Řada XXI, číslo 1

Řím v postní době 1981.

ÚKOL VZNEŠENÝ A HROZNÝ
(Nad slovy Jana Pavla II. kazatelům lidových misií
v únoru 1981)
"Jestliže jsou v srdci Kristova náměstka přítomni všichni lidé se svými úzkostmi a svými ideály, pak jste tam tím více
přítomni vy, kteří máte vznešený a hrozný ukol hlásat evangelium
v moderní společnosti."
Úkol vznešený a hrozný. Svatý otec použil přídavné jméno
"tremendo", které značí něco, co člověka roztřese. A nám by se
opravdu měla rozklepat kolena, když si uvědomíme, že mezi lidmi
dnešní doby, vyprahlými, unavenými, zklamanými a někdy přímo
zoufalými, stojíme my, kteří máme v rukou nesmírné bohatství.
Máme přece přístup k vodě živé, která má moc občerstvit, máme
v rukou chléb života, který dovede zachránit, jsme posláni rozdávat lásku, radost,naději. A zatím? Zatím to své bohatství nedovedeme často plne objevit ani my sami, a tím méně jsme pak
schopni je zprostředkovat druhým. Je to skutečně něco hrozného
vidět, jak kolem nás druzí umírají hladem, mít v rukou chléb života a neumět jim pomoci. Co dělat?
Svatý otec se snaží odpovědět právě na tuto otázku. Říká:
"Aby bylo naše kázání účinné, je třeba předně dobře znát duchovní a psychologickou skutečnost křestanů, kteří žijí v moderní společnosti. I když je to bolestné a vyžaduje to velkou citlivost,
je třeba si realisticky přiznat, že dnešní křesťané ztratili často orientaci, že byli svedeni se správné cesty, že se cítí zmateni a někdy přímo zklamáni." Svatý otec vypočítává vše, co se událo v posledních desetiletích zvláště v přebujelé církvi Západu.
"Vyskytli se učitelé, kteří hlásali naplno názory odporující zjevené pravdě, jak byla odjakživa vyučována; kteří šířili skutečné
herese na poli víry a mravů; kteří vnášeli do Božího lidu pochyby, zmatek a vzdor; kteří narušovali i liturgii." Snad bylo nutné pranýřovat jednou tyto falešné proroky, kteří se svatokrádežně odvolávají na koncil a přitom - jak říká Svatý otec dále - zavlekli církev zvlášť na Západě do intelektuálního relativismu a
etického permisivismu, kteří chtějí někdy zcela záměrně rozředit
její poselství eschatologické spásy a strnout ji tak na úroveň
společenského hnutí. Člověku se přitom vtírá otázka: Kde je to
horší, zde na Západě, kde se mnozí křesťané nechali nakazit tím,
co Svatý otec nazývá sociologickým křesťanstvím bez pevných dogmat a objektivních mravních norem, anebo u nás, kde se prostě z
křesťanství udělalo tabu a kde se proti němu bojuje metodami, které postrádají vnitřní průkaznosti a přesvědčivosti? Snad je možné
jen říci, že ani zde ani tam není těžiště tohoto zápasu v intelektu, nýbrž v srdci člověka, a to že je na jedné i na druhé straně nahlodáno hmotařským konsumismem.
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A tu přichází Svatý otec k druhému bodu svého projevu.
Je třeba nejen poznat objektivní situaci, nýbrž i konkrétního
člověka, který v ní žije. "Je třeba poznat dnešního člověka, je
třeba mu naslouchat, abychom ho mohli pochopit a abychom ho mohli milovat tak, jak je. Ne proto, abychom omlouvali zlo, nýbrž abychom odkryli jeho kořeny, v pevném přesvědčení, že všichni lidé
jsou povoláni k spáse a všem že je otevřená náruč Božího milosrdenství, pokud se jí vědomě a zatvrzele nevymykají. Dnes jsou z evangelijních postav zvlášt časoví milosrdný Samaritán, otec marnotratného syna a dobrý pastýř."
Jakou metodu tedy Svatý otec navrhuje? Říká: "Dnes nestačí jen něco tvrdit. Nejdříve je nutno druhému naslouchat, abychom pochopili, jak daleko dospěl ve svém hledání anebo v dramatu své porážky a svého útěku." Jsou to slova hodná zamyšlení.My
tak často přicházíme s hotovým receptem, aniž bychom si dávali
práci s určením choroby. Opakujeme něco, co jsme se naučili před
desítkami let, co formulovali naši učitelé, kteří žili v úplně
jiné duchovní atmosféře, a pak se divíme, že to dnešního člověka
neosloví. Tu nejde o pravdu, ta je a zůstává stále stejná, ale
o její předložení. Svatý Pavel kázal jinak na athénském aeropagu a jinak v Jeruzalémě, a neofytům přiznal, že je krmí mlékem.
Jan Pavel II. mluví krásně o dramatickém dobrodružství dnešního
člověka, který vášnivě hledá lásku, aniž by si byl vědom, že tím
hledá Boha. Někdy se mu podaří dostat se o pár kroků dopředu, jindy zas zabloudí, někdy dokonce nad sebou zoufá a začne utíkat
před tím, co by ho mohlo učinit šťastným. Nepokojné je naše srdce,
dokud nespočine v lásce bez mezí - tento existenciálňí neklid,
který tak lapidárně vyjádřil svatý Augustin, trýzní každého člověka i dnes.
Právě proto je tu však třeba nesmírné citlivosti a nesmírného taktu. Taktu, který se může zrodit jen zě skutečné sympatie
spolupoutnictví, ze skutečné lásky, která dovede naslouchat^ která dovede čekat, která dovede říct pravé slovo v pravý čas, a proto někdy i mlčet. "Především je třeba vzbudit a prohloubit smysl
pro mystérium, pro tajemství, uvědomit si nutnost intelektuální
pokory vůči Nekonečnu a Absolutnu." Problém Boha není problémem
rozumové bystrosti, nýbrž osobního postoje. Je možné, že dnešní
člověk cítí menší zábranu uznat nekonečné mystérium bytí, které
ho obklopuje, než přijmout kožené formule, do kterých se někdy
my to nekonečné mystérium snažíme vtěsnat. Nejdůležitější snad
je ukázat lidem, že Bůh není jako člověk, že je právě Laeffabilis,
nepochopitelný a nevyslovitelný, a že proto nejpřirozenější postoj před ním je němý úžas a adorace. Právě proto lidé svatí,^lidé modlitby, kteří prožívali do morku kostí svou přítomnost před
zžírajícím ohněm milujícího Bnha, který je mystérium tremens, dovedli odjakživa oslovit své současníky daleko účinněji než sebeučenejší filosofové a sebevýřečnější kazatelé. Jádro problému
přecé není v tom Boha dokázat, nýbrž Boha uznat, sklonit sé před
ním, otevřít se mu, uvěřit jeho lásce. A na to nestačí slova, k
tomu je třeba život, příklad života, životní postoj.
Dnešní člověk, poznamenaný konsumismem, je už často na dně
a cítí, že je na dně. Trpce vychutnává to Koheletovo "marnost nad
marnost a všecko je marnost". Ale právě to je velká šance pro nás.
Ukázat, že tato situace není bezvýchodná. Že ta žízeň po lásce,
která nám nedává pokoj, není marná. Že tu je cesta, že tu je pravda, že tu je plný život. Ne abstraktní, nýbrž konkrétní TY někoho,
kdo mě má opravdu řád. "Já jsem cesta, pravda a život." (Jn 14,6)
To lze ovšem dnes ukázat asi jen osobní zkušeností. Ne jako pan
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učitel, který vyučuje, nýbrž jako spolupoutník, který se sděluje o to, co sám objevil, v čem našel záchranu, co ho učinilo
šťastným. 0 tom pak platí závěrečná slova Jana Pavla II.: "Blahoslavení, zvěstujete-li tuto pravdu, která zachraňuje, tuto naději, která přináší útěchu, tuto jistotu, která rodí radost." A
nebyl by to Jan Pavel II., kdyby nakonec celé to naše poslání
dělit se s jinými o naši radost nesvěřil Panně Marii. Což není
ona první z nás poutníků, což není "příčina naší radosti"?

M E Z I

N Á M I

Jen Bár_drobečků
Tentokrát pošta mlčela, Nemusíme referovat o smrti nikoho z nás a o těch, co se narodili, taktně pomlčíme, i když
je už můžeme zahrnout do svých modliteb, vždyí; jednou nastoupí na naše místo.
Nesmíme zapomínat ani na naše řeholnice. Není jich málo - stačí se jen podívat do adresáře. A v posledních letech
vstoupily v našem exilu čtyři dívky do kontemplativních řádů.
Roste nám tedy i duchovní zázemí.
Dozvěděli jsme se o onemocnění sestry Bernardy Horákové,
činky misionářského řádu Nejdražší krve. Kéž ji Pán potěší, posílí a brzy uzdraví!
Opravy_v_adresáři
Adresář, jak víte ze zkušenosti, vydáváme ob rok, vyjde
tedy, dá-li Pán Bůh, k příštím vánocům. Ve vydání z r. 1980 si
lze poznamenat některé změny, které udáváme podle čísel. I z
nich se dá vyčíst něco o našich osudech.
16 ČERNÝ Miroslav N.,0.S.A., via S. Uffizio 25, 1-00193 Roma,
tel. 654 08 24 s předčíslím (06)
20 DANĚK Ladislav, 1416 George St., Rosenberg, Texas 77471, USA
28 DVOŘÁK Josef, bydliště neznámo
32 vynechat jméno FATËNA a na jeho místo zapsat:
FASORA Josef, Casilla 2830, Cochabamba, Bolivia
39 GAVURA br. Josef S.J., via S. Luigi Gonzaga 8, 1-21013 Gallarate
40 GE Leo, via Concordia 1, 1-00183 Roma, tel. (06) 755 09 85
44 HEIDLER Alexander, zemřel 3* 8. 1981
45 HOLAS Jan, Buchrainstr. 29, D-6 Frankfurt/Main 70, tel. (0611)
65 38 08 anebo ve středisku na Allerheiligenstr. 52, tel.
(0611) 28 57 10
51 HRDÝ František, vše stejné až na tiskové chyby: Gertrudstr.59,
Postfach 238
53 HRUBÝ Vojtěch S.D.B., via delle Fornaci 200, 1-00165 Roma,
tel. (06) 63 62 56
55 CHLEST Augustin, CFSsS. (oprava tiskové chyby), jinak totéž
64 JOHN Johannes S.A.C., Bischof-Kaller-Str. 3, Postfach 1160,
D-6240 Konigstein, tel. (06174) 73 59
81 KOVAL Libor, Radio Veritas Asia, P.O.Box 939, Manila, Philippines
91 KUČERA Karel, zemřel 12. 4. 1980
96 KUNERT Robert S.J., Postfach 73, A-9010 Klagenfurt
110 bis MATUŠTÍK Martin Josef, bohoslovec, 1849 North Lake Ave.,
Altadena, Ca. 91001, USA, tel. (213) 797 11 67
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113 MIKEŠ Pavel M., O.S.S., via S. Uffizio 25, 1-00193 Roma,
tel, (06) 654 08 24
r
120 NĚMEC Jaroslav, Istituto Teologico, Basilica S. Frančesco,
1-06082 Assisi
- '
131 OPRŠAL Jaroslav, Spedali Riuniti, Viale Alfieri 36, 1-57100
Livorno
í
*
140bis PÍŠA Milan, zatím bez stálého bydliště
143 PLÍŠEK Václav, vicerektor Nepomucena, via Concordia 1,
1-00183 Roma, tel. 755 09 85
145 POLC Jaroslav V., telefonní číslo jeho úřadu má o jednu "9"
víc, tedy 759 43 85 nebo 759 47 04
160 RUS Svatopluk, 2+597 Ahhalt Drive, Kelowna, B.C. VIR 1P7,
Canada
""*
173 STARÝ bratr Simeon O.S.B., zemřel 6. 4. 1981
178 STRÁNSKÝ Jindřich, St. Bernard Church, Rt 1, Box 64 M,
Farfield, Texas 75840, USA
181 SVOBODA Jiří, 449 Douglas Ave., Winnipeg, Manitoba R2G 0Y3
Canada
191 ŠPAČEK V.A., OFMCap., vše stejné až na: Box 39
198 TECL Řehoř O.S.B., Pont. Ateneo S.Anselmo, Piazza dei Cavalieri di Malta 5, 1-00153, tel. (06) 57 35 69
199 TESAŘ Jiří, Killiansplatz 1, D-8 München 2, tel. (089)
50 39 32
219 VOCHOC Jaromír, zemřel 2.11.1977
228 WORTNER Karel, zemřel 4.2.1980
234 ANNA M. Sr. Otradovcová, 1-10080 Castelnuovo'Nigra
235 BERNARDA Horáková, Herz-Jesu-Heim, A-6830*Rankweil
246 MARIA Sr. G. Holas F.M.M., Furth 5., A-3032 Eichgraben
248bis MONICA Otta, Klarissenkloster, Runggadgasse 25, 1-39042
Brixcn
*'
' '
264 PAPEŽSKÁ KOLEJ NEPOMUCENUM, do prvního telefonního čísla
třeba přidat jednu "5", tedy (06) 755 09 85
266 POUTNÍ DUM.KARDINÁLA'BERANA "VELEHRAD","poštovní adresa:
Casella Postale 30088, 1-00100 Roma 47 (je třeba vypsat
všechny nuly /00100/ a,za "Roma" připsat "47". Toto je
také nejspolehlivější adresa pro korespondenci P. Hrubému, pod podmínkou, že se napíše Adalberto Hrubý (tak
je veden pro tu poštovní schránku).
Dřív než se podařilo dopsat tuto stránku, přišla smutná
zpráva. V Norci, v klášteře českých benediktinů,zemřel 6. dubna
bratr SIMEON STARÝ 0. S. B.
Narodil se v Sobyňově na české straně Vysočiny 4. října
1906. Vstoupil do staroslavného emauzského kláštera v Praze a
10. února 1937 tam složil jednoduché sliby. Dlouho však v klášteře nepobyl. Za nacistické okupace, jak známo, byli mniši z Emauz vyhnáni, a po vybombardování kláštera na konci války byla
naděje na jeho znovuvybudování zmařena dalším záborem. Tak byl
bratr Simeon nucen uskutečňovat benediktinský ideál "ora et labora" na nucených pracích. Roku 1963 se mu podařilo se dostat
do Itálie, kde se přidal k hrstce svých řeholních bratří z Emaus. S nimi pak prožíval další léta starostí v Rasigli, dokud
se konečně neusadili v Norci. Kdo byl na otevření tamního kláštera, na něž přijel z Říma pražský arcibiskup kardinál Beran,
mohl vidět v čele Českých synů svatého Benedikta šťastného bratra
Simeona, který.nesl procesionální kříž. V norčském klášteře mohl
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konečně žít jako opravdový mnich, tu složil i slavné sliby a staral se o klášterní hospodářství. Ovšem ne nadarmo se jmenoval Starý, a řeholním jménem ještě k tomu Simeon. Před asi patnácti měsíci se ohlásil infarkt, pak ho klepla mozková mrtvice, a dalšímu jejímu záchvatu, který se dostavil začátkem dubna, podlehl.
Tak mohl zapět své "Nunc dimittis" a spatřit v plném jasu - jak
doufáme - svou Spásu. Kéž zří ve věčnosti i "gloriam plebis suae",
pokračování slavných dějin svého kláštera v jeho původním sídle,
které mu určil Karel IV. S těmito úmysly jsme ve svých modlitbách blízko jeho řeholní rodině, které vyslovujeme svou bratrskou účast. Nechí odpočívá v pokoji!
Pater Petr Kolář_se_stane_kovaným_jezuitou
Petr Kolář, na jehož svěcení v Ellwangen se jistě mnozí z
nás pamatují, působí nyní, jak známo, jako duchovní správce české Paříže. Tam také, v kostele sv. Ignáce, složí v neděli 24.
května do rukou provinciála francouzské provincie Tovaryšstva
Ježíšova slavné sliby. Blahopřejeme jemu i naší české provincii
T.J., a přejeme mu, aby mu bylo dopřáno napsat jednu slavnou kapitolu o jezuitech v našich vlastech (stran předchozích kapitol
srv. STUDIE 73 /1981/ str. 26 násl.) svým vlastním životem. Budeme mu blízko v modlitbě, zvláštní delegace vinkulistů na něho bude vzpomínat u Hatky Boží einsiedelnské, k níž toho dne budou putovat krajané ve Švýcarsku.
H&Ěš-áubilea
Bylo potvrzeno, že není tiskovou chybou neuvěřitelné sdělení, které se objevilo v posledním čísle Nového života, že totiž
P. Jiří Novotný T.J. žijící v Montreálu se dožil 60 let.
Zároveň se dozvídáme, že 8. května uzří Abraháma náš obětavý duchovní správce ve Švábsku (Stuttgart), břevnovský benediktin
P. Radim Valík.
'
0 ostatních jubileích nemáme zprávy (tento bod byl vždy slabinou Vincula), jelikož však čas ubíhá všude stejně, je možné, že
pokračují v jinošských letech i ostatní (snad dokonce i ctihodné
sestry rostou v ctihodnosti, ale tam jde o terén ještě tížeji
probadatelný).
Největším neštěstím člověka prý je, roste-li rychleji věkem
než moudrostí. Přejeme tedy všem, aby dozrávání v moudrosti převyšovalo narůstání let a rekord v té soutěži aby lámala Boží láska, která přináší vyrovnanost, radost a pokoj.

K R A J A N S K Á

D U C H O V N Í

S L U Ž B A

MRichov_slaví_XXX^_výročí_]3rvní_mš^
Připadá na začátek května a jistě se o něm dočteme víc v
tamním Hlasu sv. Cyrila a Metoda. Spolu s^Londýnem to byly první
kroky naší duchovní služby v cizině, aspoň po válce (ve Francii
existovala už dříve, v Americe měli svůj vlastní systém národních farností).
Třicet let je dlouhá doba, stačí se o tom přesvědčit srovnáním fotografií z té doby se záběry z dneška. Pro takového Sašu Heidlera, který na té líše padl, to znamenalo většinu jeho
kněžského života, a to platí tím více o mons. Fořtovi.
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Dějiny české církevní obce mnichovské jsou velkým zrcadlem
našeho exilu,, jeho slávy, jeho síly,i jeho křehkosti a jeho slabin. Kolik iniciativ vyšlo právě odtamtud - např. pravidelné exercicie pro české kněze, snad první exrcicie pro laiky - kolik horlivosti a obětavosti za dob prvních "dípíků" (displaced persons), o
jejichž nesnadném údělu se dnešním uprchlíkům ani nezdá, a pak po
srpnu 1968. Je se co divit, že se tam projevily i naše nedostatky,
že jsme tam ztratili i některé kněze? Na tomto pozadí je třeba vidět věrnost těch, kdo bojovali s čistým štítem, kdo^vytrvali a pokračovali či pokračují íre službě, která zasáhla tisíce, ba desetitisíce našich krajanů, kteří prošli tímto neuralgickým bodem našeho exilu anebo tam i uvázli.
Dnes je na této vartě Karel Fořt sám (už zase bez kaplana).
Posíláme-li mu do Mnichova upřímné blahopřání, uvědomujeme si, že
ještě víc potřebuje naší bratrské solidarity a pomoci v modlitbě.
Co uděláme_pro_^rohloubení_úcty_k_nový^
našim sva^ým_ochránců^^C^rilovi_a_Métodšjovi?
V Římě se nad tím zamýšlela už dvakrát zvláštní komise, v
které jsou zastoupeny všechny slovanské* národy.
Jde snad o dvoji^Úkol:!!) "uvědomit si. cq^lužíme těm velkým apoštolům my, jejich Huchovni děti;,2) pomoci ostatním Evropanům, aby si uvědomili, že hranice této pocestne pevniny nekončí u železné opony, že dokonce většina Evropanu mluví slovanskými jazyky a že geniální postavy bratří ze Solůnejpařtři ceTe Evropě, jak nyní prohlásil Svatý otec a jak" nakonec dokazuje i liturgická reforma II. vatikánského koncilu, která se výslovně inspirovala jimi,
'
^
- .
„
Bylo navrženo vykonat vseslovanskou_pout do Rima, obdobné
jako putovali do Věčného města naši předkové., aby pod vedením velkého biskupa Strossmayera poděkovali Lvu XIII. za "Grande munus".
Tato pou*6 se měla konat již v příštím červenci, nyní je však
víc než pravděpodobně, že z technických důvodů bude třeba ji odiložit na červenec 1982.'
' „
Tím více bychom však měli oslavit "český" svátek našich věrozvěstů 5. července (letos připadá zrovna na neděli), a případně poslat při té příležitosti děkovné telegramy Svatému otci. I
v Římě se už začíná mluvit o Ellwangen. Tím víc si tedy tohoto
poutního místa musíme vážit my, kteří jsme je - to je také jedna
zásluha Mnichova - objevili a kterým se podařilo obsadit pro.krajan skoüT pout neděli kolem 5. Července.
V dohledné době vyjde i ..stručný .český životopis sv. Cyrila
a Metoděje; o.dalších, počinech budeme informovat později.
A co jinde?
Nový život už informoval o apoštolských výpadech našeho
kanadského misionáře z Hamiltonu P. Josefa Sacha.^Snad námpromine, prozradíme-li, že po zdravotní %tránce, aspoň co se týká očí,
je na tom snad nejhůře z nás všech. A přesto si nedá pokoj a horlivostí předčí mnohé z nás. Kéž Pán žehná jeho práči a kéž mu pošle i zvláštního anděla, aby ho chránil zvlášt při jízdě autem!
Do_ouška
Víte, podle čeho se skloňuje německé substantivum "Würdenträger"? Prý podle vzoru "Hosenträger". To prozradil redakci jeden novopečený prelát. Kdo? Hádejte! Pracuje na Posv. kongregaci
pro výchovu, pomáhá ve vatikánském rozhlase a^občas sloužívá msi
sv. pro Čechy v Římě. No ano, Josef Benáček. Že bychom mu také
pogratulovali?

