Rada XXVI, číslo 1

Řím v červnu 1982

Jsme věrni jejich odkazu?
Kdo by 5. července nevzpomněl na Velehrad? Na kolébku našeho
křesťanství, kterou Jan Pavel II. postavil do popředí zájmu celé - *
křesťanské Evropy? Dnes i Angličané a Španělé, Irové,Němci a Italové ctí svaté Cyrila a Metoděje jako své ochránce. Jak si jich vážíme my, jejich duchovní synové?
Jejich dílo bylo skutečně něčím geniálním. Nevydali se na Moravu jako dobyvatelé, naše předky nepovažovali za barbary, které by
bylo třeba porečtit. Ve své čisté víře byli přesvědčeni o tom, že
tam v té zemi žije národ, pro který se naplnil čas spásy. Jak to
krásně vyjadřuje Metodějův staroslvěnský životopis: "Milosrdný Bůh,
který chce, aby byl každý člověk spasen a dospěl k poznání pravdy,
povzbudil za našich let a kvůli našemu národu, o který se nikdo nestaral, k dobrému dílu našeho učitele, blaženého Metoděje." (ŽM II,
1) Slované se měli konečně stát účastnými dědictví, které Bůh připravoval ve Starém zákoně a které pak připadlo Božímu lidu novozákonnímu. Pro bratry ze Soluně byl ten lid na březích,Moravy a Dunaje vyvolen k tomu, aby se jeho synové a dcery stali údy Ježíše Krista, aby On sám mohl vzdávat Otci chválu jejich rty a jejich jazykem.
To bylo něco neslýchaného od dob apoštolů. Náš národ se nestal křesťanským tím, že by, byl býval zabrán nějakou stávající církevní provincií, nýbrž prostě tím, že uvnitř něho, v jeho vlastním srdci, začlo najednou zaznívat evangelium a Boži chvála vyjádřená jeho slovy
a psaná jeho vlastním, pro něho vytvořeným písmem.
Připomeňme si však ještě jednou ta slova Metodějova žáka, která jsme uvedli výše. 0 tom, jak milosrdný Bůh povzbudil k dobrému
dílu svatého Metoděje pro národ, o který se dosud nikdo nestaral. Je
to tak úplně pravda? Dnes přece víme, že v našich vlastech byly už
před příchodem svatých bratří kostely, že tam působili franští a bavorští knšží. Někteří z nich byli snad vedeni zájmy ne zcela ryzími,
ale byli mezi nimi jistě i mužové Boží, snad i světci. Jak to tedy,
že u našich předků nezabrali? Zřejmě proto, že na ně šli ze špatné
stránky, že nerozuměli jejich mentalitě, že nenašli klíč k jejich
srdci. Tak kostely, které postavili, zůstávaly prázdné.
Dnes žije v exilu, mimo vlast, asi větší počet krajanů než jaký žil tehdy v našich řídce obydlených zemích. Je pravda, dnes to už
nejsou pohané, nýbrž z velké části bývalí křesťané, což je daleko
horší. Jsou to však vždy lidé vykoupení Pánem ^ežíšem, kteří cítí v
srdci neklid a často nepřiznanou touhu po Štěstí a Lásce, která k
nám přišla v Božím Synu. Je velmi pohodlné si říci, že s politickým
asylem dostanou i příslušnost k církvi, kde se usadí, a že ta má nyní povinnost se o ně starat. Třeba se i o ně skutečně stará, ale nedopadne to nakonec tak, jako s těmi našimi předky, kterým hlásali evangelium knšží cizinci?
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Co by nám asi dnes řekli svatí Cyril a Metoděj, kdyby se objevili mezi námi? Dovolili by nám, abychom tyto lidi ponechali jejich
osudu, dovolili by nám, abychom zakopali tu hřivnu, kterou je náš
český původ, naše sounáležitost s těmito - po duchovní stránce - ubohými lidmi, naše společná mentalita, společný osud, který nás spojuje? Bez nás, kněží, kteří jim rozumějí, většina z těchto lidí nenajde cestu k Pánu Ježíšovi, o tom se lze snadno přesvědčit. Můžeme
si je vzít na svědomí?
Kéž se tedy naši věrozvěstové přimlouvají u Božího trůnu za ty
z nás, kteří i v cizině zůstali věrni jejich odkazu. Kéž vyprosí Boží milosrdenství těm, kteří jako svatý Cyril padli na této líše. A
kéž i v našich mladých spolubratřích vzbudí zájem a vědomí odpovědnosti za tento úkol, pro který jsme - aspoň jako celek - nenahraditelní. Jak to napsal ten žák svatého Metoděje: "Ty pak shůry, svatá
a ctihodná hlavo, shlížej ve svých modlitbách na nás, kteří po tobě
toužíme. Necht zde žijeme hodni svého poslání a staneme pak s tebou,
my, tvé stádo, po pravici Krista. Boha našeho. Neboí jemu náleží sláva a čest na věky věků. Amen." (ZM XVII,14)

M E Z I

N Á M I

K-Pánu_nás_gředešli:
1. ledna P. Jaroslav JANDA, po 27 let farář našich krajanů v Torontu.
Kněz brněnské diecéze (narozen ve Velkém Jeníkově 1.11.1912,
vysvěcen v Brně 5*7.1937), přišel po svém útěku z vlasti do
Toronta přes Quebec. Hned si vyhrnul rukávy a z počátků, zasetých P. Bernáčkem, vybudoval farnost s vlastním kostelem 3y.
Václava, velkou halou a domem pro duchovního správce. Byl to
člověk svérázný a samorostlý, tvrdá Kanada jeho povahu ještě
utužila. Přesto - anebo snad právě proto - byl upřímný k Bohu i lidem. Pochoval ho světící biskup Wall, kterému asistovalo asi 18 kněží, z českých Otcové Šach, Janíček, Novotný
a Blažek.
Je zajímavé, že právě před 25 léty, také na Nový rok, zemřel
v Torontu jeho pomocník P._Rudolf NEUMANN ze Studence na Moravě. Bylo mu tehdy 37 let, v Torontu působil jen 4 měsíce.
Podlehl asi nemoci, kterou si přivezl a komunistického vězení.
2. února Sr. Gertruda od Školských sester sv. Františka. Pocházela
z Mnichova ze zdravého bavorského kořínku zalévaného po staletí poctivým pivem, takže nevěděla, co je to nemoc a i ve
svých 93 letech byla svěží jako - řekněme trochu starší křepelička. Prý se jako děvče chtěla stát misionářkou, a
tak se vydala přes hory do daleké země - jen pomyslete! až do Cech, kde vstoupila do tamní provincie. Učila dlouhá
léta na dívčím gymnasiu svého řádu v Praze na Mírovém náměstí, po válce odešla do Říma a posledních desetiletích žila
v domě své kongregace na Monte Porzio Catone při Frascati.
Kdo ji znali, nemohli ji nemít rádi.
26.února P. Václav MICHALIČKA, americký benediktin s českým srdcem,
poslední ředitel tiskárny českých benediktinů v Chicagu*
Jím vymřel prakticky tiskový apoštolát jeho opatství, jehož
prapor naštěstí převzal a přenesl na chicagský Velehrad břev-
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novský mnich P. Vojtěch Vít. P. Václav Michalička, narozený
už v Americe, měl opravdu rád vlast svých předků a udělal pro
ni nesmírně mnoho. I jako osmdesátník byl svěží a i když už
nemohl dělat víp, zůstal aspoň oporou Otci Vojtěchovi.
28. února^P. Jiří
TALKNER, farář v Těsta di Lepre u Říma. Pocházel
z Jindřichova Hradce, kde se narodil v r. 1923, bohosloví začal studovat v Českých Budějovicích a po válečném nasazení v
říši - Goringwerke v Linci - je dokončil v Římě. Kvůli nedoro
zumění s tehdejšími představenými Nepomucena - odvolat se k
biskupu Hlouchoví už nebylo možné - musil po dlouhá léta čekat na kněžské svěcení. Byla to pro něho bolestná zkouška,
kterou dokázal velkou věrnost svému povolání. Působil pak v
diecézi biskupa (kdysi kardinála Tisseranta), který ho přijal a vysvětil. V předvečer své smrti - byla právě sobota
před I. nedělí postní - sloužil ještě večerní mši sv, v noci
mu pak přišlo špatně u srdce. Kněz přišel dřív než lékař,
ještě ho vyzpovídal, na viaticum už nezbyl čas. Jak ho měli
v diecézi rádi, dokázala účast farníků a kněží - na šedesát,
mezi nimi dva biskupové, diecézní a mons. Tomko - při pohřbu. Diecézní biskup četl při pohřbu dopis, který poslal jeho dosud žijící mamince. Ujišťoval ji, že mu vtiskl na čelo
polibek jménem příbuzných, kterým nebylo dovoleno přijet.
Pár dnů později zemřel v Římě slovenský jezuita P. Michal
Lacko; v roce 1945 jel do Říma stejným autobusem jako Jiří
Talkner.
Nikdo z jmenovaných nebyl ve Vinculu Missarum. Na všechny
však vzpomínáme bratrskými modlitbami, v naději, že nás už
provázejí svými přímluvami.
Už_je_to deset let,
co nás opustili dva biskupové našich diecézí ve
vlasti. 21.^února 1972 zemřel brněnský Otec biskup Karel SKOUPÝ, 10.
června téhož roku selhalo srdce budějovickému Otci biskupovi Josefu
HLOUCHOVÍ. Kéž neopouští své dosud osiřelé stádce!
Oblátem_benediktinského^gatství_sv^_Pav
se stal 26. ledna tr. Pater Česlav Novotný z brněnské diecéze. Otec
Česlav, kterému se, díky Bohu, podařilo zastavit postupování roztroušené sklerosy, která ho brzy po vysvěcení upoutala na vozíček,
působí požehnaně jako "paenitentiarius minor" s nepředstavitelnými
fakultami in foro interno (předčí ho jen paenitentiatius maior, což
je kardinál, a pak prý Svatý Otec) ve zpovědnici svatopavelské basiliky v Římě. Nyní je i skutečným členem tamní klášterní komunity, v
níž ho mají zřejmě rádi. Blahopřejeme!

a nějakým měsícem, přesně na sv. Mikuláše 6. prosince 1931 začla
pracovat v jihoafrických misiích sestra Jana Emanuela Krausová. Píše: "Čas letí jako mráček, což konstatuji při vzpomínce na náš příjezd do misií. Půl století na vinici Páně..." Její prosbu o modlitbu a svaté kněžské požehnání jistě s láskou vyplníme. Tím spíš, že
si sestra J. Emanuela zachovala stále pěknou češtinu a má-li nějakou
nezřízenou vášeň, je jí četba Nového života, za který vždy děkuje.
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Před sedesáťi_lét^
vznikla ve Vídni kongregace těšitelů Božského Srdce z Getseman. 10.
dubna 1921 přednesl na valné hromadě ústředí Jednoty sv. Metoděje
ve Vídni P. Josef Litomiský svůj úmysl založit kongregaci, jejímž
cílem by byl smír Spasitelovu Srdci za hříchy a péče o duchovní blaho krajanů žijících v cizině. Není to i dnes něco nesmírně časového?
Novou kongregaci uvedl v život 7. dubna 1922 kardinál Piffl, který
při slavnostních bohoslužbách oblékl první tři členy. Stanovy byly
pak schváleny Svatým Otcem o pět dnů později.
Kongregace těšitelů se pak rychle rozrůstala, v roce 1950 měla 130
kněží a 75 bratří. Pak ji ovšem stihl osud všech řádů ve vlasti,a
v cizině - v těch letech spravovali těšitelé i dům Brněnského biblického spolku v Jeruzalémě, tč. pronajatý Apoštolské delegaci (stal
se památný setkáním papeže Pavla VI. s patriarchou Atenagorou, které se událo pod jeho střechou) - nebylo také snadné se udržet bez
spojení s hlavním kmenem ve vlasti. P. Litomiský zemřel v Praze 6.
června 1956 a je pohřben na Vyšehradě.
Většina z nás zná asi klášter Otců těšitelů na Rennwegu ve Vídni a
jeho milého představeného P. Dominika Matiašovského. Do jeho rukou
vkládáme své blahopřání s ujištěním o modlitbách za budoucnost této
tak těžce zkrušené řeholní rodiny, jejíž cíle jsou nám tak blízké.
Kéž se dnešním těšitelům podaří předat pochodeň, kterou jim vtiskl
do ruky jejich zakladatel, opět dalším generacím, aby jejich kongregace našla cestu z Getseman ke vzkříšení!
se narodil čtenář Vincula Pater J. Procházka, františkán. Za exil
si zvolil Argentinu a stal se tam apoštolem malomocných. Řádový generál poslal na oslavu jeho osmdesátky do Sanatoria Sommer, kde P.
Procházka stále ještě působí, svého legáta - zřejmě "a latere" - P.
Šimona Zuzku ze Španělska. Zprávu, kterou nám poslal, přepouštíme
nezištně Novému životu, na tomto místě chceme jen jubilantovi zazpívat - aspoň v duchu - upřímné "živióóó".
2°_je_pouh^ch_25_let?
0 tom by mohli něco říci P. Josef Sto^aspal a P. Jiří Pavelka, kteří jsou už tak dlouho - i když s rozdílem několika měsíců - kněžími.
Je možné, že na někoho zapomínáme a jistě jsme na mnohé nevzpomněli,
to je však vina sekretářek, které redakci stále chybí. My víc než na
arůďy dbáme na modlení, a to upřímně slibujeme.
Bylo tehdy, před deseti lety, vysvěceno v exilu celkem osm českých
kněží:
18. 3* v Nepomucenu J. Čupr (tč. Řím), L. Daněk (tč. Texas) a P.
Eliáš (tč. Sydney)
29. 6. ve Vídni J. Nesvadba (tč. Rakousko)
1. 7. v Německu S. Glück (tč. Německo) a R. Valík OSB (tč. Stuttgart)
2. 7- v Nepomucenu F. Blažek (tč. Toronto)
Z těchto kněží čtyři, tj. 50%, pracují plně pro Čechy (3 v našich
farnostech: Sydney, Stuttgart, Toronto; 1 v českém vysílání
Vatikánského rozhlasu) a Pater Daněk právě píše z Texasu:
"Jistě Vás bude zajímat, že jsme tu zavedli na výslovné přání pana biskupa Mořkovského rozhlasové vysílání v české řeči, které jsem zahájil a nazval "Katolická minutěnka" podle
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knížky vdp. biskupa J. Hloucha. Je to pětiminutové vysílání, vždy v
pondělí v 9 hod. 10 minut."
Vinculum sice nemá ještě vlastní rozhlasovou stanici se satelity, ale
se všemi se spojuje bratrskou modlitbou.
Už i on uviděl Abraháma
Náš energický farář norimberkskě oblasti, Otec Pavel Kučera. Podle
záznamu kronikářů spatřil světlo světa 2?. května 1932 v Praze, kde
byl záhy i pokřtěn. Nyní ten Kristův život předává svým krajanům v
Norimberku a v Zirndorfu, kde byl jeden z největších záchytných táborů pro uprchlíky. Kéž mu Pán zachová stále jeho tělesnou i duchovní
svěžest.
P. Jaroslav Popelka_S.J_.,
náš horlivý duchovní správce v Kalifornii, oslavil 12. května svých
65 let. I jemu posíláme své blahopřání provázené modlitbou, aby mu
dal Pán ještě hodně sil k pokračování v jeho náročném apoštolátu.
Snad všichni jsme už někde četli jeho výzvu k pomoci při vydání tzv.
Podlahový bible s Hejčlovým překladem Starého zákona. Mnozí z nás ji
asi znají, starší generace se s touto biblí v ruce prokousávala k
poznání Slova Božího. Od dob jejího vydání vykonaly ovšem biblické
vědy nesmírný pokrok, mnohé poznámky jsou dnes překonané a někdy neberou-li např. ohled na literární druh textu - by se mohly stát i
překážkou k správnému pochopení smyslu. Není však asi překonaná hluboká víra těch našich průkopníků v biblických vědách a jejich láska
k Božímu Slovu, která z té knihy sálá. Proto se odvažujeme na tu iniciativu P. Popelky upozornit a tlumočit i jeho přání, abychom ji
doporučili věřícím zralým pro tak náročnou četbu.
Nakonec pár slov pro informaci: Úplný text Starého zákona v češtině
zatím opravdu není k máni. Křesťanská akademie v Římě vydala "Čtení
ze Starého zákona", které obsahuje nejdůležitější texty,obsažené v
dnešním misálu a breviáři. Ve vlasti vyšel ekumenický překlad bible,
zatím v evangelickém vydání, tj. bez deuterokanonických knih. Tento
překlad je prý nyní přetiskován Mezinárodní biblickou společností.
Česká katolická Charita vydá prý co nejdříve katolické vydání tohoto..překladu, které bude obsahovat i deuterokanonické knihy. Ovšem
zřejmě bez poznámek, i bez takových, které dnes ke každému, dokonce
i protestantskému vydání bible patří.

K R A J A N S K Á

D U C H O V N Í

S L U Ž B A

Toronto -_a_pak_že_je_zbytečné_doufat^^^
Kdo měl trpělivost dočíst toto číslo až k této řádce, získal
snad dojem, že jsme už jako tolik exilových organisací, které žijí
jen z minulosti, ze vzpomínání na to, co už je jen ve vzpomínkách
těch, kdo už nejsou schopni žít naplno v roce 1982. My, nakolik jsme
křestané, minulost samozřejmě vděčně přijímáme, ale jsme přitom nutně zaměřeni k budoucnosti, dokonce i eschatologické.
Dd té nás nedávno předešel P. Janda z Toronta. A jeho církevní obec, k níž patří snad nejpočetnější skupina našich krajanů (v
Kanadě a zejména v Ontariu je našich lidí daleko víc, než si někdy
uvědomujeme) se zdála nadobro osiřelá. Nám v Římě z toho už šedivěly vlasy. Našli jsme sice mladého kněze Pavla Šebora, yvsvěceného
právě před rokem, který je ochoten našim krajanům v Kanadě sloužit,
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ale ten ještě neskončil studia a před nástupem tak náročné služby potřebuje nutně zapracováni v diecézi. A do té doby? Co by se bylo stalo? - Jenže, když je nouze nejvyšši, pomoc Boží nejbližší. Pár dní
před Jandovou smrtí se kT
' '
'
"' "
ontu P. František
těch
Blažek na cestě z Peru
před 10 léty) působil. V kapse měl letenku ještě dál, sna
ma. Do Říma v každém případě nedoletěl. Zůstal v Torontu. Jako důkaz
toho, že nemají pravdu pesimisté, kteří říkají, že je vše ztraceno.
Nic není ztraceno, dokud je s námi vzkříšený Kristus! Početně jsme
na tom přece stále ještě lépe než dvanáct apoštolů. Chybí nám, to
je nutné uznat, ten jejich náboj Ducha svatého. Ale kde je psáno, že
se o něj nemůžeme modlit? Boží rámě není zkráceno. A tak zatím česká
farnost svatého Václava v Torontu žije, a zřejmě přežije ty, kdo byli ochotni ji pohřbít. Držíme Ti palce, Franto Blažku!
Král český z_bo^e_neutíká_-_i_když jde_o_dálný_Západ
Tím českým králem je tentokrát Otec Šach, který na tom s očima není
o mnoho lépe než ten král Jan, co z boje neutíkal: "Lékařské nálezy
s mým okem," píse, "no progress. Specialista našel na oku otok a
vzadu za okem cystu. Nechtěl mě na západ pustit. "Musím udělat angiogram," řekl. "Až se vrátím," prosil jsem ho. "Musím ještě vidět své
ovečky na západě." Tak píše Otec Šach. A potom: venit, vidit, vicit.
"Má cesta na západ. Kanady o vánocích byla dramatická, ale, myslím,
požehnaná. Tentokrát jsem neletěl do Prince George, ale více k jihu
Britské Columbie - Castle Gard, Trail, Cranton,B.C.a Wynndell. V Crantonu jsem slavil s krajany první pátek. V sobotu jsem se vracel do
Vancouveru. Zavalil nás sníh, ale pan N. mě dopravil do (Atlegard
na letiště. Tam byla velice silná mlha, neletěli jsme. Dopravili nás
autobusem do Kelowngř*? tam je Sváta Rus C.S.B. Půl hodina nestačila,
abych ho mohl pozdravit. Z Kellowny nás dopravilo letadlo do Vancouveru. Mše sv. v New Weštminsteru, B.C., kde je farářem 0. Villi Lacko, začala o 10 minut později, vše krásně připravil Jaromír s Liduškou N. V neděli byla mše sv. v 1 hod. odpoledne, jak jsem to doporučoval, pak na hale besídka a káva s krajany. V Calgary byly 2 mše sv.,
s malými těžkostmi, jak to bývá při vypůjčeném kostele. Ve Winnipegu jsem bydlil u 0. Jiřího Svobody. Otec Slávek Liška již není farářem
ve Sv. Bonifáce, ale někde v Saskatchevanu v nějaké škole. Mši sv.
jsme konali u Panny Marie Lurdské (český kostel). (...) Vrátil jsem
se v pořádku.Vše jsem vydržel..."
Jak vidno, kam se přijede, všude je plno našich lidí. Najdou někoho,
kdo by se jich ujal?
Deset_let_domu_ve_Sv^_Martinu
Dům našeho střediska Velehrad, který slaví už desáté výročí svého otevření, je také poznamenán osudem našeho exilového apoštolátu. Nebylo
snadné ho získat, a je obdivuhodné, že stá,!,e požehnaně působí. Jediný, kdo udržuje jeho kontinuitu je P. Poláček. P. Hronek, kterého jsme
tam vídali v prvních letech, zemřel právě před 5 léty, 12. července .77,
v šestém roce svého kněžství (letos by byl slavil desetileté jubileum).
Nastoupil po něm mladý, ale s naší mládeží zkušený P. Jan Horák, a nyní, kdy si doplňuje theologická studia na salesiánské universitě v Římě (pomáhaje i v Poutním domě), převzal kormidlo P. Jiří Kopie, vesměs
salesiáni.
Zatím se stal dům známým v celé Evropě a nejen tam. Kolik dětí - a mladých-už tamtudy prošlo. Bereme to jako něco samozřejmého, ale i za to
bychom měli děkovat.
— — —
— — —
Nakonec pěknou dovolenou a s mnohými na shledanou na sjezdu v Tridentu!

