná
trasa. Mohou jet Engadinem přes Davos a Flúelapass na Zernez,
Ofenpass, Sta. Maria in Mustair, Glorenza (pozor: ne na Stilfserjoch!) do Schlanders (Sluderno), kde najedou na silnici do
Malsu. Lze ovšem jet také Unterengadinem přes Rakousko a přijet ze severu přes Reschenpass - proti gustu žádný dišputát,
říkával pan otec v "Babičce".
Chce-li konečně někdo přijel z Rakouska a nemá vlastní auto, může použít autobusu SAD, který spojuje Burgeis nejen
s Malsem, nýbrž i s Landeckem a Innsbruckem.
Jak vidíte, budeme mít, dá-li Pán Bůh, nejen pěkné
exercicie, nýbrž i pěknou cestu překrásnými údolími mezi řetězy
alpských velikánů. Jen si, prosím Vás, vezměte s sebou svetry
a teplé prádlo (starší pánové i bačkory), protože je možné, že
ti mniši, kteří tam už sídlí víc než osm století, tam sice všecko promodlili, ale třeba ne dost zadýchali, takže tam může být
horsky svěže.
Kde se dovolat: Dům se jmenuje Benediktiner Abtei Marienberg,
1-39024 Burgeis-Mals. Telefon (který nikdo nezvedá, jsou-li
mniši v chóru, ale od 15 do 18 hod. by měl fungovat) je:(0473)
813 06. Odpoledne 4. července tam už jistě bude někdo z nás.
Na shledanou tedy na Marienbergu! S bratrskými pozdravy
Tv^j

