Řada XXV, číslo 2

Řím v listopadu'1981

Svatý Mojžíši, oroduj za nás!
Milánský arcibiskup Carlo Maria Martini, když byl ještě
profesorem na Biblickém ústave, dával kněžím exercicie postavené na Starém zákoně, na osudu Mojžíšově. Bylo to odvážné, ale i
podmanivé. Zkusme to i my zamyslit se jednou na tímto předchůdcem Pána Ježíše. Třeba to osloví i nás.
První, co na Mojžíšovi zaujme, je jeho povolání. Jak známo, vyrostl na dvoře faraonově. Měl tedy víc než kdokoli jiný
předpoklady k tomu, aby se stal užitečným svému národu, který
právě tam v Egyptě žil v otroctví. Byla to příležitost jedinečná, neopakovatelná, vskutku historická. Jenže - co se stane?
Mojžíš tu svou šanci prohraje. Zastane se jednoho pronásledovaného Žida a zabije přitom jeho utiskovatele. "Domníval se, že
jeho bratři pochopí, že Bůh je chce skrze něho vysvobodit. Ale
oni to nepochopili. Na druhý den se objevil mezi nimi, právě
když se potýkali, a domlouval jim, aby se nechali na pokoji.
Řekl: Přátelé, jste přece bratři! Proč se mezi sebou bijete!
Ale ten, který druhého bil, odehnal ho se slovy: Kdo tě nad námi ustanovil vládcem či soudcem? Chceš snad zabít i mne, jako
.jsi zabil včera toho Egyptana? - Pro toto slovo Mojžíš utekl a
bydlel jako cizinec v zemi Madiánské." (Sk 7? 25-29) Tedy naprostý krach. Mojžíš se stane nemožným jak v Egyptě, tak u svého národa. Zřekl se všeho, chtěl se dát k disposici svému lidu,
ale jeho obě*6 - a byla to oběí nemalá - nebyLa přijata. Tak
ztratí svůj domov a stane se cizincem jak mezi Egypťany tak i
ve vlastním národě. Pro orientálce to bylo jedno z největších
neštěstí vůbec. Neměl žádnou záštitu, žádného kmenového mstitele, byl vydán na pospas všech. Nezbylo mu tedy nic jiného,
než se uchýlit na poušt. "Bydlel jako cizinec v zemi Madiánské."
To se ovšem snadno říká, ale jak těžce se to asi Mojžíšovi žilo. Snad zrovna my, kteří jsme se dostali do exilu, si to
můžeme tak trochu představit. A nešlo o zkoušku krátkou.
"Uplynulo čtyřicet let. Tu se mu ukázal na poušti u hory Sinaje
anděl v plameni hořícího keře. S údivem hleděl Mojžíš na ten
zjev." (Sk 7, 30-31) S údivem jistě nelíčeným. Vždyt přece čtyřicet let - i kdyby šlo o číslo symbolické - je dlouhá, velmi
dlouhá doba. A člověk přitom stárne. "Mojžíš se třásl a neodvažoval se podívat." (L.c.) Už si přece myslel, že na něho Hospodin zapomněl. Už se považoval za frustrovaného člověka, kterému
nezbývá nic jiného než nějak v klidu dožít. A tu najednou zazní
to Hospodinovo slovo: "Zuj si s nohou opánky! Neboí místo, na
kterém stoníš, je země svatá." To musilo znít jako další překvapení. Poušt byla přece.pro Izraelity vším jiným než místem svatým. Byla to říše šakalů, domov vyvrhelů. A tu Mojžíš slyší, že
zrovna ta pouš*6, místo jeho vyhnanství, je místo svaté. Ze prá-

vě tam, kde se cítil tak opuštěným, je mu Bůh tak blízko. Boží
hlas pak pokračuje:"Dobře jsem viděl utrpení svého lidu v Egyptě a slyšel jejich úpění." (L.c.) Mojžíš asi ztratil přímý styk
se svým národem, nebyl dost dobře informován o situaci. A tu najednou slyší: "Dobře jsem viděl utrpení svého lidu." Není to tedy jen lid Mojžíšův, je to ještě více lid Hospodinův. Proto také
to nebude dvořenín Mojžíš, člen egyptské nomenklatury, kdo ten
lid vysvobodí, nýbrž rámě samého Hospodina. "Proto jsem sestoupil, abych je vysvobodil. A ted vzhůru! Pošlu tě do Egypta." (Sk
7, 31-34)
Je asi nad naše síly si představit, co se v tom okamžiku s Mojžíšem dálo. Co mu asi vířilo v hlavě, čím se mu rozbušilo srdce. To, co kdysi považoval za své poslání, se nyní začíná
uskutečňovat. Ovšem tak nepředvídaně, tak zvláštně, způsobem daleko jiným, než jak si to představoval on. Snad si kdysi myslil,
že bude úspěšným vojevůdcem, že bude miláčkem davů, že zvítězí
svou obratností a svým důvtipem. Nyní začíná chápat, že to bude
docela jinak, i když si jistě ještě nedovede představit všechny
ty nesmírné potíže, které na něho čekají, i když ještě nemá ani
zdaleka potuchu o tom, co ho to bude stát a jak to všecko skončí. Že jeho národ sice bude svobodný, že ho dokonce on, Mojžíš,
dovede až na práh země zaslíbené, ale jemu samému že už nebude
dopřáno do ní vkročit...
Není to tak trochu zrcadlo pro každého z nás? Kolik jsme
měli snů a plánů, když jsme vstupovali do semináře. Skoro jako
Mojžíš, když opouštěl faraónův dvůr. A co se nám z těch plánů
splnilo? Je vůbec někdo z nás na místě, kde si představoval, že
zakotví? A přesto právě ta pouší, na které žijeme, je země svatá. A v celém tom zašmodrchaném klubku událostí, které vyznačily náš život, můžeme odkrývat tím jasněji, čím více se blížíme
k cíli, jasný plán Boží lásky, která nás přetvářela v nástroj své
spásy, k obrazu Ježíše Krista. Pokud jsme se jí ovšem dávali k
disposici, pokud jsme proti velkým plánům Božím nestavěli sobecky malicherné plány vlastní. Že se nám nesplnilo to, po čem jsme
toužili? I tu závisí odpověd na ryzosti našich úmyslů. Chtěl-li
být Mojžíš slavným a mocným vojevůdcem, pak mu to nevyšlo. Přálli si však naplnit Hospodinovu vůli a stát se nástrojem jeho slitování, pak byl vyslyšen v míře víc než vrchovaté. A nám by mělo
jít právě o toto. Ne prosazovat vlastní plány, nýbrž naplňovat
svůj kněžský úkol, a to na tom místě, kam nás Pán Bůh postavil.
"Kdo má svůj život rád, ztratí ho; kdo však svůj život na tomto
světě nenávidí, uchová si ho pro život věčný." (Jn 12,25) Pro
lidi velké jako byl Mojžíš platí velká kriteria. Kriteria lásky,
která vyžaduje, ale také dává všechno. S naprostou samozřejmostí,
nezištně, s věrností, která umí čekat. Svatý Mojžíši, oroduj za
nás!

M E Z I
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Novy adresář
K tomuto číslu přikládáme nový adresář. Jeho vydání je vždy utužením "vincula", pouta mezi námi, roztroušenými po celém světě.
Jak vidíte, neubývá nás, i když v novém vydání chybí několik jmen,
která jsme musili zařadit do seznamu našich zesnulých. Jako.vše
- na světě, i náš adresář není dokonalý. U některých jmen chybí adresy, u některých adres telefonní čísla - to však není, aspoň ne

vždy, vina redaktora. Proto si, prosím, ten adresář prohlédněte
a případné nedostatky nám co nejdřív oznamte. I telefonní čísla
jsou^velmi užitečná, a*6 žijete na kterémkoli světadíle, mohou posloužit, kdy se toho nejméně nadáme. Ovšem to hlavní: nezapomeňme si ta jména zapsat do srdce a zařadit do svého mementa, do našich každodenních modliteb!
" $Y^-B°Yl-kReží_-_a_brz^_třetí_k_nim
0 kněžském svěcení Pavla Šebora a Emila Buriana víme již
všichni z Nového života (1981, str. 143). Vložil na ně ruce v římském farním kostele sv. Lukáše sympatický a celkem ještě mladý
Brazilčan, kuriální arcibiskup Lukáš Moreira Neves. Pater Burian,
který dosáhl kněžství už v pokročilejším věku, působí nyní v Německu. Pater Sebor z pražské arcidiecéze dokončuje ještě svá studia v ^epomucenu, o prázdninách byl však už dvakrát v torontské
arcidiecézi v Kanadě, kde by měl jednou působit mezi našimi krajany. Jak je snad známo, Posv. kongregace pro klérus vydala v červenci 1980 normy o právním postavení kněží, kteří vypomáhají v
diecézi, která není jejich vlastní. P. Šebor je první z našich
kněží, který nastoupí na své nové místo podle této instrukce,
která předpokládá jasnou smlouvu s místním biskupem.
Oba novokněze vítáme do svých řad a vyprošujeme jim sílu
Kristova Ducha pro jejich působení.
Při stejné mši sv. byl vysvěcen na jáhna další bohoslovec
Nepomucena, Karel Simandl z diecéze brněnské, který, dá-li Pán
Bůh, přijme ve stejné farnosti (už po léta tam totiž vyučuje náboženství a vypomáhá při nedělních bohoslužbách) svěcení kněžské,
19*^prosince tr. Také on bude ještě tento a pak i další rok pokračovat ve studiích. I jemu držíme palce ve svých modlitbách a
' vítáme ho do našeho českého presbyteria v naději, že nám brzy
přijde pomoci, aby pak jednou své zkušenosti uplatnil ve vlasti.
Nepomucenum
je tč. v hrozném nepořádku. Přestavuje se v něm totiž,
pod vedením českých umělců, velká kaple, která by měla zářit v
plné kráse právě při Simandlově primici. Aby pak svatá matka jak^jsme koleji říkali - snadněji oželela dozrání svých vyspělejších synů, dal jí Pán nové benjamínky. V prvním roce startovali letos tři bohoslovci, dva Češi a jeden Slovák.
Jinak ve velkém refektáři to zaznívá všemi jazyky a ráno
jsou všechny kaple plné. To vše samozřejmě i dík našim modlitbám, v kterých věrně pokračujeme, protože nám v exilu na málo
čem tak záleží jako právě na našem ^epomucenu. Proto i tíhu spojenou s jeho udržováním nemůžeme nechávat jen na bedrech - díky
Pánu Bohu dost solidních - rektora Vrány, spirituála Špidlíka a
vicerektora Plíška, nýbrž ji musíme pomáhat nést my všichni.
^ĚĚĚ-áubilea
Stříbrné kněžské jubileum slavili v červnu naši salesiáni Dittrich, Homola a Hrubý a 1. července i jejich spolubratr Valerián. Kdo jim jeste negratuloval, a*6 se za ně honem pomodlí,
ale aí přidá i díkůvzdání za to, že nám Pán Bůh ty Trochtovy salesiány nadělil. Pro naši duchovní službu jsou skutečným požehnáním - a pro ostatní řády a kongregace vzorem odpovědnosti vůči
církvi, z které vyšli a která potřebuje jejich sil. Poněvadž je
nás - myslím takových, co chtějí pracovat pro naše lidi - málo,
je nutno jim přát, aby ještě aspoň další čtvrt století vydrželi
na^líše (navzdor vráskám, které jim prý - podle poetického vyznání Otce Hrubého na sjezdu Velehradu, kterému však mnoho pří-

tomných nechtělo věřit - opřádají čela). Některé historické prameny udávají, že kolínský Max Kandler je trumfnul o 5 let, že totiž slavil už své třicáté výročí vysvěcení. Je to možné? I jemu
upřímné blahopřání.
Že pak nemládneme (snad přece jen na té teorii P. Hrubého o přibývajících vráskách něco bude), vyplývá i z toho, že se
různá kulatá čísla snoubí s jmény jiných našich spolubratři. Šedesátka přišla pozdravit msg;r. Fořta a dp. Jecha, Otec Šmídl se
prý tuhle potkal s pětašedesátkou a pana opata Veržicha začíná
tížit už sedmý křížek. Upřímná blahopram jim i vsem ostatním
(třeba i sestrám, co skrývají vrásky pod šlejíř), kterým kostrbatá čísla dovolují zatajovat jejich věk.
Při nejbližším zasedání redakční rady chceme odhlasovat,
aby se tato rubrika zrušila. Dnes bohužel musíme poprosit o modlitbu - naštěstí už částečně i děkovnou - za naše dva spolubratry
na Novém světě, Otce Vyorala a Šacha.
Otec Alois Vyoral, salesián, od Boha, krajanů i místních
Američanů oblíbený pastýř našich newyorčanů, napsal 12. října:
"Od masopustu jsem se necítil nějak dobře, ale nevěnoval jsem tomu pozornost. Nebylo na to času. Po velikonocích už jsem pociťoval bolesti na prsou, měl občas těžkosti s dýcháním, ale odkládal jsem návštěvu doktora, až dodělám toto a ono, v červenci jsem
letěl ještě do Mexika kázat duchovní cvičení, a když jsem se vrátil, už jsem odkládat nemohl, protože dýchání bylo už chvílemi a
v jisté poloze nemožné a k tomu bolesti žaludku a na prsou a opuchání nohou v kotnících. Tož jsem zajel konečně k doktorovi,
a ten mne poslal rovnou do nemocnice. Pobyl jsem si tem pět týdnů, první týden s kyslíkovou maskou a pak téměř tři týdny v intensivní péči. Byla, nebo je to cardiomiopatie. Chřipkový bacil
se mi zatoulal do srdce a udělal si tam karneval. Oslabené srdce
nestačilo pumpovat všechnu krev z plic, zůstávaly tam krevní usedliny a z toho všeho to ostatní, zaneřáděná plíce nemohla pracovat a z toho vznikaly těžkosti v dýchání. Ted jsem už měsíc doma, cítím se dobře, rád bych už něco dělal, ale doktor ještě nedovolí. Prý to vezme ještě nějaký měsíc. Mám zakázánu jakoukoliv
činnost, chození do schodů a přílišné chození vůbec a jakoukoliv
námahu. Tak lenoším. Do Astorie (tj. na krajanské bohoslužby) za
mne jezdí náš ředitel. Je to Američan z polské rodiny, mluví dobře polsky a česky pěkně rozumí, část mše svaté slouží česky a lidé jsou velmi spokojení a mají ho rádi. Pro mne je to velké ulehčení a velká pomoc. A on tam jezdí rád. A i jinak je ta nemoc k
něčemu dobrá. Lidé pracují a pomáhají s větší ochotou a radostí
a s vědomím odpovědnosti rádi přebírají všechny materiální starosti a sociální práci. - - Děkuji všem podepsaným za vzpomínku
a pozdrav z brixenského zasedání. Pán Bůh Vám to zaplatí"
Kéž Pán Bůh odplatí i Otci Vyoralovi jeho obětavost, ale
kéž jeho mučednickou korunu drží ještě dlouho a dlouho někde v
tresoru pod desaterým zámkem. Aby jeho dobré srdce, na kterém,
zdá se, nezůstala žádná jizva, zase tepalo, jak se na takový orgán sluší, ještě dlouhá léta k útěše a radosti nás všech!
Druhá smutná zpráva nám přišla z Kanady. Týká se našeho
apoštola Otce Josefa Šacha, z jehož dopisů přepisujeme:
"14. dubna mi řekl oční specialista: 'Váš zrak za poslední 4 měsíce drasticky zeslábl. Mohu ten katarakt operovat kdykoliv,^ale
rozhodnout se musíte sám. Ptát se ne jednou, ale destkrát...^
Mám totiž chronickou infekci, Dr. Madronich mi řekl: 'S tou infekcí je to špatné, operace, bude-li,musí být "klasická", ne
laserem, je tu možnost oslepnutí.'" - - "I slepý si troufám

být užitečný, ale i když Pán Bůh zkouší mou trpělivost jako Joba
a víru jako Abraháma, vím, že mi pomůže. - - Jsem Pánu Bohu tak
vděčný za 62 let, v kterých jsem měl možnost poznat Boží dílo a
jeho krásu. Za ta léta - i třeba slepý - mám tisíce důvodů mu děkovat a meditovat o jeho díle a lásce k nám. Zatím ještě vidím..."
26. října byl psán další dopis, rukopisem trochu pozměněným: "Operaci jsem měl 9. X. v pátek v 9 hodin ráno. Domů jsem
měl jít 10. října ráno. Nastaly komplikace. Specialista mi pár hodin po operaci obnažil oko, že mi ukáže "zázrak moderní oční chirurgie"."Toto nedělám na jiných pacientech, jen na Vás,"řekl. V oku byla již posazena 14-dioptriová kontaktní čočka. Postavil se
před postel a řekl: "Vidíte mě?" - "Ne,"řekl jsem,"jenom proud
světla."Zakryl oko a odešel. Za pár hodin to opakoval jeho asistent.
Tentýž výsledek. V sobotu ráno - totéž. Vyndal čočku a zalepil oko. "Domů^nepůjdete," řekl, "až zítra v neděli." Odpoledne došel
biskup a řekl: "Be ready to accept God's will, whatever it will
be." - ^Jsem hotov, excelence," řekl jsem, "jsem hotov přijmout
vůli Boží." Večer došel nemocniční kaplan a ptal se: "Father, nejsi depressed, jsi dobrého ducha?" - "Ano," řekl jsem. V neděli
ráno jsem se dostal do koupelny, oholil se, umyl,a začal jsem pohybovat rukou před okem zakrytým perforovanou svíčkou-pokličkou
a viděl jsem pohyby a obrysy ruky, rozhlížel jsem se okolo, šel
k posteli a matně rozeznával obrysy pokoje. Toto jsem měl vidět
hned po operaci, ale byl jsem dva dny slepý. V 10 hodin ráno přišel specialista, řekl jsem mu, co jsem zpozoroval, on mi ihned
zkoušel^oko a řekl: "Krystal je průzračný." Propustil mě domů, ovšem s tím, že půjdu k neteři, že prý absolutně nesmím být sám. Neteř a její manžel byl se mnou v nemocnici, odvezli mě domů a kapali^mi kapky do očí čtyřikrát denně, to dosud dělám. V neděli jsem
již koncelebroval farní mši sv. s Otcem Waligorou, zameškal jsem
celebrování jen dvakrát, v pátek po operaci a v sobotu. Od 1§.
října jsem již v našem domě. Brýle mi pomáhají, ale číst nemohu,
psát jenom s pomocí lupy, hned jsem unaven. Jinak zastávám své
povinnosti jako dříve. Tento týden - vlastně minulý - jsme měli
duchovní cvičení s 0. Jiřím Novotným z Montreálu. Zúčastnilo se
jich 23 krajanů... Pomalu se již budu chystat na západ Kanady,
čas kvapí. Doufám, že se můj zrak polepší, mám jen prozatímní brýle asi na 30 dní. Specialista, když jsem ho tak položil na lopatky, mi řekl: "We have a long way to go." Jak dlouhou cestu, nevím^ Rád bych, abych mohl opět sedět za volantem a byl pánem svého času. Takto musím žádat o pomoc druhých.... V Chathamu to snad
klape, ve Winnipegu má nastat nějaký obrat k lepšímu. Doufám, že
mi bude možné tam opět zajet před vánocemi. - Oči bolí, končím
.tuto zprávu a odevzdávám Vás všechny do náručí Panny Marie a sv.
Josefa."
Zde není místo pro komentář, spíš pro hluboké zamyšlení.
Máme-li ještě takovéhle kněze, tak to s námi není zlé. A že jsme
Ti, Josefe, blízko, to přece není třeba psát...
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CyEil25šÍ2ĚĚJská_pout
Všechny krajanské duchovní správy už obdržely oběžník o
CM pouti. Dnes chceme toto pozvání rozšířit i na ty, kdo přímo
nepracují s našimi krajany.
Ve dnech 13. - 17° února 1982 se totiž sjedou do Říma
poutníci ze všech slovanských národů, aby poděkovali,Svatému

otci za prohlášení svatých Cyrila a Metoda za patrony Evropy a vyznali věrnost jejich odkazu. Tak, jak to vykonali právě před sto
lety po vydání listu "Grande munus" jejich předkové pod vedením
biskupa Strossmeyera. Ze zemí, kde je jakás takáš svoboda, přijedou pravděpodobně velké výpravy. A z našeho národa? Od nás, kteří tolik mluvíme ó Velehradu? Nesmíme se nechat zahanbit.
Hlavními body pouti bude mše sv. se Svatým otcem o svátku našich patronů v neděli 14. února a pak ve středu zvláštní audience pro Slovany. Je tedy třeba být v Římě aspoň od večera 13*
února do odpoledne 17° února. Kdo by ovšem chtěl pobýt v Římě déle - snad by se dal uspořádat i nějaký zájezd po Itálii - může se
zdržet podle libosti, ovšem včas to oznámit. První přihlášky totiž už docházejí, a kdo se ozve pozdě, může nenajit ubytování. Zatím jsme zamluvili určitý počet míst s denní pensí rovnající se
přibližně 20 dolarům (40 DM).
Sedmisté_výročí_smrti_blah
Provinciál Rytířského řádu křížovníků s červenou hvězdou poslal
z Vídně 12. listopadu 1981 čtenářům Vincula tento dopis:
Drazí spolubratři,
2. března 1982 - tedy už za 4 měsíce - budeme slavit
sedmisté výročí úmrtí blahoslavené Anežky. Myslím, že Vám není
třeba vypisovat důvody, pro které by měl celý český katolický exil tohoto data důstojně vzpomenout. 0 to více, čím současné události v Československu znemožňují, aby tato skutečnost byla
důstojně oslavena doma. 0 to větší povinnost máme my, čeští knězi a katolíci v exilu. Lhůta je velice krátká, ale začneme-li jednat okamžitě, můžeme ještě dost vykonat. Vzpomeňme též, že u našich národů - z historických důvodů nám vlastním - byla úcta .a
láska k naším národním patronům vždy větší než v zemích, ve kterých v exilu žijeme.
Je zcela pochopitelné, že iniciativa k důstojným oslavám
tohoto jubilea vychází z křížovnického řádu s červenou hvězdou.
Ona je naše duchovní matka, zakladatelka, a my se považujeme za
jeden z mála přemyslovských svatých odkazů, který žije až do dnešních dob, i když je současným režimem doma na životě smrtelně ohrožen.
Tato výzva k Vám dochází značně pozdě, ale určitou iniciativu k důstojným oslavám jsme již vykonali dříve. Především
asi před rokem jsme poslali španělskému králi žádost, aby nám daroval bud celý ostatek dolní čelisti blahoslavené Anežky, chovaný
v Eskoriálu nebo aspoň jeho část. (Tento ostatek přivezla do Španělska z Prahy roku 1576 vdova po císaři Maxmiliánu II.) Jak víte, v husitských válkách ostatky těla blahoslavené se staly nezvěstné. Král naší žádosti z části vyhověl a já jsem byl vyzván,
abych začátkem srpna část těchto ostatků slavnostním způsobem
pro náš řád v Eskoriálu převzal.
Ve spolupráci s českými kněžími v Římě se jedná dále o
to, aby sv. Otec k tomuto datu vydal svůj apoštolský list a aby
vatikánská pošta vydala k tomuto datu zvláštní známku.
Ve Vídni v neděli po 2. březnu přislíbil vídeňský kardinál sloužit v našem řádovém kostele sv. Karla - který je perlou
evropského baroka - slavnostní bohoslužby. Vydání životopisu blahoslavené a dějin našeho řádu v češtině a němčině chystáme, až o
rok později, kdy náš řád bude slavit 750 let výročí svého založení, 250 let působení ve Vídni a 200 let farnosti při našem kostele. (Není ale vyloučeno, že životopis blahoslavené v češtině vyjde v Křestanské akademii v Ěímě už v příštím roce.)
Jsme přesvědčeni, že každý z Vás ve svém prostředí se bude snažit co nejdůstojněji oslavit nadcházející výročí smrti bia-

hoslavené Anežky. Ale čím bychom mohli přispět my všichni ke spolecne důstojné oslavě?
1) Je potřeba dát zhotovit důstojný relikviář pro ostatky blahoslavené, které jsme dostali. Náš řád ve Vídni - to jsem konkrétně
novicové - nemá jiný příjem než můj farářský plat a část
příspěvku jednoho z noviců. Vzpomínám si na krásnou zlatou čelenku, kterou věnovali američtí Češi k miléniu svatého Václava a ktera byla ozdobou svatovítské klenotnice. Domníváte se, že náš exil
s Vaší pomocí by byl schopen - kromě důstojné řady knih, které v
dnešním exilu vyšly - na sebe zanechat i ještě jinou památku, to^
tiž důstojný relikviář pro ostatky blahoslavené Anežky? V tomto
případě propagujte mezi svými ovečkami konto řádu: Kreuzherrenorden PF St. Karl bei der I. oster. Sparkasse, Kontonummer 02537788 s^poznámkou "na relikviář bl. Anežky". Tato akce ovšem velice specha, protože do začátku března relikviář potřebujeme. Kdo
rychle dává, dvakrát dává.
2) Další iniciativa k uvážení: Začátkem července příštího roku
sjede se do Vídně veliká část českého exilu na sokolský slet. Z
iniciativy P. Langa z Londýna předsednictvo Sokola chce zařadit
pro cvicicí a pro účastníky sletu do programu i mše svaté. Měli
by se sjet k výročí Anežky v tytéž dny do Vídně čeští katolíci z
celeho exilu a měli by nabídnout účastníkům sletu, aby se na našich slavnostech podíleli?! Jistě to bude značně záviset od rozhodnuti nejblizsích sousedů - duchovních správců z Německa, zda
se^rozhodnou své tradiční "Ellwangen" slavit letos ke cti bl. Anezky ve Vídni, protože tyto cyrilometodějské oslavy jsou ve stejnem case jako sokolský slet. Ale i jednotlivým výpravám, které
by chtěly přijet nezávisle na "Elwangenských" se budu snažit zajistit ubytování,ve Vídni. Ale i to je už třeba zajistit vzhledem
k turistické sezoně a sletu nejpozději "zítra"!
3) Někteří duchovní správci přišli s myšlenkou, zda by se k tomuto vyroci neměla konat "cesta s ostatky po exilu" - jako se před
lety konala cesta s lebkou sv. Vojtěcha. Jistě ostatek, který jsme
dostali, jediný známý zub bl. Anežky, nekoresponduje s lebkou, ale ani v teto věci nejsme hmotaři. Možná, že by bylo dobré, kdyby bylo možno především s duchovními správci v Americe a Kanadě
zorgaiíiDvat tuto cestu a tak se sejít s těmi - bylo jich na tisíce - které jsem za své letos již patnáctileté duchovní služby v
uprchlických táborech oslovil a kteří nyní žijí v těchto zemích.
Snad by se k této cestě připojil i P. Kučera a tak by touto cestou mohli být osloveni i ti, které oslovil v Německu on. Svého
casu povazoval i Mons. Skarvada takové oživení kontaktů mezi námi a dřívějšími našimi ovečkami za důležité. Celá věc by však potřebovala velmi přesnou oAmisaci.
To jsou asi nejhlavnější myšlenky, které mě napadají, jak
bychom mohli oslavit jubileum bl. Anežky. Vím, že je již skoro
pozdě. Ale upoutá-li Vás některá z těchto iniciativ a budeme-li
ted jednat okamžitě, dá se ještě něco udělat.
Na Vaše odpovědi a návrhy, které mi prosím zašlete přímo do Vidně na níže uvedenou adresu, se těším.
Oroduj za nás všechny bl. Anežko!
P. Josef Novotný O.Cr.c.r.s.
(Provinzialat des Ritterl. Kreuzherrenordens
mit dem roten Stern, A-1040 WIEN, Kreuzherrengasse 1)

První_odpověd
si dovoluje napsat hned za tepla Jaroslav Škarvada.
1) Oslava jubilea je naší povinností; na relikviář posílám hned
"zítra" šek.
2) Co se týká ostatních iniciativ, redakce Vincula se jim dala jak vidno - k disposici, ale snad by bylo bývalo vhodnější je
přednést osobně při našich schůzkách. Jedna taková byla v Brixenu, druhá nedávno v Ellwangen.
3) V Brixenu jsme mluvili i o vhodnosti naší účasti na sokolském
sletu. Bylo rozhodnuto, že se to ponechává osobnímu uvážení každého zvlášť. Čili nebude organisováno nic z centra. Ve Vídni bude
ve stejné době i setkání Naardenského hnutí. Co se týká sokolů,
nebude bez zajímavosti přepsat několik vět z dopisu, který napsal Jan Waldauf, starosta Ústředí československého sokolstva v
zahraničí, P. Langovi do Londýna:
"Máte pravdu, že chceme na slet pozvat samozřejmě i
Orel. (...) Děkuji Vám za Váš námět, aby se při sletu
také pamatovalo na stránku duchovní - uspořádáním bohoslužeb. Jen zcela předběžně jsme o tom sice již jednali, avšak dosud jsme nic pevného nestanovili. Jsem
Vám tedy povděčen za to, že jste již ve spojení s duchovními ve Vídni a tuto možnost jim nadhodil.
Velká duchovní síla náboženství je zřejmá z mnoha událostí současnosti, při čemž pro nás je v dnešní době nejvýznamnější vývoj událostí v Polsku. Ovšem také
u nás, v naší vlasti, bylo a je mnoho dokladů této síly - nejvýraznějším byl při tom hrdinný postoj kardinála Berana.
Jsem také přesvědčen, že doba někdejších předsudků na obou stranách - a na nich založených svárů, potyček,
vrcholících někdy až v nepřátelství (a z toho také plynoucí mínění, že Sokol je protikatolický) je skutečně
již překonána a konečně na dobro za námi."
4) Zkušenost ukázala, že je nebezpečné přerušovat zaběhnuté tradice. Proto bych byl proti tomu, aby vypadla pout do Ellwangen.
Tím spíš, že si musíme držet to jedinečné datum první červencové soboty, které by n§&^z^ovna v příštím roce, kdy se bude oživovat kult svatých Cyrila a Metoda,nějaká jiná skupina provždy
"vyfouknout". V Německu je přece daleko víc krajanů, než co se
vejde do ellwangenské basiliky, jedno tedy nevylučuje druhé.
5) K duchovním správcům z uprchlických táborů se hlásí lidé,
kteří jsou někdy v krajanském společenství našich farností v zámořských zemích zcela neznámí. V lágru totiž vládla jiná mentalita, nepřevládali tam "starousedlíci", kterým se zastavily v hlavě hodinky v roce jejich útěku, a potom lidé si dobře pamatují,
kdo jim pomohl, když jim bylo nejhůře. Jsem přesvědčen, že takové setkání by vzkřísilo mnoho "odumřelých". Proto by se k takovým "anežským poutníkům" měl v tom případě přidat i někdo, kdo
pracoval v táborech v Itálii (Mons. Planner nebo prof. Skalický).
0 v š e m : mají naši duchovní správci v zámoří , kteří jsou většinou velmi zapřažení (srv. výše "Naši nemocní") a pracují v situaci, která se nedá srovnávat se střední Evropou, možnost a fysickou sílu to zorganisovat? Na tuto otázku mohou dát odpověá jen
oni, protože jde nakonec o pozvání,, které nemůže být než plně
svobodné.
NA ZÁVĚR telegraficky: V Římě zemřel pan Carlo Weirich, ředitel
Poutního domu, v Norimberku pí. Mezerová, fac-totum místního Velehradu. O.v p.! - Radostné vánoce, na shledanou napřesrok!

POZOR! DÚŽEŽITĚ!

CM POUŤ DO ŘÍMA SE NEKONÁ!

DŮLEŽITÉ! POZOR!

Drazí spolubratři,
Dnes 9. prosince, když už bylo Vinculum
rozmnoženo, došlo telefonické hlášení, že zdejší výbor pro oslavy sv. Cyrila a M e t o d ě j e rozhodl, že se únorová pouí do Říma nekoná. Bránili se až do minulého týdne, ale odpovědi biskupských konferencí je zřejmě k tomu kroku přinutily. Tak si to bude musit jali Svatý otec, který s tím už také počítal, tak i "Vy
škrtnout v kalendáři. Jak je nepříjemné tu pouí takto odtrubovat,
jsem se přesvědčil nejlépe sám, když jsem odříkával zamluvená
místa v pensionech kolem si/. Petra. Ale co se dá dělat. Ten únorový termín nebyl asi nejvhodnější a také situace slovanských
církví není tc. nejrůžovější. Musíme se tedy těšit na shledání
někdy jindy.
Zatím Vám přeji dobrou mysl a hodně trpělivosti, postoj v dané situaci zřejmě nejmoudřejší. A pak i vánoční radost. Ono to přece jen není žádná maličkost, že je tu EMANUEL - s námi Bůhí
Váš
Jaroslav Škarvada

