Rada XXII, číslo 2

Řím na jaře 1978

Modlitba starého kněze
(Kytička na hrob našich zemřelých a snad i povzbuzení pro
ty, kteří mají do smrti ještě daleko. Napsal ji pro svého
přítele, sedmdesátiletého faráře, jeden theolog. Našli jsme
ji v "Luxemburger Wort" z 14.IV.1978 na stránce věnované
kněžským povoláním.)
Můj Bože,
Tys mě povolal k své službě a vedl jsi mě^k ní v
době mého mládí po cestách různých náhod, při nichž byly ve hře i
motivy lidské, a snad někdy i příliš lidské. Zůstal-li jsem Ti v
tomto povolání tak dlouho věrný, je i tato věrnost zas jen dalším
darem Tvé dobroty.
Svým kněžstvím jsi mě přetvořil v posla Ježíšovy radostné
zvěsti a v hlasatele Tvého slova. Na kazatelně, ve škole, při různých shromážděních, ve zpovědnici, v osobních rozhovorech a také
u ltže umírajících jsem pronášel Tvá slova, slova věčného života,
naděje a odpuštění. Jak často jsem to dělal špatně, jak často má
lidská řeč a má laciná chytráckost přikrývaly jako popel žár Tvých
vlastních slov! Jak často jsem je vyslovoval jen ze zvyku, ta Tvá
slova, která měla přece vyvěrat z nejhlubšího nitra mého srdce a
nést pečet mého života zcela prodchnutého Tvým Duchem, aby sdělovala důvěru, naději i odvahu pro život i pro umírání. Jak často
jsem místo slov Božích říkával slova lidská. Odpust mi!
Ovšem neuznal bych sílu Tvého slova, kdybych se bránil přiznat, že se přesto vždy znovu a znovu stával - většinou nečekaně ten div, že se mých opotřebovaných, nabiflovaných, uspěchaných a
udýchaných slov ujal Tvůj Duch a že jim dal vzklíčit v lidských
srdcích, aby do nich vnesl světlo a radost, sílu a mír, touhu po
životě bez konce a tichou vyrovnanost věčnosti.
Tys ze mne učinil správce tajemství své církve, vysluhovatele svátostí. Vím, můj Bože, že i toto svátostné konání mělo být
neseno a provázeno niternou účastí mého srdce, a musím přiznat, že
i ono bylo tak často malátné, lenivé, či dokonce netečné. Ale je
ml přece jen útěchou, že všechna má slavení Ježíšovy eucharistické hostiny, všechny mé křty a pomazání nemocných, že všechna rozhřešení, která jsem udělil ve svátosti pokání, byla přes ubohost
mého srdce nesena svatostí Tvé církve, kterou vždy posvěcuje Duch,
který v ní sídlí, a že ses v nich lidské svobodě nabízel ze své
vlastní svobody Ty sám. Děkuji Ti, že už po tolik let smím stávat
u Tvého oltáře a zvěstovat smrt a vzkříšení Páně, dokud nepřijde.
Ty, Pane, jsi jediný, kdo může vítěznou mocí své milosti odpustit
lidem na této zemi jejich viny v nejvnitřnějším středu jejich svědomí. Ty sám jim dáváš i možnost přijmout Tvé odpuštění, Ty, který
máš moc přemoci bezvýchodnost spáchané viny. Já Ti nyní děkuji,
žes mi dal mými lidskými slovy vyslovovat a činit zřetelným Tvé
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vlastní slovo, slovo Tvého odpuštění, aby mohlo být přijato s větší radostí.
Tys mě také posílal k loži nemocných a umírajících. Tam, kde
už si neví rady žádná moudrost tohoto světa a kde spolu soupeří
nevyslovitelná naděje a zoufalství, které chce hlodat a dusit. Právě u těchto lůžek jsi mi ukazoval mou vlastní nemohoucnost, ale zároveň i moc Tvých slov. Kéž to, čemu jsem se tam přiučil, prospěje
i mně v hodině mého vlastního umírání!
(...)
Cítím se dlužníkem tolika lidí, s kterými mě život svedl dohromady a pak zase rozvedl, a na které jsem už většinou i zapomněl.
Ted už jim nemohu dát to, co snad ode mne marně očekávali. Dej jim
to Ty, Pane, a mně uděl své odpuštění a ukaž své milosrdenství,které dovede spojit nás hříšníky i tehdy, když se neumíme najít sami
mezi sebou.
Jsem už starý. Ale i to je Tvá milost, protože naděje na věčný život se uníčňuje právě dozráváním, a protože Ty dovedeš přidávat právě tam, kde příroda ubírá. Jak dlouho/°bude ještě trvat, než
se objeví rozhodující večer? Nevím. Proto jdu klidně dál, dokud je
den. Uvědomuji si sice stále více, že jdu s prázdnýma rukama. Ale
i to je dobré. Tak mě to aspoň táhne k Ukřižovanému. Abych se díval na něho a šel za ním. Co přijde potom, bude už jen blaženost
Tvé nbpďchopltelnosti, můj Bože... Amen.
"
Karl Rahner
oq,
.M E Z I

N Á M I

K Pánu_nás_předešli

-

23. března P. František
P i t r u n
' 22. dubna P. Václav
S o u k u p
P. František Pitrun se narodil 6. dubna 1907 v Kelči, studoval v
Olomouci, a po absolvování důstojnickě školy v Bratislavě, jako
nadporučík, se zapsal na theologii. Většinu svého kněžského života ve vlasti prožil jako farář v Konicí
v olomoucké arcidiecézi, po útěku v r. 1949 se usadil na poutním místě Maria Plain
u Salzburgu v Rakousku. Získá, si tam prý velké zásluhy vedením
chrámového sboru, jehož se však musil v posledních letech zříct
ze zdravotních důvodů. Pomodlíme se, aby mu Panna Maria, kterou
uctíval v její svatyni, ukázala po jeho putování Ježíše, požehnaný plod svého života.
P. Václav Soukup se narodil v Praze 4. srpna 1912 jako syn majitele biografu "U sv. Václava" na Belcrediho třídě. Protože ho dvě
jeho sestry předešly do řeholního povolání, stal se nejdřív učitelem, a teprve po smrti svéhoctce vstoupil do pražského semináře. Po vysvěcení - kterého se mu dostalo v r. 1942 - by se byl
rád odebral do misií, měl velké sympatie k verbistům, které chtěl
zavést do Čech. Ovšem doba byla zlá, a on se místo do misií dostal do koncentráku Dachau. Po válce - byl po nějakou dobu kaplanem v Praze u sv. Štěpána - se mu nedařilo lépe, byl znovu zavřen,
a tak se do misií - v belgickém Kongu - dostal až po utěku v r.
1951° Jeho horlivé činnosti - která nebyla snadná, protože nebyl
členem žádné řádové komunity - učinila však konec nemoc (TBC, operace v Belgii), která ho pak nakonec přinutila přesídlit do Německa, kde s podlomeným zdravím pracoval nejříve jako kaplan sester a nakonec jako farář (Pfarrvikar) v Hochwangu v diecézi augsburgské. 1. května měl odejít na odpočinek, když ale v sobotu 22.
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dubna si pozval pomocníky a začal se stěhováním, jeho srdce to nevydrželo. Byl pohřben v Hochwangu. Jelikož byl zapsán do Vincula
Missarum, byli všichni členové už o jeho smrti vyrozuměni. - Pán
mu již jistě odplatil jeho apoštolskou lásku a horlivost. Budeme
na něho vzpomínat. ^°YÍ-český_kněz
23. února byl vysvěcen v Mendoze v Argentině na kněze Jan Piška.
Je to sympatický mladý muž, který po zkušenostech roku 1968 odešel do ciziny hledat svou cestu ke kněžství. Našel ji v hnutí "Focolari", kde se cítí šťastný a spokojený, jak jsme mohli všichni
vyčíst z jeho řádků uveřejněných ve Vinculu. Fokolárníci ho pak
poslali misionářovat do Argentiny, kde ho nyní tamní biskup vysvětil.
Přijímáme ho bratrsky do našeho kněžského společenství a těšíme se
na jeho další dopisy. Zatím mu přejeme, aby co nejdříve obrátil celou Argentinu a mohl se navrátit do svobodné vlasti, která ho bude
potřebovat. Jsme s Tebou, Honzo, a držíme Ti palce před Pánem;
D°BÍs_nového_rektora_Nepomucena
Confratres,
děkuji Vám všem, kteří jste ml napsali nebo
vzkázali,své "gratulace". Hlavně děkuji za Vaše modlitby, za přátelskou účast, lidskou podporu a křesťanský realismus, jenž inspiroval Vaše slova. Pochopili jste, že moje přeložení do Mepomucena
nelze nazývat obvyklou hantýrkou odumírajícího baroka, nýbrž že tu
běží o tíživý úkol a že dnešní situace žádá od nás všech věcný pohled na problémy, ale také silnou křesťanskou naději, která má
však vždy - ani toto nechceme zapomenout - tvar kříže.
Pokládám dnes za svou povinnost vyslovit poděkování Mons.
Plannerovi za jeho dlouholetou obětavou práci v Koleji a pro Kolej.
Díky patří též Otci spirituálovi Špidlíkovi, ct. sestrám Boromejkám a kněžím žijícím zde v Koleji. Jestliže dnes Nepomucenum může
opět lépe dýchat a dívat se s nadějí do budoucnosti, pak je to
předně Boží milost, která však prošla a doposud prochází velkorysou obětavostí a trpělivou spoluprací nejen těch, kteří měli a mají bezprostřední odpovědnost za její osud, nýbrž také všech Vás,
kteří jste se v nesnadných a tíživých situacích, v dobách velkých
pochyb a lidské bezvýhlednosti Koleje zastali, věřili v její poslání, za ni se modlili a také jí pomohli napřímit svou důvěru a
postavit se pomalu zase na nohy.
Samozřejmě máme doposud mnohé starosti, a to nejen finanční. Budu Vás informovat podrobněji, jakmile si udělám přesnější
přehled a budu mít vhodnou příležitost s Vámi se setkat. Už dnes
jsem přesvědčen, že naše dnešní potíže nejsou jen bolestnou tíhou,
ale mohou se stát i velkým požehnáním a milostí. Můžeme právě na
nich a v nich objevit opět á lépe smysl lidské, křesťanské a kněžské spolupráce, solidarity a bratrství. Nabízí se nám tu velká možnost udělat kus dobré konkrétní práce pro Krista a pro jeho království v našich zemích i mezi^ňámi zde v diaspoře národů. Co může
být konkrétnějšího než umožňovat cestu ke kněžství mladým lidem,
kteří sem přišli k nám z domova, aby mohli uskutečnit tento svůj
cíl? Neběží nám tedy jen o udržení zdí a střechy. Chceme ovšem i
toto, ale chceme to pro naši církev, pro naše lidi, pro naši budoucnost. Odvažuji se tedy říci, že toto vše jsou NASE starosti a
že je řešíme pro NAŠI Kolej, která je částí NAŠÍ církve a NAŠEHO
domova.
TecL jen ve zkratce: máme zde sedm studentů bohosloví; dva
navštěvují první ročník teologie, jeden je v druhé filosofii a čtyři jsou v první filosofii. Doufám, že je poznáte postupem času ta-

ké osobně.
Nakonec ještě toto: někteří z Vás se ptali, jak by mohli
konkrétně Koleji pomoct. Prosím Vás předně o silně memento v Eucharistii. Až pojedete do Říma, navštivte nás anebo, ještě lépe,
přijměte naše pohostinství.- Kolej dostává mešní intence. Mohli
by nekteri z Vas převzít určitý počet mší sv. a odcelebrovat je
podle našich úmyslů? Velmi nám tím pomůžete. - Děkuji všem předem
a doufám na brzkou shledanou zde v Římě.
Vas
Karel Vrána, rektor Nepomuc
§ĚšlĚBÉ-íĚ^2St_2_dvojnásobná_radost^_sdělená bolest_-_goloviční
bolest
Karel Wortner oslavil před vánoci stříbrné kněžské jubileum. Protože je kněz "in aeternum", i pozdní blahopřání je stále platné.
Jan Birka a Jaroslav Poláček složili s úspěchem životní zkoušku
dospělosti: byli připuštěni do cechu padesátníků. Kéž si stále zachovají své duohovní mládí!
Josefovi Pazderkovi, Bernardu Klenerovi e Josefu Laštovicovi zemřela maminka. Už je od ní nedělí železná opona... Vzpomeneme před
Pánem.
Kapl2-Ěšsk^ch_světců_ve_Washingtonu
Z krajanského tisku je už známo, že jako poslední, ač - jak
říkají Angličané ne jako nejmenší (last not least) - budujeme kapli našich českých svatých patronů v proslulém chrámu "National
shrine" ve Washingtonu, kde jsou zastoupeny skoro všechny národy,
jejichž synové emigrovali do Spojených států. Jsme poslední, ale
ne nejmenší, protože^ jedním ze světců, jimž bude kaple zasvěcena,
bude náš Jan Prachatický, který není v Americe neznám. Zmiňujeme
se o tom i ve Vinculu, protože to považujeme za počin hodný podpory nás všech
Konečně adresář
Kdo neví ze zkušenosti, jak tu v Římě žijeme, těžko pochopí, že nám tak dlouho trvá tvoření každého čísla Vincula. Tím se
stává, že i adresář - který tentokrát pomohli naklepat na blány
dva bohoslovci - zastarává ještě během vydávání. P. Krčmář a P.
Soukup, např., kteří jsou tam ještě uvedeni, se už třeba přestěho^
vali k Pánu. Není však vyloučeno, že jsou tam nepřesnosti i v adresách těch, kteří dosud žijí na tomto světě, většinou proto, že
nám ne dost včas oznámili změnu.
Přestovšak je ten náš adresář také jakýmsi "vinculem", poutem mezi námi, kteří k sobě patříme a kteří jsme se ani v cizině
navzájem neodcizili a neztratili. Kéž tomuto svému prvnímu cíli
opravdu slouží!

K R A'J A N S K Á

D U C H O V N Í

S L U Ž B A

Austrálie: Sydney - Adelaide
Pater Eliáš se už přestěhoval. Píše: "Jak vidíš, jsem už
v Sydney. S adelaidským arcibiskupem jsem se dohodl, že na vánoce
zůstanu ještě v Adelaidě, protože jsem považoval za správné mít
půlnoční tam, kde jsem přes rok pracoval. Lidé tam dokonce sestavili malý "sboreček", který zpíval čtyřhlasně dvě vánoční písně
z Marhulovy mše. V Sydney si na půlnoční pozvali belgického jezui-
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tu, který měl mši sv. latinsky, lidé zpívali česky a kázání bylo
anglicky. A tak byli lidé spokojeni jak v Adelaidě, tak i zde v
Sydney. Nyní bydlím na faře, farář je Ir, snad si budeme rozumět.
Od nemocnice St. John of God, kde bydlil P. Ondrášek, jsem asi 20
minut chůze.
Minulou neděli jsem měl v Marist Chapel první mši svatou,
a přes veliké vedro (37° C) a hlavně vlhkost (80%) přišlo kolem
70 lidí (mnoho jich je na dovolené). Příští týden jdu na jakési
"kněžské dýchánky" do semináře, kde se budou probírat různé otázky - duchovní, pastorační, organisační - a tam budu mít možnost
poznat mnoho kněží i svého "regionálního" biskupa. U kardinála jsem
byl hned druhý den po svém příjezdu sem, byl velice příjemný; hlavně se ptal na situaci v Československu." (Pozn. red.: Dopis byl
psán 21. ledna, tedy - jak je u protinožců zvykem - v době největších veder.)
Chatham
V minulém čísle jsme psali, že se po smrti Otce Gaboríka ujal české duchovní správy v této kanadské farnosti Otec Moravčík.
Nyní došla správa, že se definitivním farářem stal P. Svatopluk
Rus, basilián (kongregace západního ritu), původem z Československa. Přejeme mu Boží pomoc.
Zásadní_Kanada
Tam se opět vypravil náš obětavý misionář burlingtonský P.
Šach. Své zážitky popsal ve svém farním věstníku tak zajímavě, že
tu zprávu, která nesla nadpis "Je na západ cesta dlouhá", vysílal
i český program vatikánského rozhlasu. Zde jen několik úryvků suchých dat: "Prince George. Je to město asi o 60.000 obyvatel.
Očekával jsem, že se tam setkám s asi 5 až 6 krajany. Jaké bylo^
moje překvapení, když jsem jich viděl v kostelíku dvacet pět.'Měl
jsem zde mši sv a 2 promluvy, zaopatřil pana Alex. Vasco, zpovídal
a rozdával Tělo Páně."
o
"Vancouver. Teploty zde byly daleko příjemnější, z minus 21
pro změnu 14 nad nulou Celsia. Pohled na tu Boží přírodu byl rovněž jiný, plný naděje a života. Pan Josef Křištan mě přetransportoval na faru sv. Cyrila a Metoděje do New Westminster. Zde působí velice zdárně slovenský jezuita Otec Jozef Švec, bývalý misionář
v Africe a autor knihy "Africa My Love..." Zde jsme již podruhé
konali naši duchovní rekolekci. Prvá byla vloni před vánoci. Slavili jsme mše sv. v českém jazyku a zpívali naše postní písně.
Zajisté by zde měl být kněz. Žije prý zde okolo osm tisíc našich
lidí... (Podškrtla redakce.) Otec Sach zdůraznil, aby se založila
pobočka Cyrilometodějské ligy a aby se krajané zapojili do našeho
náboženskokulturního hnutí za hranicemi vlasti. (...) V neděli se
opět zúčastnilo hodně krajanů mše sv. a promluvy."
Dodatek redakce: Tak to tedy v Kanadě vypadá. Minule jsme
psali o Torontu, dnes se dovídáme, že na západě čeká na českého
kněze 8.000 krajanů. To není žádný kanadský' žertík, to je naléhavá
výzva, která zaléhá do svědomí. Najde se nějaké kněžské srdce, které ji přijme?
Los Angeles
Tamní misie slaví jubileum patnáctiletého trvání. Začlo to
jako všude jinde. Kde se vzal, tu se vzal, objevil se tam český velebníček - v tomto případě ne už zrovna mladý P. Adolf Pelikán S.J.
- s kufrem v ruce a s apoštolskou kuráží v srdci. Moc se ani nevyznal v americkém životě - v jedné krajanské rodině, kde mu dali k
disposici ledničku, vypravují, že teprve, když jim začal hubnout
jejich hafan, zjistili, že ten host z Evropy si vybíral s labužnic-

tvím v Kalifornii doposud nevídaným zrovna konservy určené pro
pejsky. Když padl na líše, přišel ho nahradit P. Jaroslav Popelka
z téhož Tovaryšstva, který předtím misionářoval u Indiánů. U^rudokožců to měl asi snadnější než u bílých tváří přišedších od Řípu
a z Moravského krasu, ale nezalekl se ničeho a dojíždí až do San
Franciska. Neměli bychom být těmto našim apoštolským zálesákům opravdu vděčni? Naši mladí už ne vždycky znají latinu: pochopí aspoň, co znamená "vivant sequentes"?
Brusel
V těchto dnech (2. června) je tomu rok, co zemřel náš belgický misionář P. Josef Poklop. Do Bruselu od té doby zajel P. Koláček
z Vatikánského rozhlasu, stavil sé tam P. Špidlík při návratu ze
symposia v Achelu, nyní tam snad občas zajede P. Max Kandler z Kolína nad Rýnem. Co bude dál (otázka ne pouze řečnická)?
Berlín
Jak to vypadá mezi našimi krajany tam, kde není vůbec žádný
český kněz, dokazuje Berlín. Už po několik let se snažíme tam rozdmýchat jiskřičku života. Jednou tam zajel na vánoce Josef Laštovica, pak asi už čtyřikrát redaktor Vincula. Ovšem vždy jen na pár
dní, bez možnosti lidi ponavštěvovat a navázat s nimi osobní styky. Výsledek byl velmi smutný. Letos jsme to zkusili i na sv. Vojtěcha, mše sv. byla v jedné moderní čtvrti, kde bydlí asi 300 350 českých rodin. Účast? K pláči. Jedna rodina tam přišla se psem,
podívat se, co to vlastně ta mše je.
Tu si člověk teprve uvědomí, jaký význam má přítomnost našeho kněze. Ne že by dělal zázraky, ale rozdíl je i v těch nejubožejších našich misijnéch obcích velmi patrný. Těžištěm našeho apoštolátu nejsou krajanské bohoslužby - ty jsou jeho cílem a vyvrcholením - ale navazování osobních styků. Svatý Pavel to asi nedělal
jinak, když někam přišel, a také to neměl snadné. Bez těchto kon^
taktů,vykoupených hodinami návštěv, to prostě nejde. A je ilusorní
si myslet, že by ty naše pohany mohl přivést k Pánu Bohu místní farář. V Berlíně je aspoň 1.500 - 2.000 našich lidí (bez kněze není
možné znát ani jejich počet). Ponecháme je jejich osudu?
Goteborg
Na konci roku 1977 napsal P, Engelhart: "Snad Vás bude zajímat, že jsem konečně mohl zde v Goteborgu rozjet tzv. náboženský
debatní kroužek, který patrně pomalu poroste (zatím je nás šest).
Témata volí členové, já udělám krátký "odborný" výklad a přehled
problematiky, načež se rozpoutá dost živá debata. Zatím jsme měli
dva večery s tématy "Sv. František" a "Co znamená slovo věřím'?^
Potěšilo mne, že se šlo dost do hloubky. - Zato jsem zas musel
spojit na jednu neděli mše v Oskarstrom, Malmo a Kodani, což je
najednou dost velká fuška. Nedostatek kněží tu dostoupil takových
rozměrů, že jsem musel převzít švédskou duchovní správu ve městě
Alingsďs, kam jezdím ob týden na mši sv. se švédským kázáním a vyučováním dětí."
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Honza Piška, Mendoza 1.2.1978: "List Tvůj^bez úhony nějaké mne se
dopídil a v dobré náladě mne nalezl, nebot strach, kterým převážná
většina zdejších domorodců pochycena jest, díky zemětřesení, které,
nás právě v oněch dnech navštívilo, nepříliš mne nakazil. Pravda
jest, že postel tancovala jakoby ožila, připadal jsem si jak na mo-
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ři při bouři. Než o půl sedmé ráno člověk nemá velké nadšení opustit postel. A tak jsem se v ní nechal pět minut zmítat, k malému
pochopení mnohých. V Mendoze to mnoho škody nenadělalo, než ve vedlejší provincii Sam Juan jsme měli sedumdesát mrtvých a kolem dvouset raněných, počítajíc k tomu 80% domů této oblasti, jež více nestojí. Byla to pěkná lekce, již dobrotivý Otec nebeský lidu svému
udělil, jelikož v oněch dnech lid na věci užitečnější myslel, jak
jsem se o tom přesvědčiti mohl. Než brzy zapomenou na to, co se přihodilo, z kteréhožto důvodu něco nového tento ve své lásce vymysliti musí, když to s křesťanstvem po dobrém nejde.
Nevím, zda jsem se Ti zmínil, že jsem se dne 20. XI. jáhnem
stal. Událo se tak ve zdejší katedrále u přítomnosti mnohých z oblasti, ve které pracuji. /.../ Lidé mají ve zvyku ptát se, co jsem
cítil během svěcení. Zmíním se proto o tom, co jsem cítil uvnitř,
nakolik zevně, díky zdejším vedrům, jsem cítil pouze, jak se bohatě
potím. V den nedělní, ráno, jelikož svěcení bylo večer, říkal jsem
mladým ze skupiny, že mám dnes své zásnuby. Během mše sv. jsem pak
na toto myslel, i řekl jsem si, že je tomu tak, nakolik snoubenec
nemyslí než na to, co by mohl udělat pro svou snoubenku, tak že i
já chci žít naplno pro Církev, mít na mysli pouze její zájmy. I
prosil jsem ho, abych mohl být stále věrný tomu, co slovo diákon
představuje, abych mohl sloužit Bohu a druhým více a lépe.
Otec biskup pak za to měl,že by mne mohl vysvětit na kněze
22. XII, než nakonec jsme to oddálili až na 23. II, neboť se zdá,
že by rodičovstvo na tomto svěcení podíl vzíti mohlo."
Alois Frydrych, Aschau 8.5-1978: "Tolik jsem se těšil na Otce Soukupa. On"totiž měl přijít na odpočinek prakticky ke mně. Mám to na
Winterberg, kam měl přijít, jen čtvrt hodiny pěšky..."
Stanislav Glúck, Kinshasa 8.5-1978: "Tak ten první "křest" po africku mám již za sebou. Prvně se na mne "svezl" se stromu pěkný zelený
had. Ještě štěstí, že nedaleko bylo několik černochů, kteří jej zabili. A za tři dny nato jsem dostal Sallmonela Typhus. /.../ Navštívil jsem zde diecési Popokabakam kde svého času pracoval Otec
Václav Soukup. Bylo to v Kittenda a v Kasongo-Lunda. V Kittenda
je v kostele také od něj pamětní deska."
Jan Med, Senapati v Indii, 16.5.1978: "Včera jsem se vrátil z cesty po horách, kde jsem navštívil 9 vesnic, a našel jsem Váš okužník
o smrti P. Soukupa. Přikládám potvrzenku a ujišťuji Vás, že každá
zpráva z Československa roztroušeného po celém světě je ml milá.
Vaše práce na spojení styků mezi našimi krajany je užitečná. Já
jsem nad to ovečka ztracená v těchto horách, již trochu stará (63
roků),_ale_ještě_bez__plánování na důchod."
REDAKČNÍ
-Toto číslo vychází se zpožděním zaviněným mimo jiné i onemocněním
našeho tiskaře a rozesilatele pana Voplakala. Přejeme mu brzké uzdravení!
-Díky těm, kdo rozšiřují naše časopisy. Je to apoštolát v našich
poměrech nad jiné účinný. Ale děláme všichni, co je v našich silách? Vezměme si např. STUDIE. Ještě mnoho krajanů vůbec neví, že
vycházejí, a přitom mají dobrou úroveň. Není v našem okolí někdo,
komu bychom je mohli nabídnout? Ukázková čísla si lze vyžádat.
-Těsně před uzávěrkou došla zpráva, že v Budějovicích zemřel tatínek Karla Skalického. Jsme mu blízko svými modlitbami.
-P. Josef Stojaspal nám poslal "motu proprio" balík dopisů s prosbou, abychom je rozeslali. Byli bychom dali přednost tomu koordinovat jeho počin s fondem sv. Vojtěcha (bursy pro výchovu kněží
našich diecézí), který už existuje, ale protože "dobročinnosti se
meze nekladou", jeho dopis přikládáme.

Příloha
VÝROČÍ,
NA KTERÁ BY BYLO DOBŘE NEZAPOMENOUT
1978
3. listopadu: Šedesát let od násilného stržení Mariánského sloupu
na Staroměstském náměstí v Praze - pouhých pět dní po
nabytí samostatnosti - jež bylo signálem k neslýchanému obrazoboreckému vandalství zvláště v Čechách
27. prosince by se byl dožil devadesáti let kardinál Josef Beran
1979
14. února:

19. března:
6. dubna:
2$. dubna:
12. května:
17. května:
19. června
28. září:

Před deseti léty oslavili všichni biskupové z Československa, kteří se naposled sešli na jednom místě, a
tisíce poutníků z vlasti a ze zahraničí s Pavlem VI.
1100. výročí smrti svatého Cyrila v Římě
250 let od svatořečení Jana Nepomuckého v římské Lateránské basilice
5 let od vyznavačské smrti litoměřického biskupa kardinála Štěpána Trochty
50 let od založení Papežské koleje Nepomucena
50 let od vysvěcení dokončené katedrály sv. Víta v Praze
10 let od blažené smrti pražského arcibiskupa kardinála Josefa Berana
30 let od svátku Božího Těla, kdy v pražské katedrále
došlo k prvnímu otevřenému výbuchu násilí proti církvi
1050 let od smrti sv. Václava; jiná data o jeho smrti
nejsou prokazatelná;
50 let od milleniových oslav svatováclavských

Douška
V římské basilice Panny Marie Větší byla konečně zasazena deska
s jménem - jak to mají ostatní zesnulí kanovníci - na hrob msgr.
Josefa Bezdíčka, dlouholetého vicerektora Nepomucena. Stála něco
přes čtvrt milionu lir (což není moc - jde o liry italské). Snad
by bylo vhodné, aby tento obnos šel z kapsy více lidí, tak se stane snáze únosným. Co tomu říkáte, exalumni koleje? Adresu Vincula
znáte.
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V Římě 23. dubna 1978.

spolubratře,

Prosím Tě, abys laskavě odsloužil mši
svatou za člena VINCULI MISSARUM
Václava Soukupa, kněze pražské arcidiecése.
Zemřel v sobotu 22. dubna, právě když se stěhoval z fary
na odpočinek. Od 1. května měl být v důchodu, bylo mu přes
65 let.
Více v příštím Vinculu, které je už v pokročilé fázi přípravy. V něm bude i zpráva o smrti P. Františka Pitruna
(ten se do Vincula Missarum nezapsal), který zemřel v
Rakousku 23- března. Podle naší smlouvy prosím o zaslání
přiložené potvrzenky.
S upřímnými pozdravy
Tvůj

