Rada XXIII, číslo 1

Řím v lednu 1979

Po tak dlouhém čase
se konečně hlásí zas Vinculum. Že tak
dlouho nevycházelo, je neodpustitelné, proto je zbytečné hledat
omluvu. Ale nyní je tu, opět ve Vašich rukou, a tím už zase plní
svou funkci: všechny ty ruce spojuje a jejich prostřednictvím spojuje nějak i srdce, která k nim patří.
o
Něco podobného koná však i jiný náš přítel, který si zasluhuje čestné místo v našem kruhu: breviář. Není to fantastické, když
si uvědomíme, že třeba zítra se bude modlit stejné texty - i když
třeba jiným jazykem - farář mé rodné farnosti ve vlasti, Petr v
Sydney, Josef v Hamiltonu, Zdeněk v jihoafrickém Pinetownu, Vojtěch v nějakém švédském hnízdě a^každý z Vás tam, kde právě bude?
Což nás to také nespojuje? Zvlášť ty modlitby a žalmy, co jsou jakoby střižené pro nás, které jen my můžeme plně vychutnat, protože někdy tak věrně vystihují situaci, v které se octla naše církev a my v exilu. A tak není snad nemístné i tomuto věrnému příteli, který plní funkci Vincula lépe a věrněji než ono samo, věnovat pár řádek. Spíše praktických, pro ty, kdo se naučili modlit breviář před koncilem a neměli možnost si uvědomit, jaké změny nastaly.
Tak první změna, čistě formální, je ta, že není třeba breviář
"recitovat", že není třeba při něm "mlít pusou". Cílem totiž je,
aby se člověk dostal opravdu do styku s Bohem, aby mluvilo jeho
srdce, a ne každé srdce k tomu potřebuje pohybu rtů. Tomu pak samozřejmě velmi slouží mateřský jazyk, v němž my, bohužel, ještě
breviář nemáme. Už kdysi starý biblista Lagrange říkával, že Písmo se má číst bud v řeči svatopisce, tedy v originálu, anebo v jazyku čtenáře, tj. v řeči, která jediná je schopna vyjádřit naše
nejhlubší city (kdo se šálí myšlenkou, že se už pocizořečil, at
si jen počká na své umírání; je to jen náhoda, že evangelisté nepřeložili do řečtiny poslední slova Krista Pána "Eloi, Eloi...",
nýbrž že je citují v jazyce, kterým ho naučila mluvit Panna Maria?).
Zatím bohužel není v naší moci na tomto bodě něco změnit.
Co se týká. skladby "Liturgie hodinek", jejími nosnými pilíři
jsou ranní a večení chvály, čili laudy a nešpory. Je to oficiální ranní a večerní modlitba církevního společenství, kterou se
lze modlit právě jen ráno a večer (mladým raději ani neprozradíme,
že se kdysi dala anticipovat Y;* předvečei^J-ranní modlitba!).. Asi
jako jídlo: slyšeli jste už, že by na některé faře snídávali večer anebo že by nějaký šelma děkan si dával zas večeři hned ráno
ze strachu, aby o ni nepřišel? Laudy patří ke snídani a nešpory
k večeři, jinak to křičí. Malá horka je taková duchovní přesnídávka, zatímco "officium lecticnis" nemá už vůbec co dělat s matutinem, tedy s kuropěním, nýbrž má být chvílí duchovního usebrání a
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četby - radí se např. číst texty Písma z komentovaného vydání bib
le - na které si lze najít trochu klidu kdykoliv během dne. Kompl
tář pak už není vázán na půlnoc, nýbrž má být poslední modlitbou
- uvedenou, pokud možno, zpytováním svědomí a lítostí - předtím,
než vlezeme do postele, i kdyby to bylo - což se zrovna neradí ve čtyři ráno.
I jiné maličkosti mohou být užitečné. Tzv. "comune" je třeba
používat jen ve dnech, na které připadne "festům" anebo "sollemni
tas". Při "memoriích" či památkách svatých, i když jsou povinné,
je třeba použít všeho, co je v "propriu", ale ostatní texty a mod
litby lze (i když to není nutné) brát všechny ze dne, z příslušné
"ferie", což šetří čas, nervy i sliny při listování. Je-li pak ně
který žalm rozdělen na vícero částí, není nutné ty části od sebe
oddělovat "Gloria" a antifonou, nýbrž se ho lze pomodlit celý jed
ním tahem.
Vcelku lze asi říct, že kdo se opravdu do nového breviáře za
modlil, nemohl neobjevit jeho kvality. Poskytuje opravdu nepřeber
né bohatství textů, myšlenek a vůbec^hlasu Božího, který nás burcuje, živí, těší a povzbuzuje. Zvlášt v tzv. liturgicky silných
dobách je to patrné, třeba v adventu či postě. I taková krátká
čtení (lectio brevis), jaká je to někdy injekce kuráže, důvěry,
či zase zkroušenosti a pokory!
...
Nás zde v,exilu je na dvěstě a ve vlasti ještě pár tisíc. Do
vedeme si představit, jak velký chór by to byl (na kakofonii^lépe
nemyslit), kdybychom se všichni navzájem slyšeli? A ted si představte, co by se stalo, kdybychom to "officium" nejen odříkávali,
nýbrž kdybychom se ho celým srdcem modlili. Nevypadala by potom
naše církev jinak?

M E Z I

N Á M I

K_Pánu_nás_^ředešli
6. srpna, v den smrti Pavla VI., JIŘÍ PAPOUŠEK, třiapadesátiletý, kněz pražské ařcidiecéze, vysvěcený v Římě o vánocích l.P
1930. Působil jako kaplan a pák jako sekretář biskupa v severoitalské diecézi brixenské, potom pracoval po dlouhá léta v Římě
na kongregaci pro biskupy. Snad nebyl příliš známý, ale kdo mu
byl nablízku,, ví, že to byl kněz každým coulem, .skromný, obětavý,
zbožný.: Svůj očistec si vytrpěl během vleklé a nepříjemné nemoci,
která ho nakonec sklátila (lymphogranuloma malignum). Členové Vin
cula Missarum.byli o jeho smrti uvědomění. Může někdo zazlít písa
ři Vincula, který ho viděl trpět s klidnou samozřejmostí, že ho
teá. vzývá, aby sé i nadále cítil vinculistou?
.7.. září Vojtěch TICHÝ, osmapadesátiletý, kněz ařcidiecéze olomoucké. Za války byl nasazen v Tothově organisaci ve Francii,
vysvěcen byl v r.. 1949, po dvou letech kaplanování byl^nucen odejít do exilu, kde se dal do služeb svých bratří uprchlíků v táboře Valka u Norimberku. Po zrušení ťábora přestoupil do duchovní
služby místní diecéze, naposled působil jako duchovní správce far
nosti Altenfurt u Norimberka. Kéž ho Pán přijme mezi své přátele:
za to se jistě, všichni modlíme.
3. listopadu Václav SCHNEIDER, tpi.ašedesátiletý, člen řádu
křížovníků s červenou hvězdou. Po maťuritě na ^ělníku vstoupil ke
křížovníkům, vysvěcen byl v r. 1941 a potom působil v Praze. Roku
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1951 byl pro Kristovo jmen* zatčen, 6 let vláčen po různých kriminálech a nakonec odsouzen k 10 letům nucených prací, během nichž
poznal i uranové doly v Jáchymove. S podkopaným zdravím se pak dostal do Vídně, kde po několika letech kaplanování^se ujal jako farář křížovnického chrámu sv. Karla (proslulá vídenská Karlskirche).
Jeho smrt je velikou ztrátou pro jeho řeholní rodinu, jediný^- a
jak slavný! - český řád. P. Josefu Novotnému, dědicovi jeho řeholního poslání, vyslovujeme krom upřímné soustrasti i přání, aby se
mu podařilo toto dílo udržet, i na přímluvu vyznavače Václava, za
kterého se jistě všichni rádi pomodlíme.
N a__ kn e z e __byl _ vy s v ě cen
Pavel Havlík, někdy v srpnu u protinožců (vzhledem k posici
údů vinculovského tiskaře) na Tasmánii, v diecési Hobart. Narodil
se ve vlastech českých, jako devítiletý přibyl s rodiči do Austrálie, tam i vystudoval, našel si zaměstnání a byl poslán do Tasmanie^, Tam si ho Pán přitáhl. Zatím se za něho pomodlíme, a až se podaří -mu doručit Vinculum (o kterém zatím asi neví), uvítáme ho ve
svém společenství <Naše jubilea
Nejřív věnujme, prosím, minutu tiché modlitby těm, jejichž
jména zná jen Pán a pár jejich přátel. Po této minutě pak prozrazujeme jména těch, o nichž víme i my.
75 let se dožil v plné svěžesti P. Václav Feřt S.J.;
65. narozeniny slavil břei/novský opat Anastáz Opasek;
60 let mají už také Jaroslav Kubovec a Adolf Němec, poslední oslavil i 35* výročí vysvěcení;
50 let svého života počítá už i Karel W#rtner;
-p
40 let jsou už kněžími Otcové .Oldřic^ Trnka v Anglii a^John v Německu; P. Jan Lang z Londýna je už 40 let jesuitou;
30 let od vysvěcení oslavili naši spolubratři Fořt, Knespl, Staffa, Erbata, a v březnu to kápne i na Jindřicha Stránského v USA;
25 let slouží už mši svatou i Odilo Crkva a Ivo Císař.
Et alibi aliorum multorum..., jak se zpívávalo v martyrologiu.
Všem posíláme bratrskou vzpomínku, ad multos annosi
Dar ke knežskému_jubileu_-_charismatické
Nejen ti, co studovali v Nepomucenu, nýbrž i účastníci teologického symposia pořádaného před - myslím - dvěma léty v Brixenu
znají IVK& Císaře, učeného profesora dogmatiky v severoitalském^
Pordenonu. Nedávno byl v Římě a redaktorovi Vincula se^nebál přiznat, že dokonce na sjezdu charismatiků. Stálo ho to příslib, že
o tom napíše něco pro naše čtenáře, a vzešel z toho dopis tak dlouhý, že vyjde na pokračování. Uvidíte však, že se na ně budete těšit. tak je to zajímavé... Píše:
"... Jak jsi mě o to žádal, píši Ti něco povšechně informačního pro Vinculum o tom charismatickém hnutí, které bylo letos velkým Božím darem pro mé XXV. výročí kněžského svěcení a znamená u
mne jako i u mnoha jiných opravdovou obnovu.^Jeho vlastní jméno je
"Obnova v Duchu svatém". A nutno to zažít, zučastnit^se toho aktivně, protože tam nejde o nic nového, nýbrž jen o oživení, modlitbou a učenlivostí Duchu svatému toho, co my víme a říkáme, ale
spíše jen teoreticky.
Jak to zdůrazňuje i nový Svatý Otec, základ všeho je modlitba,
protože je to Boží síla a bez ní nemůžeme nic, nemůžeme se absolutně spasit. A pak člověk v tom hnutí (není to organizace, ale jen
duch, kvas, obživa, která zůstává plně v Církvi, v níž netvoří
žádnou sektu ani ghetto) zakouší, co je to Církev a obcování svatých, v němž vládne láska, která vylučuje jakýkoliv rozbroj, pro-
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tiklad, kritiku, a přijímá druhé tal^-vé^ jací jsou, takže se tam
každým cítí skutečně, jako v rodině; vždyt rodina je malá Církev a
Církev je^velká rodina! A zrovna my kněží žijeme v celibátu, abychom se věnovali této Boží rodině, a také potřebujeme její podporu. A všichni křestané jsme udy jedni druhých v Kristu.
Tak abych.to, popsal trochu logicky, i když zhruba a krátce:
Hnutí se zrodilo před jedenácti léty (r. 1967) v Americe, na
jedné universitě vPittsburgu, a je rozšířeno po celém světě jako
katolická obdoba pentemostálů; jeho velkým nadšencem je belgický
kardinál Suenens, který o tom napsal knihu a vytvořil v Bruselu
jeho středisko. Teologicky je rozebral R. Laurentin a jiní; např.
v Itálii se jím zabývají známí teologové D. Grasso, R. Cantala.messa atd.
.
^ Já^jsem je poznal a začal se zúčastňovat modliteb zvláštním
Božím řízením (po zemětřesení ve Friuli jsem odešel /.../a jen
tak, na popud tamních charismatiků, jsem objevil, že v Pordenone,
asi půl km od semináře, kde učím, je farnost, kde to existuje a
velmi prospívá - je nás tam ted asi 50) a skoro donucen, protože
jsem měl proti němu předsudky jako mnoho kněží a laiků. I většina ostatních (celých rodin i s dětmi, mladých aktivních lidí) říká, že také oni k tomu došli jakoby donuceni Duchem svatým. A nejsou to žádní snílci (v Římě i jinde jsem se. v tom setkal s učenými jezuity i suchými právníky), nýbrž lidé zapojení do života,
i církevního, realisté, kteří byli mj. unaveni prací v různých
organizacích, a msgí také spoustu křížů, možná i víc než předtím,
co jsou v tom hnutí: ale to jim dává sílu, itváří^tvář smrti
( jak se to stalo s jedním chlapcem, který nám zemřel na rakovinu
v 21 letech věku, ale naprosto vyrovnán, stejně jako jeho matka).
Duch^sv. dává ne vždycky nadšení a viditelnou radost, ale vždycky
vnitřní sílu a pokoj. Cit:* o. potřebu se sejít s bratry a sestrami (a také si tak říkáme a všichni si tykáme) a modlit se každé
to sobotní odpoledne nepřetržitě asi tři hodiny, a.také během týd^
ne po večerech v rodinách zase po několik hodin, a když jsme jeli do Říma a nazpět, ve vlaku od rána do večera. Také farář, který to vede, k tomu došel jakýmsi "obrácením". Normálně se v každém shromáždění snažíme soustředit na jedno téma, jak volně vyplyne řízením Ducha sv. z četby Písma, z níž se pak rodí modlitba jako dialog s Bohem, ne individuální, ale ekiesiální, prokladený a
zintensivněný zpěvy, které jsou velmi podmanivé, inspirované většinou církevními hymny a žalmy; ke konci si sdělujeme k všeobecnému povzbuzení své duchovní zážitky a zkušenosti, vnitřní i apoštolské, a cítíme se opravdu jedna duše. Člověka to otevře vůči
druhým mravně i psychologicky. Nikdo tě nekritizuje, pomáháme si
navzájem v pokoře a lásce, s Boží milostí. Snažíme se překonávat,
co dělí, a hledat, co pojí, podle Gal 5,13-25. Snažíme se uvědomit
si a uskutečňovat to, co píše nejen sv. Lukáš ve Skutcích apoštolských o prvotní církvi (2,42-47, 4,32-33), ale také co je dost
rozsáhle podáno v listech sv. Pavla, hlavně v praktických a mravoučných částech jeho listů, jako např. v 1 Kor 12, Ef 4, Rím 12
atd. Jak to učí také poslední Koncil (L. G. 4,7,12,30,31; A.A. 3,
30; P.O. 9...), všichni máme dary od Pána Boha, charismata, jimiž
musíme sloužit druhým v duchu hlavního charismatu, jímž je láska,
pod dozorem charismatu rozlišování duchů, které patří hierarchii;
a také hierarchii je naprosto podrobeno toto hnutí, které se rozplyne a zmizí, jakmile prokrví Církev. (Že se děje vše v duchu
služby pro dobro všech, je vidět také na tom, že ve shromážděních
nutno překonat jak bázlivost, která by chtěla mlčet, tak pokušení
chtít.,mluvit příliš.) Jeho zbožnost je trinitární (modlitba v Duchu sv. skrze Krista, k Otci), kristologická (mnoho se obracíme
na Krista Pána - Kyrios), eklesiologická (modlíme se jako jedno
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Tělo), vede k svátostnému životu (hlavně k svátosti pokání a Eucharistie), k Boží bázni (nechybí modlitba kající, jíž se obyčej-%
ně začíná, a také četby napomenutí z Písma sv.). Zakládá se hlavně na modlitbě chvály - která převládá -, nejen spontánní, ale také liturgické; a často či vždycky se modlíme i obvyklé křestanské.
modlitby, jako Otčenáš, růženec atd. To zvedání rukouhebottleskání a mírný pohyb při zpěvu jsou zcela přirozené, protože i tělo
se musí zúčastnit modlitby, ale také zcela svobodné a vůbec vedlejší. Často se modlíme i zticha, rozjímáme. Vše se děje v pořádku a po pořadí (srv. 1 Kor 14); když jeden mluví, druzí m l č í ^ m n o ho účastníků také nepromluví po celou dobu, není nutno ani možno,
aby všichni zasáhli. Často tam člověk více přijímá a načerpává,^
jindy zase dá, jak to Duch vnukne. Ve společné modlitbě se člověk,
jak to všichni dosvědčují, "obnoví" jako vybitá baterie a zůstane ve spojeni s Bonem a bratry;
.. ^ , ze zkušenosti vím, že se pak televize stane zbytečnou a dokonce rušivou toho vnitřního stavu a
rozpoložení, které tě nutí chválit Pána i v noci mezi spaním.
Nutno se samozřejmě vyhnout některým výstřelkům, jako všude,
např. usilovat jen o mimořádné dary, které v poapoštolské církvi
jsou řidší a méně potřebné; nebo naivnímu vykládání Písma sv.:
proto při našich duchovních obnovách i během modliteb kněz vyloží také trochu nauky a zdravé biblické exegeze.
Jakousi největší "novostí" hnutí je tzv. "křest v Duchu sv."
(vhodnější název je "effusio Spiritus"), který však není nic^jiného než společná modlitba a vkládání rukou (po náležité delší
přípravě) k oživení, k jakémusi uvědomění si a pozornosti vůči
Duchu sv., jejž máme už od křtu sv. a od biřmování, aby se, s pomocí komunity, touto "aktualizací" dosáhlo opravdových plodů a
konečného užitku těchto svátostí.
Tak se obnovuje a oživuje naše víra, naděje a láska modlitbou,
tj. skutečným stykem s Bohem, skrze Krista v Duchu sv. v^církevním komunitárním prostředí, v němž se zakouší sladkost církevní
jednoty v lásce (koinonia - comunio) spolu s plody Ducha sv. (Gal
5) Zdá se, že dnes Duch sv., který vane, kde chce a rozdílí své
dary k prospěchu Církve.a naší spáse, komu a jak chce, ale bohatě , obnovuje Církev a uskutečňuje to jaro a Letnice, jež si slibovali poslední papežové jako cíl a plod Koncilu."
(Pokračování v příštím čísle)
Do_Vincula_Missarum__patří
(podle posledního stavu došlých potvrzení)
Vorlíček
Pernikář
Šach
Hrb at a
Kučera
Bernáček
Vrána
Šimčík
Planner
Hurton
Kunert
Birka
Škarvada
Zuzka
Plíšek
Ingr
Laštovica
Boček
Šmídl
Žák
Jech
Malár
Pole
Císař
Tomek
Prachař
Jeřábek
Med
Crkva
Trnka
Michalčík
Restel.
Knespl
Čupr
Tvrdek
Koláček
Mikula
Rochla
Daněk
Urban
Říha
Němec A.
Koval
Eliáš
Valášek
Skalický
Němec
J.
Krejčí
Fořt
Valerián
Smutný
Krchňák
Pavelka
J.
Frydrych
Vondra
Sychra
Křivý
G-luck
Peksa
Kdo se považuje za člena Vincula Missarum a nenašel zde své jmeno, at ihned protestuje. Jak vidíte, zatím je nás padesát devět.
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S L U Ž B A

Otêc Engelhart napsal 21. května ze švédska:
Milý Jarouši 5
Snad je zas jednou na čase, abych Ti podal trochu obšírnější rapport o stavu věcí tady ve Skandinávii.
Jak snad pamatuješ, vykládal jsem Ti vloni v létě o tom, že
už si nejsem zcela jist rozumností^dalšího prodlužování národní
duchovní správy vůbec a naší zvlášt. Mám dneska už docela jasný ^
pocit, že po osmi létech je situace zablokovaná a že dnes už spíše je krajanská duchovní správa na škodu celkovému vývoji církve
na Severu. Dělil bych zde naše krajany na tři skupiny,^s těmi, kteří se s křestanstvím rozešli a se kterými tedy nemám vůbec^kontakt
- a těch je. bohužel velká většina - dokonce na skupiny čtyři. Ale
držme se těch více nebo méně "praktikujících", to je ^těch, kteří
udržují alespoň jakýs takýs kontakt s církví a s knězem a kteří
alespoň občas přijdou do kostela (Kam jsme to dopracovali, když
tomuhle už říkáme "praktikující"!). Mezi těmi tedy je skupinka,
skupinečka "opravdových" katolíků, kteří chodí na mši s^. každou
neděli, i když zrovna není "po našem", a.kteří také občas přistoupí k svátostem. Na těch se dá stavět, jak na úseku krajanské, tak
místní duchovní správy, mají styk jak se mnou, tak s vlastním farářem a dokonce vyvíjejí ve farnostech určitou aktivitu. I mezi
těmi ovšem čas od času dojde k smutným případům, ze se třeba rozvedou a pak se bud stydí nebo co, a přestanou mít kontakt s církví. Ale vcelku by tahle miniskupinka asi duchovně přezila^i bez
kněze a bohoslužeb ve vlastní řeči. Pak je tu, opět početně^velice
slabá, skupinka většinou věkem starých lidí, kteří^se nedokázali
naučit místní řeč a kteří tedy skutečně českého kněze potřebují.
Tito lidé ovšem všichni patří do kategorie tzv. tradičních katolíků starorakouského typu a chodí do kostela, protože to patří k
jejich zvyklostem, asi se i modlí a jsou hodní, ale postavit se
na nich nic nedá. Řekněme, že dožívají s Pánem Bohem. Pouze^pro
tuto skupinku by se.něco zhroutilo, kdybych měl se svoi^rací přestat. A pak je tu - stále mluvím o návštěvnících krajanských bohoslužeb - početně nejsilnější skupina, která přijde z motivů nejasně definovatelných, snad je to touha.potkat krajany, trochu
samozřejmě také domácích tradic atd., ale tyhle lidi můžeš jenom
vláčet sebou, sami žádnou iniciativu nebo náboženskou touhu nemají a mít nebudou. A tahle početná skupina zmizí tím dnem, kdy^přestanou krajanské bohoslužby. S místní farností nemají^nejmenších
styků a - třebaže se v civilním životě už dost pošvédštili - myslí v kategoriích "my" a "oni", tj. tzv. "švédská" farnost, která
je také z 90% složena z cizinců, kteří ovšem luxus vlastního kněze nemají. Snad se divíš, že se nezmiňuji o dětech. Nuže, děti
prostě nejsou. V celé Skandinávii máme snad tři-čtyři rodiny s
dětmi, které patří do skupiny aktivních katolíků,^a o ty^strach
nemám, protože už jsou integrovány do farní mládeže. A.děti všech
ostatních, jak^těch nevěřícíh, tak těch vlažných jsou navždy utracené. Stali se z nich Švédi a katolicismus je pro ně jen nic neříkající zatížení rodičů, u kterých to je jen jedna^z exotických
vlastností, související s jejich češstvím, o které oni už nestojí °
Receptů, jak řešit tuhle situaci, bylo zde už vymyšleno spousta, ale ani jeden nefunguje. Jeden recept by byl,^aby národní^
duchovní správci pracovali přímo uvnitř farností, že pak přistě-
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hovalci jaksi budou spíše místní kostel považovat za "svůj". Vloni v létě jsem tedy převzal místní kapli (tzv. "švédskou",^! když
je tam katolický Švéd j^eň jeden) ve městě Alingsás. Zajíždím tam
dvakrát za měsíc a sloužím a kážu švédsky pro tu mezinárodní společnost. Z českých rodin tam usedlých, které jsem vyrozuměl, se
neukázal nikdy ani jeden, ačkoliv jedna rodina bydlí přímo vedle
kaple. Fiasko číslo jedna.
Sám jsem pak vymyslel recept pozvolného přebírání do místních^
farností, tak, že by sice byla naše krajanská mše sv. jednou^za^měsíc, ale já že bych přijížděl každý druhý a časem až každý třetí
měsíc, ty ostatní měsíce by sloužil místní farář mši po švédsku
(nebo norsku), zatímco by lidé mohli zpívat naše písně a mít po
mši tzv. "kostelní kafe" s vlastní krajanskou skupinou. Doufal
jsem, že si tak pomalu zvyknou na místní kněze a i na bohoslužby t
v místní řeči. Chyba lávky! Biskup Gran z Oslo mi celý plán vetoval, protože prý přesně totéž už zkoušeli se Španěli a s Maa.ary a
v obou případech nastalo fiasko č. 2, že totiž ty skupiny přestaly chodit vůbec. Alternativa tedy npzní: "Krajanská nebo farní duchovní správa", nýbrž: "Krajanské občasné náboženské pošimrání nebo vůbec nic"! — Řešení tedy zní: Neřešit nic, nýbrž flikovat to
dál, jak se dá...
Přitom stárneme, zdravíčko taky už neslouží, jak by mělo, blíží se penze. A zrovna na penzi za nynějšího stavu nemám vůbec nárok, protože mám zaměstnavatele v cizině a podle švédských představ tedy prý mám mít nárok na penzi v cizině. Po padesátce tahle
úvaha jistě už není jen akademická. Co bude se mnou dál?
Švédsky mezitím umím obstojně a mohu tedy v té řeči kázat. A
jsem i tady jen katolický kněz, který má sloužit všem, za které umřel Kristus na kříži. Přitom se musím dívat, jak je tady Církev
čím dál tím víc na hrníčku. Za poslední dva roky tu bud^umrtím,
odchodem do penze nebo oženěním ubylo deset procent kněží. Po dvouleté sedisvakanci jsme konečně dostali biskupa, který neví, jak
obsadit vakantní farnosti, když kněží si budou^dál hrát každý na
vlastním písečku a nedají se dohromady k společnému úsilí. V takové situaci je ovšem mou osobní a naší krajanské duchovní správy tragedie, že se na to nedokážu nezúčastněně koukat.
Nedávno mne překvapivě v mém bytě navštívil biskup Hubert a
nabídl mi farnost, lépe řečeno, na kolenou mne prosil, abych ho
nenechal ve štychu^ a pomohl mu obsadit farnosti. Zakoktal jsem cosi v tom smyslu, že jsem sem byl poslán pro Čechy a že^tedy tato
práce musí mít prioritu. Pak jsme spolu uvažovali a došli k řešení,
že bych mohl převzít Halmstad (na půli cesty mezi Goteborgem a
Malmo) a odtamtud že bych se při farářování mohl ještě starat o
naše lidi v Goteborgu, Malmo a Kodani, kterážto místa jsou odtamtud vzdálena průměrně dvě hodiny autostrady. Dal jsem si ovšem jako podmínku, že se mi podaří najít mladého českého kněze pro Norsko, které z Halmstadu už nelze navštěvovat. Nejen že to tam je
sedm hodin autem, ale musel bych tam jezdit mezi týdnem a kolik
lidí bych asi zlákal na krajanskou mši sv. někdy ve středu^večer?
-Zetelefonoval jsem tedy ihned X-ovi- do A. a ptal se ho, měl-li
by zájem. 0 finance by bylo postaráno, protože by mu biskup Gran
dal kaplanské místo v Oslo a ta dvě odpoledne za měsíc try\ho nechal sloužit pro naše krajany. Chápal jsem, že mne^X. požád.al o
Čas na rozmyšlenou. Ale co jsem nepochopil, bylo, že mu moji staří přátelé, kteří sami dlouho pracovali v krajanské duchovní
správě, poradili, aby sem nechodil. A tak tedy v Norsku končí naše krajanská duchovní správa příštím týdnem, kdy tam naposled budu mít možnost zajet. Těm rádcům bych chtěl touto cestou poděkovat, svým vlastním, jménem a jménem opuštěných krajanů v Norsku.
Nuže, krajanské skupiny dvě a. tři ze shora jmenovaných alespoň

_J^EDEN_1979
prožili osmiletou pareňtézu, ve které měli dojem, že se někdo o
"ně po duchovní stránce stará. Možná, že Ti v té věci ještě napíšou své mínění biskupové z Oslo a ze Stockholmu (Ten stockholmský
mi telefonoval, když byl v Římě, oslonský napsal dopis nejen mne,
nýbrž i komisi při kongregaci biskupů - pozn. Jarouše.).
V Halmstadu nastupuji v září. Budu tam mít každou neděli dopoledne tři mše sv., jednu z nich na venkově, pak shltnu ob'ěd a pojedu střídavě jednou ty dvě hodiny do Goteborgu, podruhé do Malmo
nebo do Kodaně a budu tam mít čtvrtou mši pro naše krajany. Domů
se budu vracet v noci. Že tohle vydržím snad rok, snad půl, je nasnadě. Milý Jarouši, prosil jsem Tě o vystřídání už před lety, ale Tys věděl, že jsem takový loajální blbeček, který to potáhne
stůj co stůj dál. A taky jsi věděl, že to u mne trvá vždycky^moc
let, než se nakonec namíchnu a s něčím praštím. Nuže, ta chvíle
přišla teá.. Nechtěl bych ovšem, aby sis myslel, že jsem rozzlobený
jenom a ani ne hlavně na Tebe. Moje zklamání mají především na
svědomí všichni ti drazí spolubratři z dlouhého adresáře Vincula,
kteří si už dávno někde našli teplé hnízdečko a na potřeby^církve
a duší se vykašlali. Přitom ovšem nekde nějakou "církevní^činnost",
pokud možno dobře placenou a pohodlnou, vyvíjejí a svědomí ^.ani necekne. A tu dřinu v poli rádi přenechají takovým idealistickým kreténkům, jako jsem třeba já nebo takový P. Čižkovský, který už také po léta marně volá o pomoc. Ještě se pamatuješ, když jsem Tě
tenkrát žádal o tehdy volné A. (místo ve státě, kde existuje^církevní dan, a proto plat pro kněze). Tehdy jsi mi odpověděl, že ta
dobře placená místa musíš rezervovat pro ty, které bys jinak do
krajanské duchovní správy nedostal... Teá mi ta nehoráznost teprv
došla, mám hodně dlouhé vedení. Ale jak říkám, Ty děláš, co^můžeš
a musíš realisticky počítat s tím, co^je možné od spolubratři
chtít. A pro Boha nemysli, že jsem ted napálil B.-a, ten se tam '
taky dostal teprve tehdy, když A. bylo na hrníčku a někdo to musel honem zachraňovat.
Jaroušku, je teá na Tobě rozhodnout, co dál. Norkso považuj
za neobsazené od letošních prázdnin, Goteborg, Malmo^a^Kodan nejpozději za rok. Po tom, co jsem říkal na začátku, možná^dojdeš k
přesvědčení, že nejde obětovat kněze pro těch pár stařečků, kteří ho opravdu potřebují a že ta velká skupina taky-katolíků nestojí za to, abychom je stůj co stůj drželi. Snad si však také^
řekneš, že to přece jen jsou lidé s nesmrtelnou duší a že je přes
tu mizérii nemůžeme prostě hodit přes palubu. Pak Ti nastane ta
svízel, hledat pro ně nové kněze. Já jsem udělal pokus s X.-em,
další zodpovědnost si v té věci už nemohu brát, protože ji prostě
neunesu.
_
Abych Tě nakonec trochu potěšil, sděluji, že spolupráce s P.
Zemanem (slovenským knězem ve Stockholmu, pozn. J.)^stále celkem
ještě klape. Duchovní cvičení nebo jak tomu chceš říkat, prostě^
setkání ve Vádsteně máme letos domluveno na 29. IX. - 1. X. Nemám ovšem ještě přednášející. Mohl by sets toho ujmout...(Jel tam
P. Koláček á dopadlo to převýborně, pozn. J.)
Chlapče, papír končí, končím i já. Snad bys to, jako slovo do
pranice, mohl celé uveřejnit ve Vinculu. (...) Bud zdráv!
Tvůj v Kristu
P. Vojtěch O.G.B.
Toho Jarouše, kterému je dopis adresován, svrbí moc prsty, aby k
němu naklepal doušku. Ale byla by to chyba. Protože na tento dopis psaný krví kněžského srdce musí reagovat ne redakce Vincula,
nýbrž svědomí každého z nás. Což neneseme za naše lidi odpovědnost všichni "in solidům"?
A ještě něco: Už ode dávna platí zásada, že Vinculum nedáváme do
rukou nepovolaných. Dnes víc než jindy každý jistě chápe, jak by
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bylo "unfair" dát- číst tyto stránky někomu, komu nejsou určeny. Připadne poznámky či komentáře anebo obdobné raporty s rozborem situace jindé- rádi uveřejníme.
K_napravení hořké chuti
r
si přečtěme ještě jeden čerstvý dopis, který přišel z New
Yorku. P* Vyoral píše 9* ledna:
"Měli jsme hezké vánoce. Hezké po stránce duchovní. Počasí bylo ošklivé, ve vánoční noci déš*6, který chvílemi byl lijavcem a
vichřice při tom, ale to neodradilo naše dobré lidi a.přišlo jich
na půlnoční víc než jiná léta. Bylo hodně zpovídání a hodně svatých
přijímání. A to je vlastně naše kněžská vánoční radost. Letos jsme
měli půlnoční v dolním kostele, ne jako jiná léta v divadelním sáPřed tím Martinské posvícení se vydařilo jako nikdy předtím.
Nebylo místa pro všechny a někteří, ač neradi, vrátili se domů. Odpoledne pan biskup Mořkovský udělil sv. biřmování několika dospělým a bylo dojemné, že pěkná skupina lidí, i když neměli s biřmováním co dělat, nechali na- chvíli tancé a hodování a přišli do kostela a byli tomu rádi. Moc se jim to líbilo. Když jsme pře.d léty začínali s t ě m i dvěmi tradičními zábavami (masopust a posvícení), ráno
přišlo na bohoslužby krapet víc lidí než normálně. Většina až na oběd a tancovačku. Nyní už třetí rok i na bohoslužby se kostel zaplní a účastníků přibývá.
Na Silvestra jsme měli Silvestrovský večer, ale jenom pro pozvané, jenom ta "užší rodina", ti, kteří o velkých zábavách se starají a obětují pro druhé a sami nemají čas ani mezi sebou tak trochu promluvit. Vydařil se jedinečně, hrála při něm*naše česká dechovka a samou českou muziku a. lidé byli nadšeni. Moc to* přispívá
k vzájemnému sblížení."
Douška písaře: Vidíte, je to jako doma ve vlasti. Některé farnosti,
většinou ve mestech, kde sídlí větší počet katolíků, se drží, zatímco v pohraničí - myslím teá na tu Skandinávii - je úhor. Ten
však láká a přímo dráždí odvážlivce a silné chlapy. Kdo se to té
Skandinávie přihlásí (škoda, že některé řády nás nechávají na holičkách, tam by byla práce pro řeholníka., který by měl oporu ve své
komunitě jako ji má P. Vyoral v New Yorku) - a kdo se přihlásí do
Toronta a do Bruselu?
zprávu o tóm, že naše církev v exilu má další dvě sestřičky řeholnice. V italském-Orte složila o Zjevení Páně slavné sliby česká benediktinka Alžběta Franecová (podle sv. křtu Marta). A koncem
ledna vstupuje do kongregace jedněch švýcarských nemocničních sesster jedna česká medická, farnice Otce Simčíka z Curychu a "zákaznice" našich táborů a duchovních obnov v San Martino a v Einsiedeln. Rozjímavé mnišky mají zá úkol modlitbu a obě*č za příchod Božího království. Tea má tedy 9. duchovní úhor naší krajanské pastorace
někoho-, kdo se za něj - doufáme - bude modlit "ex professo" v jednotě s námi se všemi. Jsme za to sestře Alžbětě moc vděční a držíme ji palce před Pánem. A zá tunovou novicku bychom se měli také
trochu pomodlit, nemyslíte?
Carissimi confratres,
chci ještě touto oestou poděkovat všem, kteří v minulém roce a
hlavně ve vánočním čase mi napsali a mě povzbudili. - Vyslovuji
nejen svůj osobní nýbrž i náš společný dík hlavně těm, kteří při
náš stáli, věřili v možnosti a budoucnost Nepomucena a kteří nám
svou modlitbou, lidskou účastí a peněžní podporou pomohli řešit na-
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še nemalé denní starosti. Umožnili jste tak našim osmi alumnům
(2 ze Slovenska, i z Moravy a 5 z Čech) cestu ke Kristovu kněžství.
S pomocí Boží, která k nám přicházela i skrze Vaši bratrskou pozornost, se nám podařilo v minulém roce vyřešit tři velké problémy. První se týkal zachování identity Koleje. Po odchodu kanadské
koleje z Nepomucena se uvolnilo hodně místností a bylo nebezpečí,
že se nám sem nastěhují veřejné školy nebo laické instituce. Toto
nebezpečí jsme překonali tím, že na přání Pavla VI. jsme přijali
do Koleje,osmnáctičlennou skupinu francozských bohoslovců, kteří
odešli od biskupa Lefebvra a hledají cestu k Petrovi. Druhý problém vznikl tím, že naše obětavé a nezapomenutelné sestry Boromejky, které po padesát let horlivě a věrně spolupracovaly na udržení Koleje, musely - z důvodů stáří a zdraví - odejít. Generální
představená Boromejek z Vídně nám vycházela velmi vstříc, trpělivě čekala na nové řešení, protože sama už nemohla poslat své sestry. Vyslovuji ještě jednou i zde náš hluboký vděk za veškerou
lásku a péči všem sestrám, hlavně Matce Bonitě, která darovala Koleji 43 let obětavé práce. Přejeme .jí hodně Boží ochrany v jejím
nynějším vídeňském domově a ujišťujeme ji svou vděčnou modlitbou.
Na podzim jsme konečně dostali náhradu za sestry Boromejky - a to
z vlasti Jana Pavla II. - Třetí problém byl velmi pozemský a tvrdý: dluh. Dík ochraně sv. Josefa a dík velkorysosti našich přátel
jsme mohli splatit půjčku, která nás pro vysoké úroky velmi tížila. Prosím Vás všechny dále o bratrskou modlitbu a těším se, že
se letos uvidíme třebas i v Římě, kde Vás rádi přivítáme,a vzpomeneme společně na padesátileté trvání Nepomucena. Děkuji už ted
za vše a pozdravuji srdečně jménem všech v Nepomuceňu.
^ y
Stuttgart
Po panu děkanu Urbanoyi^ který tuto obec vybudoval a po dlouhá
léta horlivě spravoval, tam nastoupil břevnovský benediktin Radim
Valík. Díky panu děkanovi a Otci.Radimovi "Pán Bůh pomáhej!"
Jižní Afrika
Tam to dopadlo skoro jako ve Skandinávii. P. Zdeňka Čižkovského "shrábli" jeho řeholní představení (C.M.I.) na faru v diecézi Pretorie, ale tamní arcibiskup, jeho spolubratr a přítel, mu
písemně přislíbil, že mu rezervuje určité dny pro krajanskou pastoraci, i kdyby prý měl přijít sám ho zastoupit. Jak to nyní vypadá? Píše: "A tak sedím na velké faře, práce až po krk, ale musím říct, že jsem velmi spokojen. V neděli mám 5 mší, v sobotu
dvě, ráno a večer, mezi tím zpovídání, křtiny, svatby atd. a skoro každý den sloužím mši v dome nějaké rodiny, která pozve nejbližší farníky, a tak mám možnost najednou poznat farníky, které bych
normálně nepoznal. Lidem se to moc líbí. Pak mám dva kláštery,
školní mši v klášteře, mí.tingy, nemocné atd. Jsem zde 4 měsíce a
nechal jsem dát novou střechu na kostel, halu a faru, ted malují
všechny budovy, zvenku a já jsem spokojen. V neděli m^i šestou mši
pro čeronchy, ale tu slouží kněz černoch.^.. Na svátek sv. Václava jsem byl v Pretorii, kde jsme měli pout, bylo to moc fajn a lidi byli spokojeni. Po vánocích pojedu za krajany do Kapského Měssta. Jinak zde začínají velká vedra..."
Západní_Kanada
V^prvním prosincovém týdnu tam opět zaletěl na misijní cestu
Otec Šach. Pán mu odplácí, jeho horlivost, ale - kdo mu pomůže?
Redakční: ..."Kdomu pomůže?" Aby šlo šnáze odpovědět na tuto otazku, přiložíme k příštímu číslu, které vyjde v dubnu, nový adresář. Snad tam zbyde i místo pro rubriku "Z naší diaspory." Čao.

