Řada XXIV, číslo 2

Řím v červnu 1980

Jak se připravíme na rok 198$?
Jak už bylo napsáno jinde, letos tomu bude sto let, co papež
Lev XIII. vydal cyrilometodějskou encykliku "Grande munus". V Ellwangen pak, na místě věznění svatého Metoděje, budeme letos konat už po desáté naši krajanskou pou*6. A jen pět let nás dělí od
6. dubna 1985, dne, na který připadne poslední cyrilometodějské
jubileum tohoto tisíciletí, kdy uplyne jedenáct set let od blažené smrti svatého Metoděje.
Tato jubilea nelze nechat bez povšimnutí. Vždyt jde přece o
nás, o kořeny našeho národního bytí. Tím spíš, že nakonec jen my
v exilu máme možnost o našich dějinách mluvit svobodně bez nadiktovaného výkladu, a že tedy máme i závažnou povinnost toto "dědictví otců" uchovat a předat budoucím generacím.
Svatý Otec Jan Pavel II. měl odvahu říci v Paříži na světovém foru UNESCO, že jeho národ, několikrát odsouzený k smrti, se
zachoval jen dík své kultuře. Nemohli bychom něco podobného říci
i my? A není to právě za dnešní situace víc než časové?
Kultura, kterou nám přinesli svatí Cyril a Metoděj,nespočívala jen v daru písma. Abeceda je sice nezbytný nástroj šíření kultury, ale^to právě jen nástroj. Největší dar, který jsme dostali
od našich věrozvěstů,bylo Písmo s velkým "P", ta radostná zvěst
evangelia, že na počátku bylo Slovo, to Slovo že bylo u Boha, a
že se toto Boží Slovo stalo tělem, člověkem. Svatí Cyril a Metoděj nám nepřinesli jen techniku psaní a také nás neobdařili jen
nějakou geniální ideologií. Oni přišli říct našim předkům, že
každý z nich má nesmírnou cenu, že i ten nejposlednější z nich
má úžasnou důstojnost, že patří do rodiny, jejíž hlavou je milovaný Syn nebeského Otce, a to do té míry, že kdo ublíží i tomu
nejmenšímu z nich, bude se musit odpovídat před Ním.
Snad jsme si příliš zvykli zaměňovat kulturu s technikou a
považovat za známky civilizace barevné televizory a trysková.letadla. Kultura, kterou nám přinesli svatí Cyril a Metoděj,je naprosto jiná. Její magna charta zní: "Cokoliv jste učinili jednomu z mých nejmenších bratří, to jste učinili mně." Její nejvyšší zákon: "Milujte se navzájem tak, jak jsem já miloval vás."
Jak vidno, opravdu tu nejde o ideologii, zde se vše opírá o to
MNĚ a JÁ, která se vztahují na živou osobu, na Kristovo TY. A
tohoto živého Krista nám svatí Cyril a Metoděj zvěstovali, Ukřižovaného, který dnes sedí po pravici Otce a dává smysl existenci
a osudu každého z nás.
Z mnoha míst se volá, abychom příštích pět let, která nás dělí od výročí Metodějovy smrti, věnovali přípravě na to jubileum,
abychom je věnovali náboženské obrodě našeho národa. Lze namít-
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nout, že je to nad naše síly, že je nás na to příliš málo a že
jsme příliš rozptýlení po celém světě. Přestovšak návrh, abychom
příštích pět let věnovali zamyšlení nad "dědictvím otců" není utopistický. Vždyt přece nejde o naše síly, nýbrž o vnitřní sílu
toho dědictví. A to je stále tak živé a časové, že má moc oslovit každého, kdo se mu otevře.
Cožrto nedokazují i úspěchy Svatého Otce, který se nakonec
prostřednictvím svatého Vojtěcha hlásí ke stejným kořenům? Jen si
všimněme, na čem staví svou obranu lidských práv. Ne na řecké filosofii, ne na přirozeném právu scholastiků, nýbrž právě na tom,
co nám přinesli svatí Cyril a Metoděj: že "na počátku bylo Slovo,
...a to Slovo se stalo tělem" - a že proto "s každým člověkem bez
vyjímky je Kristus určitým způsobem spojen" (Redemptor hominis,
č.14).
Svatí Cyril a Metoděj nás nejen uvedli na cestu dějin, oni
naši národní historii začlenili do dějin spásy. A o tu spásu nakonec šlo a jde stále. Zápas českých dějin je zápas o tuto spásu
- anebo o zavržení. Konečné rozhodnutí ještě nepadlo, zápas pokračuje. Máme právo zůstat stranou?
Nejjímavější cestou Svatého Otce byla jeho pout do vlasti. A
ta vyvrcholila posledním proslovem před odletem z Krakova. Zůstaňte věrni kořenům, z nichž náš národ vyrostly zapřísahal tam své
rodáky. Zůstaňte věrni své minulosti, zůstaňte věrni své národní
identitě,^jen tak můžete přežít. Není to program i pro nás, není
to i náš ukol, i naše odpovědnost, i naše povinnost?
Jak tuto povinnost splnit, o tom je třeba se společně dohodnout. Velká hesla a líbivé programy zmohou málo, zvláště v nesnadných podmínkách našeho exilu. Ze bychom se třeba zasadili za to,
aby si každý náš krajan přečetl aspoň evangelia? Že bychom soustavně usilovali o to, aby se naši svěřenci naučili modlit, aby
každý den věnovali nějaký okamžik rozhovoru s Pánem Ježíšem - třeba právě při čtení toho evangelia? Že bychom zintensivněli apoštolát duchovních cvičení a snažili se pro ně získat i ty, kteří
je ještě neznají? Že bychom častěji mluvili o duchovních dějinách
našeho národa a šířili třeba životopisy našich svatých, které vydala Křesťanská akademie v řadě "Sůl země"? A vůbec, že bychom
začli u sebe samých, že bychom se snažili prohloubit svůj život
modlitby, že bychom se začli léčit z poraženectví a skepse, "že
se stejně nedá nic dělat"?Svatí Cyril a Metoděj nám svým životem
ukázali, že se i v našem národě dá udělat mnoho, navzdor - anebo snad právě dík - všemu možnému protivenství. V síle Kristova
Ducha, z kterého oni žili. Že bychom si tedy vykasali rukávy a
šli po jejich stopách?
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I2^_dubna_zemřel dp^ Karel Kučera,
kněz omažské arcidiecéze. Rodák z Hořelic u Prahy, kde se narodil 5. srpna 1920, vystudoval reálné gymnasium v Berouně a teologii v Praze, kde byl vysvěcen na kněze v r. 1944. V pražské arcidiecézi působil do r. 1949 ^ kdy uprchl do Německa, odkud se dostal do USA, nejdříve do Chicaga a pak do Omahy ve státě Nebraska. Tam působil v duchovní správě - začal u sv. Václava v Omaze ale kvůli podlomenému zdraví prožil většinu svého exilu jako nemocniční kaplan. Byl to milý, přívětivý kněz, který dovedl nést
s úsměvem svůj dvojí kříž vyhnanství i nemoci.
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Pohřbili ho na hřbitove, jehož jméno "Calvary" je zárukou slavného vzkříšení. Prelát Lekavý nám o tom napsal: "Byl jsem na pohřbu s Prachařem, Sladkým a Smutným, přišel také farář od sv. Václava dp,. Tůma a asi 70 dalších kněží z diecese. Mši sv. měl arcibiskup Sheehan, kázal velmi pěkně farář katedrály dp. Paul F. Peter, katedrála byla skoro plná lidu a dětí." Jistě še za Karla pomodlíme, kéž nám dá Pán s ním jednou radostné shledání!
ři-J§ř2slav_Popelka_T^J^_po operaci srdce
P. Jaroslav Popelka, horlivý misionář české Kalifornie, oslavil 9. března tr. desáté výročí svého příletu do Los Angeles, kam
přišel od kanadských Indiánů. Desetiletá služba našim krajanům ho
samozřejmě stála mnoho obětí a pocítilo to zvláště jeho srdce.: V
poslední době ho trápila silná angína pectoris a lékaři nakonec
rozhodli, že je nutné podrobit se operaci srdce. Přestál ji šťastně 6. května a dnes, doufáme, je už opět chlapík- aspoň tak, přáli bychom mu, jako byl před těmi 10 léty. Jsme mu blízko svými
modlitbami.
Kulatá jubilea
Před 70 lety spatřili světlo světa chrabří Moravané Petr Lekavý
a František Rochla.
Před 50 lety se zasvětila Bohu řeholními sliby (8.IX.) sestra
Jana Emanuela Krausová, která je už 49 let v misiích.
Před 30 lety byl vysvěcen na kněze dp. Ludvík Světinský.
Pred 25 lety přijali kněžské svěcení Otcové František Rochla (5*6),
Josef Laštovica (3.7), Jaroslav Pole (25.9)? Miroslav
Tvrdek, Vojtěch Engelhart OSB. a Josef Hurton (všichni tři v ňímě 17*12).
Před 10 lety se stali kněžími dpp. Josef Pernikář a Stanislav Liška C.Ss.R.
Před 5 lety byl vysvěceni na kněze Bernard Klener, František Láša a Libor Koval, při pouti v Ellwangen pak Petr Kolář S.J. Dr. Koval oslavil letos také abrahamoviny.
A jak se říkávalo při čtení martyrologia, alibi aliorum multorum
martyrům et confessorum atque sanctarum virginum. Kéž nám to tito
"alii", o nichž nevíme, odpustí. Blahopřejeme v modlitbě.
§B2lšCRá_bolest^_polovicní_bolest
Kéž se pravdivost tohoto přísloví osvědčí u našich spolubratři Ta*Ěáka a Kovala, jimž zemřela maminka R.i.p.
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5ĚĚátá_jubilea
svého založení anebo aspoň příchodu svého misionáře slaví v tomto roce několik našich církevních obcí. Už jsme se-zmínili o příchodu Otce Popelky do Los Angeles. V Kanadě existuje už deset let
misie svatého Vojtěcha v Hamiltonu, kterou tak obětavě spravuje
Otec Šach,V Kolíně nad Rýnem oslavil dp. Max Kandler obdobné jubileum slavnou pontifikálkou (slovenský biskup Kalata a pražští
opatové Opasek a Verzích OSB.). Kéž jim Pán žehná i v budoucnu!
^šská_církeyni_obec_ve_Frankfurtu
slavila bohužel desáté výročí svého založení jako sirotek. Jejích
15*000 farníků nemá ještě stále vlastního duchovního správce. Po
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několik měsíců tam obětavě vypomáhal dp. Jan Holas. Jak se vyvine
situace v budoucnu? Bylo by jistě neodpovědné nechat ležet ladem
toto pole zavlažené potem a krví Karla Wortnera. Edo má pomoci?
Naléhavost této situace dokazuje - a přímo volá do nebe - že tu
nejde o nějakou soukromou záležitost delegáta Fořta z Mnichova
anebo Škarvady z Říma, nýbrž o společnou odpovědnost nás všech.
Může někdo z těch, kdo se dali vysvětit pro službu lidí z českých
či moravských diecézí necítit na svém svědomí tíhu těch patnácti
tisíc duší, které bez kněze, který by jim rozuměl, jen velmi těžko najdou cestu k spáse?
Kanada
Podobná nouze existuje stále v Kanadě, zvláší v Torontu, kde
žije snad vůbec nejsilnější skupina našich krajanů v exilu. P. Janda i místní arcibiskup volají o pomoc. Kdo se nabídne? Zatím tam
jel na prázdniny - a kéž i na "pastorační námluvy" - jeden bohoslovec Nepomucena, který však bude hotov až za dva roky.
Chicago
I tam máme těžkosti, zaviněné tím, že benediktinské opatství
sv. Prokopa v Lisle, které bylo kdysi české, ztratilo ráz, který
mu vtiskli jeho zakladatelé a první opati a přestalo se zajímat o
naše potřeby. Už před časem - jak je známo - se zřeklo české tiskárny, která vykonala tolik dobrého pro naše krajany. Nyní opouští
i kostel sv. Prokopa, kde se konávaly české bohoslužby. Tím ztrácí náš duchovní správce, břevnovský benediktin Vojtěch'Vít, své
církevněprávní "ubi subsistam". Jak je přenést do střediska Velehrad, které vybudoval a kde vydává i Hlas národa? O^tom jednal v
těchto dnech jeho opat Dr. Opasek, který se za tím účelem rozletěl do Chicaga. Pán Bůh mu pomáhej!
Nepomucenum
13. června byl vysvěcen na jáhna pro pražskou arcidiecézi
Pavel Sebor, na akolytu Karel Simandl ze Znojma a do duchovního
stavu byl uveden Slovák Pavol Šiška. Kéž v nich máme nové pomocníky!
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František ŠTAUD, Sikuas v Peru: "Před vánoci jsem onemocněl na
záhadný podhnisaný otok na levé tváři, měli podezření z rakoviny.
Jinak se mi daří.dobře, a to proto, že mám výborného kaplana,
který mě má rád. Známe se už řadu let, od dob jeho středoškolských
studií. Je to mé povolání. Jenom tak zmůžeme do jisté míry, co se
na nás v duchovní správě 80-90 vesnic žádá. Naší největší starostí je vychovávat laické apoštoly pro tolik osad a současně i budoucí kněze. Naše fara je "preseminář" v dohodě s biskupem."
František KNOBLOCH, Amazonie v Brazílii: "Jak vidíte, jsem ještě
tady v pralese. Jsem teá na misijní stanici Pari ^rhoeira při
řece Tiquié blízko kolumbijských hranic. Jsou zde jen Indiáni:
Tukano, Dersano, Tujuka, Miriti, Yepá a Peoná. 1. ledna to bylo
už dvacet let, co jsem tady na misii na Rio Negro, 3 roky v Pari
Cachoeira, jeden rok na Rio Irana, 15 let na Canaboris, vždy mezi Indiány. Jsem spokojen a vděčný Pánu Bohu, že mohu být knězem
a misionářem, ale nyní bych rád přešel do normální kněžské práce
ve Spojených Státech. Pan biskup Mořkovský mi napsal, že mohu přijet do jeho diecéze..."
Příští číslo vyjde, dá-li Pán Bůh, na podzim. Milost a pokoj všemi

