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Před kolika lety to bylo?
(Toto rozjímání vysílal Vatikánský rozhlas do vlasti; je
tedy myšleno pro naše spolubratry, kteří žijí tam. Ale snad může
oslovit i nás.)
+
Kdesi v zásuvkách a po různých knihách mám primiční obrázky různých spolubratři. Mladších i starších, jistě i někoho z vás,
kdo mě nyní posloucháte. Na těch cbrázcích jsou různá motta, hesla, kterými jsme tenkrát, v radostný den našeho svěcení, chtěli
vyjádřit svůj životní program. Chtěl-li bych najít pro tato hesla
společný jmenovatel, snad bych nebyl příliš daleko pravdě, kdybych
řekl, že z nich vyzařuje důvěra. My jsme si byli tenkrát dobře vědomi, že naše kněžská služba nebude žádná zábava, že bude nesmírně
odpovědná. Že přitom půjde o život. Ale my jsme našli a poznali
Krista a uslyšeli jeho hlas, a proto jsme svůj život s důvěrou
vložili do jeho rukou. Byli jsme mladí nejen léty, nýbrž i srdcem.
Neměli jsme žádné zábrany, žádná pouta, neměli jsme moc peněz, patřila nám evangelijní blahoslavenství. "Blahoslavení, kdo mají ducha chudoby, neboí jejich je nebeské království." (Mt 5,1). A tak
jsme důvěřovali. Měli jsme jistotu, že Kristus Pán, který si nás
vyvolil, nás nenechá na holičkách.
Tato důvěra je typický a základní prvek každého povolání.
Proč poslechl Abrahám Hospodina? Protože mu důvěřoval. Stal se
velkým právě pro svou důvěru. Na druhé straně zas Mojžíš prohrál
možnost uvést svůj národ osobně do zaslíbené země, protože selhal
v důvěřě. Naše povolání, naše kněžské a prorocké poslání, stojí a
padá s důvěrou v Krista. Je proto velmi důležité si o této kněžské důvěře trochu prozpytovat svědomí.
Snad všichni jsme začli dobře, o tom svědčí nakonec ta hesla na našich primičních obrázcích. Spoléhali jsme ne na své schopnosti, ne na přízeň mocných, ne na peníze či jiné lidské prostředky, nýbrž na Pána Ježíše, který si nás vyvolil. Tak to začlo. A
potom? Potom jsme se začli rozcházet dvojím směrem. Jedni v té důvěře rostli, a každá zkouška, každý kříž, každé lidské zklamání a kolik se jich v kněžském životě vyskytne - v nich tuto důvěru
jen utužovaly. Vždyt nakonec ty zkoušky přicházejí právě proto,
aby nás tříbily. To je cesta, kterou vede Bůh své věrné, jak jsme
se už učili v theologii a jak nás o tom poučuje i zkušenost a příklad svatých. Boží prozřetelnost nám bere kousek po kousku všechno, nač bychom snad mohli spoléhat, jednu lidskou oporu za druhou,
aby nás nakonec dovedla k tak zvané nahé víře a nahé lásce, aby^
chom se už opírali jen a jen o Něho. V skálopevné jistotě, v dokonalé odevzdanosti, v neotřesitelné vyrovnanosti a plném klidu.
Druzí šli opačným směrem. Když se dostavily potíže, začli
hledat oporu jinde než v lásce Kristově, začli spoléhat na jiné
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věci než na Boží slovo, začli se zajišťovat i zde na zemi. A co
se stalo? Aniž si to uvědomili, ztratili evangelijní blahoslavenství. Vyprchal z nich duch chudoby, ochladla láska ke kříži,
ztratili cit pro ideály evangelia. A dolehl na ne strach. Strach,
aby nepřišli o pohodlíčko, které si tak pečlivě vybudovali. Strach,
aby si někde nepokazili reputaci. Všeobecná ustrašenost, aby neztratili to, k čemu přilnulo jejich srdce. Stali se slabými, bylo možné je vydírat. Jako kněží nebyli spokojeni, místo blahoslavenství poznali frustraci. A lidé si jich přestali vážit. "Jestliže sůl pozbude chuti, k ničemu již není, než aby byla vyhozena
ven a lidmi pošlapána." (Mt
13)
Drahý bratře, teá ruku na srdce. Kterou cestou se ubíráš
ty? Cestou těch štastných, těch blahoslavených, kteří si zachovali, ba vlastně prohloubili důvěru v Krista a s ní i svobodu
srdce, anebo cestou těch frustrovaných, těch ustrašených, kterým
snad nechybí nic krom vnitřní kněžské radosti? "Máš trpělivost a
vydržel jsi mnoho pro mé jméno. Ale mám proti tobě, že jsi upustil od své první lásky. Upamatuj se tedy, z jaké výše jsi spadl,
vejdi do sebe a jednej zase jako dříve." (Ap 2, 3-5)
Obdivuje-li dnes svět Jana Pavla II., a dělá-li jeho pouhý zjev takové divy, je na to^jen jedno vysvětlení: že je to člověk důvěry. Že je to kněz, který to motto svého kněžství, to "Totus tuus", "Celý tvůj", nejen psal, nejen opakoval, nýbrž na sto
procent žil. Že je jako sůl s koncentrovanou šolivostí. Že je
Kristův svědek, světlo, které září. Viděli jsme ho na obrazovkách, slyšeli jsme ho v radiu. Když se vracel ze své cesty, byl
unavený, utahaný víc než kdokoliv z nás..Ale byl štastný. Blahoslavený, řeklo by evangelium. Není jeho příklad hodný následování?

M E Z I

N Á M I

Zemřel_P^_Adolf_Doležel
dne 2-5 c května tr. v Suring ve státu Wisconsin, USA. V oznámení, které jsme o tom rozeslali členům
Vincula Missarum bylo několik nepřesností. í. Adolf Doležel se
narodil v Plzni 9*
1914, bylo mu tedy 65 let. Na kněze byl vysvěcen v Praze 29. 6. 1940. Od r. 1942 do r. 194^ působil v Plzni při arciděkanském chrámu sv. Bartoloměje. Po utěku z vlasti
se uchýlil do diecéze Green Bay ve Wisconsinu, kam byl v r. 1962
i inkardinován. Působil v různých farnostech této^diecéze a byl^
tam nyní i pohřben místním biskupem Wycislem na hřbitově sv. Kříže v Two Rivers. Kéž ho Pán přijme do své radosti!
je poloviční bolest. Proto jsme blízko Otci
Popelkoví z Los Angeles, kterému zemřel nedávno jeho bratr Vladislav a sestře Emanuele Krausové ž Jižní Afriky, která dostala
zprávu o smrti své. sestry. Sestra Emanuela potřebuje i další naše modlitby. Píše: "Já už tři roky trpím doposud málo známou nemocí "myastenia gravis". Ta změnila moji radostnou misijní činnost v cestu křížovou." Vzpomínáme při mši svaté, sestřičko.
je dvojí radost. Proto blahopřejeme našim
padesátníkům Múllerovi (26.3.), Šimčíkovi (23.5*), Dittricho^f
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a Polcovi (14. 9.) - nezapomněli jsme na nikoho? - že se jim podařilo dosáhnout mužné zralosti a přejeme jim, aby si ji uchovali v
plné svěžesti jako naši šedesátníci Kubovec (už vloni) a Šach.
22. června to bylo 10 let, co byl vysvěcen na kněze P. Jiří Kopis. Ad multos annos!
A_jiná_jubilea
Na naše zesnulé kardinály Berana a Trochtu vzpomeneme při
pouti o Nynější arcibiskup pražský, kardinál Tomášek, se dožil 30.
června osmdesátky. Asi málokdo z jeho kolegů v kardinálském sboru
potřebuje tolik modliteb jako on. Dominus confirmet eum...
1. května to bylo už 25 let, co zemřel blaženou smrtí v severoitalském Spilimbergu v sedmadvaceti letech nadějný pražský
kněz Tonda Tůma. Kéž nám tam "seshora" drží palce!
Před deseti léty nás pak opustili dva jesuité: 1$. 7- učený profesor Gregoriány P. Alois Kořínek, který po určitý čas byl
ochoten pověsit na hřebík profesorskou tógu, aby sloužil našim doma prostřednictvím Vatikánského rozhlasu, a 18. 9* P. Adolf Pelikán, apoštol několika kontinentů, naposled náš duchovní správce v
Kalifornii. Kéž pomáhají těm, kdo nastoupili na jejich místo!
(Dokončení textu z minulého čísla.) Naši skupinu jako mnoho jiných založili asi před dvěma roky dva laici, manželé, obrátili na to faráře a teá jsou strašně rádi, že mají dokonce dva kněze (jeho a mne), když mnoho jiných skupin je postrádá. Jak vidíš,
hnutí přispívá také k uvědomění laiků a jejich poslání v Církvi,
jak to zdůrazňuje II. Vatikánský sněm. Často řídí skupiny a shromáždění právě laici, i když mají velkou úctu ke knězi, který samozřejmě slouží mši sv., káže, uděluje svátosti.
Ještě bych se měl zmínit o charismatech, když se to vlastně nazývá charismatické hnutí, což také trochu mate, protože to
není míněno jako protiklad hierarchické církve, ani protiklad liturgie nebo dogmatu; vůbec se proti ničemu nestaví, ale staví se
za dogma, liturgii a hierarchii, je tomu všemu naprosto věrné.
Sloužíme často mši sv., jsme podrobeni biskupu a Svatému Otci,
dbáme o čistotu víry. Také nekonkurujeme farním organizacím, ale
spolupracujeme s nimi a v nich. Vždyt Duch sv.nedělí, ale vytváří
Církev.
Charismatické hnutí vychází z přesvědčení, že Boží dary nejsou omezené, ale bohaté, že je nesmíme omezovat a tím méně zhášet (srv. 1 Sol 5^19)9 a že závisí na nás, na naší pokoře, jestli
jich využijeme a jim odpovíme. Proto tolik vyzdvihuje modlitbu
chvály. Myslím, že charismatické hnutí je také výrazem dnešní
znovuzrozené touhy po náboženských hodnotách a vroucnosti, hlavně
po modlitbě, a zároveň určitým výrazem lidové zbožnosti, k níž se
znovu obrací pozornost teologie. Není vyloučeno, že prospěje také
ekumenicky. (Na naše shromáždění např. dojíždí občas také jedna
evangelicka z Udine.)
Jestliže zpočátku se hnutí soustřeďovalo na charismata více méně mimořádná, jako dar proroctví, jazyků a uzdravování, dnes
zdůrazňuje ducha učenlivosti a pohotovosti (disponibilitas) vůči
Duchu sv., který mluví hlavně skrze Písmo sv. (neodlučitelné od
Tradice a Učitelství Církve),^vstřebané do duše modlitbou, v prostředí církevní komunity,"za účelem služby spáse uvnitř a navenek
Církve. Proroctví je však většinou vzato z Písma sv. a správně
chápáno jako prostředek k poznání a uskutečnění Boží vůle. Dar
jazyků (rozlišuje se glossolalia, častější, a xenolalia, vzácná)
navazuje na modlitbu a zpěv chvály jako žvatlání dítěte (gemitibus inenarrabilibus listu Řím 8,26, Ducha v Božích dětech, srv.

VINCULUM_XXIII^_2

- 4 -

LÉTO 1979

Gal 4,5-6) nebo šeptání citů zamilovaných: vždyt jsme Boží děti a
jinak nemůžeme vstoupit do království Otce (srv. Mt 18,3 atd.). 0hledně uzdravování se upozorňuje dnes také na účinky svátosti,pokání a pomazání nemocných. Bylo by chybné vidět v hnutí jen nadšení (entušiasmus), improvizaci, sentimentalismus, nebo jen vnější
a viditelné projevy nebo hledání něčeho mimořádného. I spontánní
modlitba, která je charakteristická pro hnutí, nevylučuje modlitbu liturgickou a předem složenou, naopak, prospívá jí a k ní vede.
Edo zná hnutí prakticky, zakouší sílu Boží přítomnosti.v modlící
se komunitě, odevzdané do vůle Boží, včetně kříže, který je esenciální pro křestanství a který nechybí, následující příklad Krista,
Služebníka Božího a Panny Marie, jeho Děvečky. Mariánská úcta je
také velmi živá, hlavně ve skupinách, které, jako ta naše, navazují na "Gruppi di preghiera di P. Pio" (jenž tak uskutečnil přání
Pia XII.).
V hnutí kvete duch modlitby, tedy spojení s Bohem a jeho
vůlí a silou, která je síla lásky, obnovují se rodiny a farnosti,
posilují se duše a utužují bratrské svazky, i mezi kněžími, rodí
pe kněžská a řeholní povolání, inspiruje se činnost různých odvětví laického apoštolátu, včetně charitativního, roste církevní společenství a život. Hnutí dokazuje, že Duch, který vane, kde a jak
chce, obnovuje Církev hlavně skrze lidi obyčejné', pokorné, malé a
chudé (duchem), kteří jsou otevřeni Bohu, takže se jim zjevuje
Otec a Syn v Duchu sv. Proto Pavel VI. se v letech 1972-73 vyjádřil positivně o hnutí, a také různé episkopáty, jako americký a
kanadský, jsou mu příznivě nakloněni. Církev si od něho mnoho slibuje. Církev se skládá z lidských osob a obnova začíná od lidské
osoby, která je vlastní strukturou společnosti, jako Církev je duší světa.
Já bych definoval charismatické hnutí jako hnutí otevřené
(všem) a spiritualitu
o t e v ř e n o s t i
vůči Bohu Otci a
vůči lidem bratřím v Kristu, mravně i;psychologicky. Jsme uzavřeni každý do svého egoistického já a Duch sv. nás od něho osvobozuje. Otevřeností Bohu v modlitbě se dosáhne otevřenosti bližnímu
v lásce: v této ^koinonia" je spása nás i světa.
Víc než žádat na Bohu, který zná naše potřeby dříve než otevřeme usta, je potřeba si uvědomit jaho dary (srv. např. 1-Kor
1, 4-9; Rím 8, 31nn.. atd.) a vzdávat za ně chválu (eucharistii) ,
abychom jich využili a s nimi spolupracovali a převedli je do .praxe, do křestanského^života. Naslouchat Bohu, abychom ho poslouchali, abychom uskutečňovali den ze dne, minutu po minutě ^ho vůli
jako Pán Ježíš, který se dával vést vnukáním Ducha sv., aby žil a
provedl Boží plán spááy, protože Duch sv. má svůj plán spásy nejen pro lidstvo jako takové, ale pro každého z nás a skrze nás pro
lidi,^to je smysl Obnovy či Obrody v Duchu sv. A tuto spiritualitu
vyjádřila už dobře jedna krátká modlitba kard. Merciera: "Duchu
sv., Duše^mé duše, klaním se Ti: osvět mě, ved mě, posiluj mě, potěš mě, uč mě, co mám dělat, uděl mi své rozkazy. Slibuji Ti, že
se podřídím všemu, co dopustíš, aby se mi přihodilo, dej mi jen
poznat svou vůli." A v ní je náš pokoj a jistá spása.
Přirozeně nutno si uvědomit s posledním Sněmem, jaký je
zcela esenciální význam Ducha sv. v Církvi (tu se musíme něčemu
naučit od východních bratří): on ji oživuje po všech stránkách,
bez něho jsme mrtví, on je duše Církve. Duch sv. a jeho "obyčejná
charismata", o nichž mluví sv. Pavel a II. Vatikánský sněm, jsou
zcela normální a vždycky naprosto potřebná v Církvi a pro Církev.
Charismatické hnutí zdůrazňuje naprostou potřebu milosti a její
církevní význam, a poukazuje na její normální kanály, Písmo sv.,
modlitbu, svátosti a církevní život.
Modlitba bere Boha a jeho sílu vážně, doopravdy: nejdříve:
mu naslouchá , pak mu odpovídá , osobně a zároveň společně; ;a ta od-
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^ověá je vždycky: dík a. ano! V hnutí se člověk sjednocuje a ztotožňuje v Duchu sv. s Kristem a skrze něho s Otcem a bratry. Hnutí není nic jiného než Duch, který vane Církví, který je duší Tradice,
tj. života a pokroku a růstu Církve, aby oživil to, co je, ne aby
tvořil něco "nového", či žádnou jinou novost než nového člověka;
je potřeba ne vynalézat novosti, ale ob-novit se, nechat se^obnovit. A modlitba a ne-strukturnost "Obnovy v Duchu sv." umožňuje
naslouchání hlasu Ducha sv., který je nepředvídatelný, jak to zakoušíme často ve shromážděních, která nemají pevný předem stanovený program, i když se zase nespoléháme na náhodu, ale více méně
sledujeme určité schéma. Obnova v Duchu sv. znamená, slovem, obnovu modlitby v Duchu, který se modlí v nás (srv. Řím 8, 14 atd.).
A Duch sv. je Duch Církve, který nás vede skrze Syna k Otci.
Hnutí tedy není naivní a idealizující či idylický návrat
do prvotní Církve, ale pokrok podle "znamení časů" na základě směrodatnosti prvotní Církve skrze Písmo pro všechny časy.
V Americe je asi 806.000 účastníků na shromážděních, v Itálii (kde se hnutí šíří od r. 1971) je jich asi 20.000 v asi 500
skupinách; nedávno v Dublině se sešlo 20.000 charismatiků. To jsou
tak některá čísla, přibližná, protože hnutí je otevřené také v tom
smyslu, že se nenechává spoutat nějakou železnou organizací. Má
své časopisy(např. v Itálii Alleluja, Risuscitó, Notizie del Rinnovamento), vyšlo o něm mnoho knih a vydává také své, koná různé
sjezdy (letos v Rimini, na La Mendola, v Římě), ale přitom jednotlivé skupiny jsou autonomní.
Bylo by o tom mnoho co psát; vynasnažil jsem se to podat
hodně zhuštěně a na základě vlastní zkušenosti, za niž děkuji Pánu Bohu. Třeba o tom jednou napíši něco souvislejšího, úplnějšího
a ucelenějšího. Zatím zdravím Tebe a všecky čtenáře Vincula objetím a polibkem míru a lásky,
Ivo Císař

Zatím co jsem psal na blány předchozí , stránky (a přepisoval v záhlaví JARO 1979 na LÉTO 1979? protože se zatím změnilo roční období)y došly zprávy od Petra Lekavého. Píše:
" Zdrávas 'za dalšího, v dopise (o smrti P. Doležela) žádaný,vyčerpal 12. června 1979 Otec Josef Čelůstka CSsR ve Winnipegu.
Našli ho mrtvého v bytě. t
Po neděli nás bude duchovně exercírovat Otec Špidlík u Křivánka v Cooká Creeku. Jak to vypadá, bude nás asi 16, od Montrealu do Los Angeles a z Něbrasky navrch."
Další zprávy nemáme. I když P. Čelůstka nebyl zapsán do
Vincula Missarum, jistě na něho vzpomeneme ve Svaté oběti. Tak u Křivánka v Kanadě zasedá na duchovních hodech 16
vinculistů pod vedením Otce Špidlíka. Kolik vinculistů už vlastně
zasedá v Božím království u vzkříšeného Krista? Kéž nás jednou
přijmou mezi sebe i A vůbec, modlíme se za své nástupce? Do Nepomucena přibyl v těchto dnech jeden novy alumnus. Jenže - co je to
pro tak mnohé?

K R A J A N S K Á

D U C H O V N Í

S L U Ž B

A

Z_Paříže
"Ten dopis ze Skandinávie jsem četl vcelku asi třikrát, a
také jsein o něm mluvil se dvěma spolubratry, kteří se nacházejí
jako Vojtěch Engelhart (a jako já) v krajanské duchovní správě.
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Neznám poměry ve Švédsku, ale z mé vlastní zkušenosti i z toho dopisu vysvítá, že ono to asi v podstatě bude pravda, že se naše situace, skoro jedenáct let od velké emigrační vlny 1968, pronikavě
změnila. Aniž bych vedl dialog s kýmkoliv, pokusím se stručně popsat situaci zde v Paříži, a dodám k tomu své představy o pastoraci mezi našimi lidmi tady.
Předně tedy - Paříž není místem, kde by se bylo po roce
1968 usadilo natrvalo mnoho našich lidí. S výjimkou dosti početné
skupiny umělců, hlavně malířů a sochařů, se zde usadilo jen několik rodin, většinou proto, že některý z rodičů tu kdysi před nebo
těsně po válce studoval a zůstaly mu na Francii hezké vzpomínky,
nebo že má prostě Francii a speciálně Paříž rád. Finančně se zde
našim lidem vede méně dobře než třeba v NSR nebo v USA. Do těchto
dvou zemí také většina našich lidí, kteří nemají silnou motivaci
zůstat v Paříži, nakonec s postupem času odchází.
Jestliže tu ale po roce 1968 zůstalo jen málo našich lidí,
je jich tu dosti hodně z dob dřívějších - hlavně emigrace 1948 a také ještě velká skupina někdejších vystěhovalců za prací z třicátých let, kteří tu dožívají ve většinou velmi skromných podmínkách a kteří o českou pastorační činnost jeví dosti silný zájem.
Tyto tři skupiny dohromady (samozřejmě že zjednodušuji)
spolunažívají velmi obtížně a třenice mezi nimi občas značně ztrpčují život všem, v neposlední řadě mně samému.
Paříž však zůstává nadále také průchozí stanicí nových u-j
prchlíků, kteří přece jenom ještě přicházejí, i když v malém počtu (nesrovnatelném s NSR, alespoň podle mého odhadu a mých informací). Není jich mnoho, ale jsou, -a ačkoliv většina z nich míří
do zámoří, jsou nuceni zde ztrávit několik měsíců, než se všechno
vyřídí, a někteří tu nakonec, z různých důvodů, i zůstanou. Pro
tyto lidi "na cestách" především je česká Misie jakýmsi záchytným
bodem, a protože tu většinou tráví své první vánoce, je to pro ně
cenný opěrný bod - za předpokladu ovšem, že Misie sama je něčím
konsistentním a nosným (a to je samozřejmě naše hlavní starost
zde, a také hlavní potíž...).
Pro tyto lidi tedy v první řadě, potom pro ty, kdo s námi
spolužijí z obou či ze všech těch tří starých skupin, ale také pro
lidi u nás doma, tu jsme a pracujeme. V této koncepci činnosti
České katolické misie v Paříži (nebo*6 tak je vymezena moje činnost)
samozřejmě nescházejí otazníky:
-starší generace nás zde v Paříži potřebuje, je to ovsem skupina
z velké části nábožensky nezaangažovaná, velmi tradiční a spíše
je přitahuje nostalgie staré (idylicky viděné a většinou zcela
mylně pojímané) vlasti. Důležité je, že jsou bohoslužby č e s k y a ne že jsou
b o h o s l u ž b y (to je jistě trochu zjednodušeno, ale v podstatě pravda),
-skupiny "1948" a "1968" se snášejí dosti špatně a jsou^zdrojem
třenic; jejich motivace jsou rozdílné takřka na všech úrovních
a politicky se nesnášejí, což se odráží nepříznivě i v činnosti
Misie.
Globálně se dá říci, že je mezi všemi třemi skupinami velmi vysoké procento lidí, kteří se do nových poměrů nedokázali
vpravit a žijí v neustálém konfliktu s hostitelským prostředím.
Až na pár uvědomělých katolíků, které spočteme takřka na prstech
jedné ruky, jsou to právě tito lidé, kteří se seskupují okolo
Misie; tím z ní dělají útočiště těch, které dějiny "převálcovaly" a kteří se ocitli na periferii života občanského, kulturního
i náboženského.
Církev tu je právě pro tyhlety lidi... našim úkolem je i
přesto, vytvořit církevní obec životnou, a nikoliv j e n
hlouček trosečníků!
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^Tato situace navíc od nás právě ty, kdo se s novým prostředím jakžtakž vyrovnali, přes všechny obtíže a všechno utrpení, které to představuje, odpu-zuje. Tyto lidi nevyhnutelně ztrácíme, a
to je velká škoda, velké utrpení každého z nás v krajanské duchovní správě. Protože oni jedině mohou pomoci nést naše společenství,
bez nich nemůžeme plnit ulohu, kterou jsem naznačil.
Pro domov zatím můžeme dělat jen velmi málo a záleží na našem napojení ne na emigrantské prostředí, ale právě na prostředí
hostitelské země, jak se nám tento velmi důležitý úkol bude dařit
plnit. Tu hraje hlavní roli český kněz a jeho styky s místním prostředím, jak to vidím alespoň zde v Paříži.
České Misie existovaly už před r. 1968, ale velká emigrační vlna podubčekovské éry jim dala novou vzpruhu - jako bohužel
vždy, teprve post hoc. Kdyby např. zde v Paříži dobře fungující
Misie byla existovala už na začátku 1968, jako tomu bylo v Londýně nebo v NSR a jinde, vypadala by i naše dnešní situace lépe. Zde
se dotýkám bodu, který pokládám za stěžejní v naší činnosti: pokládám se za část církve doma v Československu, a můj hlavní zájem
patří jí. V osobách těch, kdo se ocitali venku jako já, ale hlavně
v její celistvosti doma.Hledím jí pomáhat jak mohu už ted a odsud,
a ve Francii k tomu máme určité konkrétní možnosti. Hlavně ale buduji pro budoucnost.
To je "loterie", do které jsem se pustil. Není snadné v ní
spoléhat, vklad je značný a jestli něco vyhrajeme, nezáleží na nás.
Ale uvažuji takto: jestliže se v dohledné době zase v Československu něco semele - dobrého nebo zlého - bude velmi užitečné, jestliže bude venku někdo, kdo bude moci podat pomocnou ruku - at už
novým emigrantům, nebo snahám tam doma. K tomu ovšem potřebujeme
silné zázemí ve zdejším prostředí. Proto jsem od samého, začátku
trval^na tom, že chci pracovat nejen pro naše krajany, ale také v
místní duchovní správě. Česká obec v Paříži, svou početní slabostí,
takový způsob života umožňuje, i když samozřejmě člověk v každém
prostředí nakonec má tolik práce, kolik si jí najde. A je jisté,
že jsem nechal několik dobrých příležitostí nazmar, protože jsem
nebyl cele upnut jen na české prostředí (a také z jiných důvodů,
člověk je tvor chybující...). Ale přesto i nadále trvám na tom, že
je životně důležité, žít někde v "normálním, pracovně vyváženém
prostředí". Skupina exilových Čechů takovým prostředím bohužel není, alespoň ne v tom složení, v jakém ji mám zde. Jak mi kdysi
řekl jeden spolubratr, "jadrných lidí je v našem exilu moc málo"
- a ti, kteří jsou, nemají chut^trácet energii, které je jim v
cizině tolik zapotřebí, v žabomyší válce, kterou mezi sebou vedou
naši krajané, podobně jako exilové skupiny madarské, vietnamské,
čilské, Ukrajinské..."
^
S.J.
Poznámka redakce: Mezi námi jsou - zdá se - kněží, kteří jednoduše spálili mosty k domovu a pro ty, kteří se ještě o něj starají
a kteří s ním trpí, mají jen útrpný úsměv (který snad zakrývá něco, co je v srdci příliš hluboko, nevím). Dále ti, kteří - plni
"technické" horlivosti - prostě pokračují na jiném místě v kněžském "řemeslu", v práci, na kterou byli zvyklí z dřívějška, jako
by se nebylo nic změnilo a jako by se ani dále nic neměnilo. A pak
ti, kdo zkoumají znamení času a ptají se sebe i druhých, proč asi
nás, kteří jsme vyrostli "tam", umístil Pán "sem" - co tím asi zamýšlí. Všimli jste si, že si obdobnou otázku položil už i Jan Pavel II.? - Takto se ptát jde na začátku jen v singuláru, každý má
přece své vlastní hřivny. Ale stane se pak nutným si položit i otázku, jaký ukol má celý náš exil a jaké místo v něm přísluší nám,
kteří máme působit jako sůl a kvas K čemu a nač je tu tedy i naše
duchovní služba, která by také mohla být zapletena do toho žabomyšího počínání, o kterém mluví Petr Kolář. Ten si skutečně tuto
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položil a patří mu za to velikánský dík. Mluvil o Paříži, která má
své specifické problémy, které nejsou jinde, ale dotkl se některých
neuralgických bodů, které si zasluhují zamyšlení (například to jeho vyznání: "Pokládám se za část církve doma v Československu, a
můj hlavní zájem patří jí; v osobách těch, kdo se ocitli venku jako já, ale hlavně v její celistvosti doma... buduji pro budoucnost.
Nejste s ním zajedno? Tak nám napište, jak to vidíte Vy! Jen tak,
výměnou názorů a zkušeností se nám může podařit dopracovat se
hlubšího pohledu na to, k čemu tu jsme a co je náš úkol před Pánem.
Z_Curychu
"Přikládám 'Hlas misie^, který - při mé nezřízené skromnosti ve psaní - umožní alespoň malý pohled na naši misii. Bylo
by třeba, aby Duch svatý to tu rozhýbal svou milostí, ale lidská
srdce jsou tvrdá - nebo jeho nástroje neschopné. Přece ale působí!
Jsou tu např. dva dospělí, kteří se dostávají k víře, sám nevím
jak, takže neustále jsou v našich řadách i katechumeni."
Z_Kanady*
"Cesta na západ nebyla tentokrát tak silná jak ta vánoční.
Myslím opravdu, že ten Vancouver potřebuje někoho na stálo. Bude
to nemalá práce, ale stála by za pokus. Lid je tvrdý a o víře nic
neví. A přece si myslím, že jsem i vykonal kus dobré práce. Namáhavé to bylo, ne všude jsem byl přijat s otevřenou náručí a páni
biskupové skoro dělali drahoty dát mi povolení zpovídat..." Tak
píše Otec Šach.
Časopis_^Studie^
Pesimisté říkají, že se už stejně nedá nic dělat a tak žé
je nejlepší složit ruce v klín a připravovat se na smrt (či spíše
na soud? - poznámka sazeče). Lidé odpovědní naopak vědí, že je naší povinností "budovat pro budoucnost", jak jsme četli výše. 0 to
se bezpochyby snaží svěží a průbojný časopis "Studie" naší Křesťanské akademie. Že je tomu tak, dokazuje ostrá diskuse kolem něho,
v níž převládají skoro výhradně superlativy, v jednom i druhém
směru. Není zřejmě možné vůči "Studiím" zůstat indiferentním.
A to je důvod, proč je o nich zmínka i v této rubrice. Není v našich krajanských obcích plno lidí, kteří o sobě tvrdí, že
"nejsou nábožensky založení" a že je proto jejich povinností se
o naše věci nestarat? Dejte jim jednou do ruky "Studie". Pravděpodobně kýchnou, jako když je zašimrá provokativní ranní slunko.
Kýchat ale je - aspoň občas - zdravé, na rozdíl od kašlání. A kašlat na "Studie" - to prostě nejde. Zkusili jste to?
- o '0 § 0 o POSLEDNÍ ZPRÁVY
Během tisku - který trval od jara do léta - tohoto čísla
nám sdělily dálnopisy dvě čerstvé zprávy.
Prof. Dr. Ludvík Němec, historik a obětavý organisátor
české účasti na Mezinárodním eucharistickém kongresu ve Filadelfii
a nyní jeden z hlavních propagátorů české kaple v Národní svatyni
amerických katolíků ve Washingtoně D.C., byl jmenován monsignorem.
Ad multoš annoš!
Zasloužilý český řád Křížovníků s červenou hvězdou nemá
chut vymřít. Jeho vídenský člen, náš misionář P. Josef Novotný,
byl jmenován provinciálem pro zahraničí a otvírá ve Vídni noviciát. Pán jim žehnej!
Redaktor se omlouvá, že nedodržel slovo - proto tentokrát nic ne-,
slibuje. Kdo se potí, at Vzpomíná na zimní radovánky v Austrálii,
a kdo může, aí se zotaví na dobré dovolené! A zas někdy nashledanou

