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ZNAMENÍ ODPORU
/Hromnioní zamyšlení vysílané do vlasti vatikánským rozhlasem/
Svátek Obětování Páně mi připomněl knížku někdejšího kardinála Karola Wojtyly,která nese název "Segno di contraddizione" "Znamení odporu". Obsahuje meditace,které nynější Svatý Otec
předkládal v roce 1976 Pavlu VI. a jeho spolupracovníkům při duchovních cvičeních ve Vatikánu. Snad nebude nevhodné inspirovat
se myšlenkami této knížky při tomto hromničním zamyšlení.
Karol -.-¿ojtyla vzal za východisko svých exercicií slova
starce Simeona o tom,-'e Mariino Dítko bude světlem, pro národy,ale
zároveň i znamením odporu* A promítl tuto pravdu do dějin církve
našich dnů* Tak jako Panna Maria,na níž se Simeon tenkrát obracel,
má totiž i celá církev účast na tom dvojím údělu svého Pána: je
světlem a zároveň i znamením odporu. A s církví a v církvi to platí i o každém jejím clenu a zvláště o každém Kristovu knězi.
"Hle,on je ustanoven k pádu i k povstání mnohých v Izraeli a jako
znamení,kterému budou odporovat." /Lk 2,3'!-/
Způsob tohoto odporu vylíčil Svatý Otec originálním výkladem
podobenství o chudém Lazarovi a zpupném boháčovi* "Byl jeden bohatý
člověk,oblékal se do šarlatu a kmentu a každý den pořádal skvělou
hostinu. U jeho dveří léhal jeden žebrák - jmenoval se Lazar —
plný vředu." /Lk 16,19-20/ V těchto dvou postavách lze vidět dvě
skupiny,na něž se dělí dnešní lidstvo. Na jedné straně národy bohaté,jejichž členové tonou v přepychu konsumní společnosti a jsou
ohroženi chorobami z přejídání. Na druhé straně tak zvané zerně^
Třetího světa,kterým chybí i to nejnutnější a jejichž obyvatelé
umírají hladem. "Lazar by byl rád utišil hlad aspoň z toho,co padalo z boháčova stolu,ale nikdo mu to nedovolil."/Srv, Lk 16,21/
Která z těch dvou postav evangelijního podobenství je nám sympatičtější? Jistě ten chudý Lazar* Království Boží a jeho blahoslavenství patří přece chudým. Sobeckost najedených,zpupnost bohatých
a pýcha mocných je výsměchem křesťanských hodnot a ti,kdo jim
propadli,také neskrývají své pohrdání vůči prorockému hlasu Krista
a jeho apoštolů. Jen se odvažte kritizovat jejich egoismus! Není
ani třeba sahat jim na kapsu,stačí se dotknout jejich mravní nevázanosti,kterou nazývají rouhavě svobodou* Všichni přece víme,co
se stalo se sociálními encyklikami papežů; co zkusil takový
Pavel VI. pro svou encykliku "Humanae vitae" ; jak najednou ochabla sympatie pro Jana Pavla II.,když se vyslovil nesmlouvavě proti
potratu,pro manželskou věrnost a pro ideál celibátu* Folik jedu
proti papežovi dovedla vyvolat prostá konstatace,že není čestné
nazývat katolickými osobní názory profesora Kunga. Onen boháč
evangelijního podobenství se dovolával otce Abraháma - patřil přece

k vyvolenému národu, I zastánci této mentality se často dovolávají
křesťanské tradice své kultury,aby tak mohli tím bezohledněji zatlačovat do ústraní nepohodlné hodnoty evangelia a imunisovat
mládež před nakažlivostí skutečných Kristových ideálů. Slepí dvakrát slepí ti, kdo se ucházejí o přízeň těchto erroistů v domnění,
že by církev mokla od nich něco očekávat. "Zlořečený kdo spoléhá
na člověka." /Jer 17,5/
Naše sympatie tedy patří jednoznačně chudému Lazarovi.
Jenže co se děje na jeho straně? Bída Lazarů dnešních dnů je zmanipulována a je jí zneužito k nenávistnému boji proti Kristu,
ve jménu toho,co Wojtyla nazývá "anti-veritas","proti-pravda".
Ve své knížce /Begno di contraddicione,Mileno 1977,str.217/ píše:
"Je to forma přímého odporu proti Kristu,jednoznačné odmítnutí
evangelia,popření pravdy o Bohu,o člověku a o světě,jak ji hlásá
evangelium. Toto popírání se projevuje někdy zcela brutálně ..."
A pak popisuje typickou formu pronásledování jak je vynalezlo
nače XX.století,pronásledování,které likviduje suchou cestou,aniž
by vyrábělo mučedníky.
"Kle on je ustanoven k pádu a k povstání mnohých a jako
znamení,kterému budou odporovat." Tato Simeonova slova platí plně
i dnes. Budou odporovat: tai změkčilostí a přepychem,zda výslechy
a kriminálem; tam zneužíváním pravé svobody,zde jejím omezováním;
na jedné i druhé straně se však bobuje proti Kristu a tím - to je
typicky wojtylovský dodatek - i proti člověku.
"Cn je ustanoven ja^o znamení,kterému budou odporovat."
Co za této situace máme dělat? Jan Pavel II. rozvíjí ve své knížce
úžasný obraz. Vedle znamení odporu vidí ještě jiné znamení:
signum mapaium. Panna Maria - píše - to není jen ta prostinká dívka
z Nazaretu,kterou známe z evangelií.To je i ta Žena,s kterou se
setkáváme v celých dějinách spásy, ta Žena, o níž se mluví na počátku i na konci Písma. Žena z třetí kapitoly Genese a z dvanácté
kapitoly Apokalypse. Nesmiřitelná odpůrkyně rajského hada a vítěz
nad apokalyptickým drakem."Nepřátelství ustanovuji mezi tebou
a ženou,mezi potomstvem tvým a potomstvem jejím. To ti rozdrtí
hlavu." /Gn 3*15/ "Potom se objevilo na nebi veliké znamení: žena
oděná sluncem,s měsícem pod. nohama a s ^orunou dvanácti hvězd
kolem hlavy.A drak se postavil před ženu,aby pohltil její dítě."
/Zj 12,1 a 4/. Jde tu zřejmě o kosmický boj zla s dobrem,zla
a dobra,která ovšem neexistují sama o sobě,nýbrž ve vůli svobodných
bytostí. Je to boj.nerovný,protože na jedné straně stojí bytost
nadlidská,"Aábel a satan,svůdce celé země" /Zj 12,9/,kdežto na
druhé straně jen slabá žena. Jenže-to je právě typický rys Božího
stylu. "Ty,kteří jsou na světě bezmocní,si vyvolil Bůh,aby zahanbil ty,kdo mají moc a ty,kteří nejsou vůbec nic,si vyvolil Bůh,
aby zlomil moc těch,kteří jsou něco." /I K l,?7-29/ Proto nás
Písmo nenechává na pochybách,komu bude patřit vítězství.
Co tedy máme dělat my? Odpověď je jednoduchá, ratřiť k potomstvu té Ženy. Být jejími dětmi. Nehledat spásu nikde jinde než
u jejího Syna. lo znamená nedat ve svém srdci ani pí3. půdy tomu
hadovi a jeho svodům. To znamená chránit se mentality konsumního
bohatce. To znamená nakolaborovat s nepřáteli jména Kristova. Být
ryzí solí a zářícím světlem.
Dnes n/m chybí čas to rozvést. AIo stačí si přečíst,stačí
se pomodlit Mariino Ma^nificat. Tam je vše. Metoda, taktika, i výsledek. "Velebí má duše Hospodina ..." /Lk 1,46/ Nezdá se vám,
že náš polský papež jo skutečně z této štoly ?
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který k tomuto číslu přikládáme,chce být skutečným "vinculem"
poutem mezi bratry a sestrami,kteří so - alespoň zčásti - znají,
kteří k sobě patří,které spojuje stejný osud a kteří se za sebe
navzájem modlí.Za těmi suchými adresami a.telefonními čísly je
skryta^historie našeho exilu,naše osudy,odhodlanost,vítězství
i porážky.Kéž se octne kopie tohoto seznamu v srdci každého z nás,
a kéž je prosvěcována paprsky naší bratrské lásky při našich modlitbách.Nakonec - co si myslíte - je to jen kopie na nečisto seznamu,který má ve svém trezoru svatý Petr pod hlavičkou "Kniha života".
Fo_operaci_.velmi bolestivé
je náš Karel Wortner,duchovní správce Cechů v oblasti
Frankfurtu nad Mohanem.Začátkem zimy ho rozbolela páteř,ustřel
čili houser.Bohužel to bylo vážnější.Nyní je Karel na dlouhé týdny
ve svěrací kazajce ze sádry.Až so jí zbaví,bude so muset podrobit
další operaci na vyztužení páteře.Naštěstí není u cizích.Odborník,
který ho operoval,je český věřící lékař v exilu.Kdo Karla zná,ví,
jakou má^dětinskou oddanost a důvěru k Panně Marii.Svá utrpení
jistě obětuje i za nás.Že bychom zas my za něho vzývali "Uzdravení
nemocných" ?
Když už byl rukopis Vincula předán alumnům Nepomucena k napsání,přišla smutná zprava:
V pondělí 4.ledna večer zemřel v Had Pyrmont
Dr. K A R E L
¥ 0 R T N Ë R
kněz pražské arcidiecéze,duchovní správce naší
české církevní obce v oblasti Franfurtu nad Mohanem.
Pohřeb bude pravděpodobně ve Frankfurtu 12.února
kolem poledne*
Už výše jsme se zmínili o jeho operaci.V půli ledna byl Karel
převezen do kliniky v Bad Pyrmont,kd^si u Hanoveru,kde český odborník,Dr*Fantiš zjistil,že má "něco" na míše.Co bylo to"něco"
se objevilo až po operaci,která se konala 21.ledna.Slo o zhoubný
nádor,metastasi rakoviny,která seděla na plících.
Karlíček musel nevýslovně trpět.Snad nejvíc ještě doma ve
Frankfurtu.Tenkrát se přemáhal - byly zrovna vánoce - a zřejmě
bolestí nespal celé týdny.Ještě dva dny před smrtí sám volal do
Rima a délai si starosti stran zastupování ve Frankfurtu.Kdo Karla
znal,ví,jaký byl ryzí.Čistý.Nefalšovaný.Proto si mohl dovolit říci
anebo napsat druhým věci,které by snad nikdo jiný neměl odvahu
říci do očí.Základní rys jeho hluboké zbožnosti byla de'tinnà důvěra k Panně Marii.U ní hledal sílu i ve svém utrpení a - jak sám
vyznal - doufal,že si ho buá vezme brzy k sobě,anebo že ho uzdraví.
Jako jednapadesátiletý člověk plný života sázel spíš na to druhé,
na uzdravení.Poslal do Říma svůj primiční obrázek*s prosbou,aby
byl předán Sv.Otci,jeho-říkal do telefonu-Panna Maria jistě vyslyší.
Obrázek,bohužel,dojde pozdě.Naše fankfurtská farnost osiřela,naše
církev však má o jednoho přímluvce víc. A tak se pomodleme za něho
i k němu. Requiem aeternam i Magnificat, hymnus na Boží milosrdenství a věrnost.

Životní jubilea
Škoda,že není v redakci nějaká pečlivá ženo.Muži no tyto věci
zrovna nejsou,? tak nám jisté zase nějaké to jubileum uteče,zase
někdo zůstane mladší než je ve skutečnosti.Přece se nám ale podařilo přistihnout kapitán- Rochlu z Londýna při překračování sedmdesátky a Otce Langa rovněž z Londýna,jakož i Otce Peksu z Melbournu,
jek při psaní svého veku přešli z pětky ni šestku.Jak je proti nim
mlád Pater Koláček z vatikánského rozhlesu,který je teprve u kvóty
padesát! Všem budeme vyprošovat dobrý dech při dalším výstupu na
horu Karmel.V mementu za zemřelé pak vzpomeneme na tatínka Otce
Blažeje Mullora z Vídně.
Pak_žc_to_nejdej_
Kdyby na někoho začal doléhat příliš tíživý pesimismus,a/6 si
vezme číslo "Hlasu národa" ze 14.července o podívá se tam na 28
zašlejířovaných tvářiček usměvavých "Marian Sisters".Jejich zrod
líčí článek nazvaný "0pus*6 svou zem,svou rodinu... a já Ti požehnám".Píše se trm: "Před 25 lety dvě české řeholní sestry také
opustily svou rodnou zem a Bůh jim požehnal zrozením nové řeholní
společnosti - Marian Sistersof the Ďiocese of Lincoln. Sestra
Marta Silná a sestra Terezka Gottwaldová byly původně členky milosrdných sester Třetího řádu sv.Františka a jejich mateřinoc byl
v Brně na Sirotčí ulici ..." Sestry s trochou živé víry v srdci.
Přišly do Ameriky,zrovna když tam začínala móda místo do kláštera
utíkat z klášterů ven.A kde se vzala,tu se vzala,dnes je kolem nich
26 amerických děvčat.Nenaondulovaných,nýbrž pořádně začepených,
jak se sluší na sestřičky.A pak že to nejde.Což je Boží rámě zkráceno?Milé sestry Marto a Terezko,vyproste i nám trochu svatého
optimismu,my Vám zatím tleskáme a držíme palce.
Během sjezdu střediska Velehrad se někteří kněží ptali,zda je
také pro ně místo v našem domě ve Svatém Martinu v jihotyrolském
údolí Casies.Odpověď zní: samozřejmě,že je tam pro nás místo,
vždyí jo ten dům náš.Ovšem je to právě dům pro apoštolát,nikoliv
hotel.Nejsou tem pokoje,nýbrž jen ložnice s více lůžky.Kuchyně
funguje naplno jen tehdy,když si tam ta která skupina přiveze svou
kuchařku.Mimoto se v domě po většinu roku stále něco děje,střídají
se tam různé kursy a "oázy",jak se mohou zájemci dočíst v oběžníku
"Společenství",které vydávají naši salesiáni Horák a Poláček,kteří
dům vedou.Ti právě jako odpověá na výše zmíněný dotaz reservovali
pro naše kněze a bohoslovce druhou polovinu září,od 18.do 30.IX.
Kdo má o to zájem,a^ se tedy včas přihlásí,abychom o tento svůj
termín nepřišli.
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S^C^S. Kanada
Z "Kanadských listů"/listopad-prosinec 79/ citujeme:
"Ontarijské ministerstvo kultury a rekreace vydalo nedávno sérii
Ethnokulturních profilů.Podle sčítání z r.1971 má Kanada 57*840
občanů českého původu a 24.300 slovenského původu". Od té doby tam
každý rok přijížděli další a další.A kolik je pro ne českých knězi?
V Torontu je ne staronáro^ní,nýbrž v moderním slova smyslu*uprchlická farnost sv.Václave,s vlastním kostelem,halou a bytem pro kněze.

P.Jaroslav Jando,její budovatel, však už po léta hlodá nástupce*
A zatím noní.V Burlingtonu dělá zázraky Otec Šach,který - jak jsme
se zmínili výše - oslavil svou šedesátku.Jak už referoval i Novy
život,před vánocemi znovu zajel na Daleký západ,navštívil^krajany
ve Vancouveru,Prince Goorgo,Now Westminsteru,na poutním místě
Chilliwack,v Calgary a ve Winnipjgu.Tam navštívil i kardinála
Flahiffa.Píšo: "Jelikož po smrti 0.Josefa Sólistky nastaly změny
ve vedení /kdysi české/ farnosti Panny Mario Fatimské a administrátor jo zatím KanacLan /ne už Cech/,žádali jsme pana kardinála,aby
O.Jiří Svoboda,který je na pensi,mohl sloužit pro naše^krajany
jednou za měsíc českou mši sv.Toto nám pan kardinál slíbil".Dobrý
Otob 3ach pak brzy po^ svém návratu,ještě před vánocemi,měl automobilovou nehodu/naštěstí to odneslo auto,no on/.
Pak mámo v Kanadě ještě českou/dalo by se říci i moravskoslováckou/ farnost u sv.Antoníčka v Chathamu,kdo působí Otec
Svatopluk Rus.A tím to konci.
Drazí bratři,šedesát tisíc našich lidí,to jo veliká odpovědnost.
A no'děl;jme si iluse,nepostaráme-li se o ně my,domorodí kněží,
kteří nerozumějí jejich mentalitě,jo k Pánu Bohu těžko dovedou.
Otcové Janda a Šach potřebují nástupce.Necháme jo padnout vyčerpáním?Torontský světící biskup,který má na starosti pastoraci
cizinců,původem Slovinoc,přišel osobně do Nopomucona žádat o české
kněze.Nemohl pochopit,že jiné národy se o své lidi mohou postarat
a my no./A to neviděl adresář Vincula,kdo jo tolik jmen!/
Nedá so opravdu nic dělat? Orato,fratros,a Vy mladší: " Nebojte se"!

Píše Otcc Čižkovský,kterého jeho představení přeložili na
normální anglicky mluvící farnost:"Já jsem stálo vJ spojení s Čechy,
na svatováclavskou pouí; so sešlo poměrně dost lidí ale spousta jich
odjíždí odtud do jiných zemí.Nejméně 500 rodin odjelo bud do Kanady nebo do Austrálie a pár do USA".Zase ta Kanada.Pětsot rodin,
které ještě nejsou započítány v těch skoro šedesáti tisících
našich krajanů. "Pošli,Pane,dělníky na svou vinici"!
Itáli_,
Zpráva o návštěvě záchytného tábora v Padricianu u Terstu,
kterým musí projít každý,kdo požádá o asyl v Itálii:
"V Padricianu jsem byl.koncem listopadu,před Mikulášem.Cestu,jsem^
měl v mlze volmi dobrodružnou.Pater Vittorio/místní kaplan,italský
Chorvat/byl právě v ňímě.Čechů a Slováků tam bylo kolem 250,z toho
21 dětí.Co nám P.Vlttorio slíbil,všechno opravdu zařídil,včetně
oděvů pro děti.Mluvil jsem dlouho s hlavní sociální pracovnicí
i s šéfem policie.Byla tam řada problémů a stížností na čistotu,
kuchyni,práci,...Policie projevila opět nedůvěru k našim lidom:^
prodej vína,pití,opouštění tábora na černo... Snažil jsem so opět
oboustranná nedorozumění vyjasnit a obě strany,jak vedení tábora,
tak uprchlíky uklidnit..."
Ž Padriciana jsou uprchlíci po určité době převezeni do tábora v Latině,kdo už jo režim mírnější.Tam jsou další čeští lidé.
A totéž platí o ostatních zemích.Příliv uprchlíků neustává,naopak,
spíše so zvětšuje.
Nopomuconum
Všem bratřím a sestrám žijícím v diaspoře milé pozdravení
z naší římské koleje.Chci Vám napsat několik vět o naší dnešní situaci,Roku 1979,jak víte,na Bílou neděli 22.dubna za velké účasti
našich českých,slovenských a sudotoněmuckých exulantů a římských
přátel,hlavně pana kardinála Garonna,prefekta, posv.kongregace
pro výchovu a. představitelů církevního akademického světa jsme

vzpomněli padesátiletého výročí založení a otevření Nepomucena.
Oslavy vyvrcholily na svátek sv.Vojtěcha koncelobrovanou mší svatou
se sv.Otcem v paulínské kapli ve Vatikáně a audiencí.Jubilejní
oslava, byla pro nás předně příležitostí k setkání a společnému
zamyšlení nad přítomností a budoucností koleje.Ještě jednou chci
poděkovat všem,kteří jak při dubnovém setkání,tak během letní krajanské pouti projevili a upevnili své přátelské vztahy k Nepomucenu
- a to způsobem velmi konkrétním - finanční pomocí.Přijměte všichni
naše upřímné "Zaplač Pán Bůh".
V letošním akademickém roce jo kolej plně obsazena.Samozřejmě jsem nechal pár pokojíků volných pro naše časté hosty,hlavně
pro Vás kněze.Jste u nás vždy vítáni a jste tu opravdu doma.
Dnes žije v koleji 66 Seminaristů a. kněží ze 12ti národností.Pro
snadnější zvládnutí všech organizačních otázek jsm. tuto velkou
komunitu rozdělili na 4 menší,většinou jazykově homogenní.komunity.
Nositelkou historické identity koluje je komunita Nepomucenum.
K ní patří osm alumnů.Posljdní,ten osmý,přišel 11.1.80 - Karel
Janoušek z Brna. Druhou komunitu tvoří tzv.Maison St.Jean.
Jsou to převážně francouzští bohoslovci,kteří opustili Econo.
Mají své vlastní představené,kteří jim pomáhají najít biskupy.
Novou zkušeností pro nás jo třetí komunita "Svatého Václava".
Jsou tc německy mluvící.studontiteologio z Rakouska,Švýcarska
a Německa.Tráví v Římě tzv."volný rok".Konečně ke čtvrté "komunitě sv.Vojtěcha " patří všichni ostatní,převážně kněží:Italové,
Indové,Američané,jeden Kanacían a jeden Litovoc.Problémů a starostí
jo dost.Jo třeba denně dělat syntézu této velké plurality - a začínat na té nojbanálnější rovině - to je s refektářem a kuchyní.
Každý národ má své vlastní chutě.Naše polské sestry so mají co
činit,aby zvládly tak různé kulinářské požadavky.Naše velká komunita jo věrným obrazem universální církve a jejích teologických
směrů:Jsou tu zastoupeni nadšení ctitelé tradice i vášniví horlívej. za mod.rnu.římské akademické prostředí jim pomáhá najít
rovnováhu.
Minulý rok byl pro nás rokeip požehnaným i v tom smyslu,že
s pomocí Boží na přímluvu sv.Josefa starostlivého tesaře a otcovského hospodáře z Nazarota i ostatních našich zemských ochránců
a díky Vašemu bratrskému pochopení a nesmírné štědrosti se nám
podařilo splatit posl.dní velký dluh.Chci touto cestou vř,,lo poděkovat Vám všem,za vše co jste udělali,děláte a budete dělat,
aby Nepomucenum zůstalo i v budoucnu našim dimovem a seminářem a. to i v časech,které nazvat hospodářsky dobrodružnými jo uufémií.
Hlavně děkujeme našim ct.Školským sestrám sv.Františka za jejich,
odvážnou pomoc v dobách zlých a za jejich víru v budoucnost Nepomucena.Kdybych měl děkovat všem jmenovitě,nestačilo by.na to ani
celé Vinculum.Všichni jste se nějak účastnili na této akci od Mons.
Plannera,který mě stele podpírá sveu zkušeností a svou trpělivou
prací v romantickém úšetnicťví,přes všechny blízké i vzdálené
štědré i modlící se dárce až po alumny,kteří svou spoluprací pomáhají udržet v chodu a v čistotě budovu Nepomucena a udělat ji
pohostinnou.
Požehnání minulého ro^u je též závazkem a úkolem pro budoucnost.Tento rok chceme překonat ještě poslední finanční pasivum
a založit zákonně předepsaný likvidační fond pro zaměstnance.
S pomocí Boží i Vaší to půjde.Nyní dáváme do pořádku kolejní knihovnu.Náš dávný přítel a protektor kard.Ottaviani odkázal v poslední
vůli koleji svou osobní knihovnu i se skříněmi.Také kanadská kolej
zde nechala většinu svých knih.Je ti velká práce pro* naše alumny
ale je nutná pro náš ústav.Stojíme také před velkým úkolem renovací a adaptací ^olejní kaple.Prozatím jsme ve fázi hledání dobrého
projektu.Jakmile ustavíme likvidační fond,začneme se založením

zvláštního konta pro kapli,abychom se nepouštěli do finančních
dobrodružství.V dohledné_ďobe Vám pošlu první zcela provizorní
pohlednici s architektovým návrhem.Už teá Vás prosím o modlitbu
a Vaše ev.připomínky a vylepšovací poznámky.
Chci Vás ještě požádat o to,abyste upozorňovali ve svém prostředí na. možnost studia teologie,přípravy na kněžství event.na
diakonát v naší koloji*Nezapomeňte ani starat se o řeholní ženská
povolání.Naše školské sestry sv.Františka. umožní všem kandidátkám
costu k uskutečnění jejich povolání,;
Všichni znáte tíživou situaci Církve v našich zemích.To není
důvod k malomyslnosti,nýbrž spíše k větší odpovědnosti,pevnějšímu
semknutítZkušenost posledních let prožívaná dramaticky Nepomucenem
ukazuje,že jsme-li bratrsky jednotní a dovedeme-li odvážně milovat
díla Království Božího,Pám je s námi a množí naše lidské síly.
Je to divná a stále platná skutečnost,že pěti chleby a dvěma rybičkami lze nasytit celé zástupy hladovějících - a ještě zbude
dvanáct košů.Jednou před lety starý brixenský kanovník v kázání
řekl:Sv<, Josef pomáhá vždy ale ne lenochům a lidem bez naděje.
Přeji Vám všem duchovně plodnou^postní dobu,prosím Vás i modlitbou pomáhejte naší koleji,aby mohla věrně plnit své poslání
v dnešní době pr< Království Bozi v naších zemích a s bratrskou
vděčností Vám děkuji za Vaše přátelství.
Karel Vrána
rektor
ĚĚĚe_jubilea
Už o nich byle referováno jinde 'ale sem patří zmínka o nich
alespoň pro uplnost^V Anglii misie Otce Lan^a oslavila třicet
let svého trváni.A díky Bohu,Pater Lang tam nrá už i pomocníka,
Otce Pazderku.Dětský^tábor Otce Janíčka na Hostýne u Montrealu
v^Kanadě byl o minulých prázdninách pořádán už popětadvacáté.
At žijí naši čeští jezuité!A a^ nám nevymřou!
52-2^^íí3_se_jedna_sestřička
a napsala: ''Musí se něco dělat ducnovně*Já s ^ pamatuji na rok
1945,co řekli na Staroměstském náměstí: Zasvětit lid Panně Marii.
Tedy se musí dělat obnova.Je potřeba kazatel,eo..Měli bychom dosáhnout,aby Oeši/tedy všichni,myslím/ se modlili růženec a nebo
jiné modlitby za naše doma a za mládež.Je to moje přesvědčení po
návštěvě v Irsku,Tam byla před příjezdem Svatého Otce příprava tak
spirituální.Celé noci měli adorace,růženec se modlily celý den skupiny a v jednom kostele v Dublině byl bez přestání výstav a adorace.
Mládeže byl plný kostel... Tak jsem si umínila,že budu mít tohle
porad na mysli.,." Děkujeme sestřičko,máte pravdu.Kolik procent
našeho národa, se asi modlí?A kolik lidí jsem naučil se modlit já,
který jsem tu právě k tomu?

Tak nějak zněla otázka,položená v minulém čísle v doslovu za
dopisem Petra Koláře.Ivo Císař na ni odpovídá: "Z lidského hlediska
je to náhoda a vina komunismu;ale u Pána Boha asi náhoda neexistuje
a jako umučení Páně byl hřích se strany lidí ale vykupitelská obět
se strany Krista,tak tato'náhoda'a vina se přetvářejí milostí
a láskou v spásonosnou cestu pro nás a pro druhé.
Náš úkol není jenom něco'dělat' ale také trpět solidárně,ja.ko
udy jedni druhých a všichni údy Kristovy,s vědomím,že utrpení má
velikou nadpřirozenou cenu a může být právě míněno Bohem jako naše

poslání v rámci trpící Církve/Srv.Jn 10,11; 12,2'!—25; Mt 10,39;
1 Pt 4,13.'./ Sloučíme všichni naši velkou mši v Kristu pro Církev.
Často myslím na své spolubratry i některé biskupy doma a je
mi to posilou v mých zkouškách,protože jsem stále víceméně "odstraňován'^ tomto prostředí,kde se na mne dívají stále jako na cizince.
Myslím,že mnoho mých spolubratři ve světě je na tom rovněž tak.
Jako u nás doma je mnoho našich bratří donuceno k pasivitě,je jim
bráněno apoštolsky pracovat,a více měno mohou jen trpět a svědčit
pro Krista a Církev a spásu lidí /třeba jako sv.Pavel ve vězeních/,
tak i my sdílíme jejich osud,jsme nuceni hlavně trpět a obětovat
se pro Církev pronásledovanou a trpící /tam i zde/ a svědčit ve^
"svobodném" světě.
To naše utrpení a kříž má velkou cenu.A také naše svědectví.
Kromě vnější apoštolské a pastorační stránky našeho exilu je tu
i stránka duchovní,mystická,vykupitelská,tj.vyznám a smysl a důležitost našeho kříže,našeho mučednického svědectví,a to má vyznám
jak pro Církev doma,tak pro Církev v ostatním světě.Doma těsně po
válce se mnoho debatovalo a psalo o tom,zda a že a jak jsme mostem
mezi Východem a Západem;nu, a my v exilu vlastně tím mostem,duchovním jsme,a^ na to myslíme nebo ne,á^ to chceme nebo ne.Připodobněni
Kristu budujeme nejen Církev u nás doma,ale i novou Evropu,Církev
ve světě.A - jak zdůrazňuje H.Urs v.Balthasar,ta pasivita a odevzdanost do vůle Otce,ta zdánlivá neschopnost dělat cokoliv,to
ztroskotání,ta naprostá a "pouhá"poslušnost Pána Ježíše nás vykoupily.Dnes se šíří hodně teolorie kříže,již někdo nazývá i teologií
"bankrotu",ztroskotání,neúspěchu.Tato slabost,nemohoucnost,bláznovství,pohoršení kříže je u Boha síla,moc,moudrost,spása,jediná
naše nadšje.Ostatní ponechejme také na Pánu nás a Církve,jemuž
dokazujeme důvěru a věrnost.Duch sv.a kříž jsou dvě síly,na nichž
stojí Církev a naděje světa,a mohou,musí být náplní i našeho života,
jemuž dávají smysl".
Svátostné rozhřešení_šesky
Snad se nám podaří dostat text celého obřadu z vlasti.Zde přepisujeme hlavní část,definitivně schválenou,podle pramenů z Říma:
"Bůh,Otec veškerého milosrdenství,smrtí a vskříšením svého
Syna smířil se sebou celý svět a na odpuštění hříchů dal svatého
Ducha; aĚ ti skrze tuto službu cárkve odpustí hříchy a naplní tě
pokojem.
UDĚLUJI TI ROZHŘEŠENÍ VE JM^NU OTCE I SYNA I DUCHA SVATÉHO. Amen"
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Jan Píská,Nendoza v Argentino,30.X.1979: "Jak jsem Ti snad
již napsáT,v měsíci březnu jsem sobe automobilu zakoupil a jeho
prostřednictvím kusu země Argentinské poznal,čehož jsem sobě nelamentoval.Bylo^ mi však lamentovati,že tento automobil jsem s kopce
shodil,než přesto jsem v jízdě pokračovat! mohl a netoliko se mi
zachoval,že jsem jej i vymeniti mohl.Učinil jsem tak ve stejném
místě,kde jsem prvního vozu zakoupil.Říci pak mohu,že mnoho se
v něm proháním.Během pěti měsíců jsem již toliko zde ve městě pěti
tisíc kilometrů urazil a během pěti těchto měsíců jsem žádného
sloupu ni žádného vozu bližního svého nepočkodil,čemuž tůze se raduji,nakolik domorodci zdejčí podobně co Římané po městě se

prohánějí a bližních svých neustálo nebezpečí vystavují.Hlavně pak
oni ustoupiti nechtějí a tak mnohokráte na nárožích mnoho vozů
poškozených tuze vidčti se může.Říci jest Tobě musím,že poslední
dobou časem jsem neoplýval,nakolik práce mi přibylo.Jest ta vinice
Páně rozsáhlá tůze,než málo jest těch,jenž na ní pracují.Mnoho již
své roky má,a proto spíše ve stínu odpočívají a slunci se nevystavují,aby nedostali upal.Z toho důvodu my tuze upalovati musíme.
A tak jest tomu i v případě mém.Dva měsíce budou tomu,co mi ředitel
/řekněme střední/ školy,jež se vedle kostela mého nachází,pravil,
zda bych se o duchovní řízení její starati mohl.A tak jsem i učinil.
V škamnách ústavu tohoto kolem osmi set duší pilně študýruje,
a z důvodu toho,každou chvíli cvičení duchovní s nimi činím.To proto,
že jsem viděl,že s nimi příslušně zacvičiti musím.Rovněž i listu
toho během jednoho z těchto cvičení Tobě jest píši.Bylo pak toto
cvičení mnou u spěchu velikého připraveno.Ráno jsem ustavu navštívil,bych zvěděl kolik jest těch,jenž o cvičení toto zájem jeví.
Hned poté jsem se s nimi viděti musel,bych je o praktických potřebách i požadavcích zpravil.Když jsem ta^ učinil,vozu svého jsem
popadl,abych se ubíral asistenty hledáti.To pak snadné tí<ze jest
není.Pravda ^est,že mám jest osm dívčin,jenž se již v posledním
roce tohoto ustavu zmíněného nacházejí,jež s radostí velikou mi
pomáhají.Potíž jest však v tom vězí,že se zde na konci roku nacházíme.A s koncem roku máme taky zkoušky.Než přesto jsem třech z nich
nalezl,u velké radosti mé.Odpoledne jsem se pak opět do ústavu
mého ubíral,abych jest zvěděl,kolik mladých svolení rodičův jest
obdrželo.Vrátil jsem se rychle do farnosti své,abych sobě svršků
svých připravil,a s tím již času bylo,abych dvou mší svatých sloužil.
Když jsem pak již druhou skončil,již času bylo,abychom vyrazili.
Načež jsem o jedenácté hodině u veliké radosti mé ulehl.Jsou jest
tomu již tři tydny,co jednoho cvičení za druhým zde provozuji,než
s radostí tak činím,nakolik vidím,že mnoha nesmrtelných duší tak
jest spaseno bude.Představují mi mnohých problémů a s pomocí Boží
a mojí,často jsme řešení našli.
Jelikož pak mi mnoho práce přibylo,vidím,že něčeho opustit
museti budu,pravděpodobně to místo,kde jsem již od příchodu svého
pilně pracoval.Co do dobré vůle,tato vskutku mi neschází,než času
nemám,abych se všemu příslušně oddával.Já pak zato mám,že lépe jest
dvou věcí ^onati dobře,než pěti špatně.Pročež,nech^ se děje vůle
Boží.Cn ví,co jest pro mne nejlipší.
SE*^MMANUEL^Sprin3bok v Jižní Africe,4.XI.1979: "Rok 1980
bude i pro mne vzdálenou významným.9*10.1980,di-li Bůh žiti,budu
obnovovati padesátileté klášterní sliby.Z celého srdce prosím,
důstojní páni,milí krajané o Vaše modlitby. Díky Bohu moje nemoc
/Myatheria gravis/se zlepšila,že mohu zase mluvit a polykat,ale
bohužel připojila se cukrovka.Denně dostávám injekce insulinu a dietu.Tsk dvě doživotní nemoci v mém stáří.Ale Bůh ví co činí,staň se
Jeho vůle.Prosím o posilu v konání Jeho svaté vůle.Horké dny už
začaly a jsou citelné.Po třech bezdeštných letech byli jsme obdařeni deštěm,bohužel nedostatečným pro vyprahlou zem.Přesto pouší
omládla a krátký čas kvetla.Prudké větry a housenky učinily brzký
konec.

REDAKČNÍ: Příští číslo vyjde,bohdá,na jaře.Redaktor dekuje alumnům
Nepomucena,kteří laskavě naklepali text na blány.

