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JOANNES PAULUS EPISCOPUSi
Servus Servorum Dei
dilecto filio Jaroslao Skarvada, e clero
Pragensi, electo Episcopo titulo Lutomislensi
atque
curae
catholicorum
Cecorum
in
exteris
regionibus
degentium
destinato,
salutem et apostolicam Benedictionem. Qui,
Deo
disponente, universorum
christianorum
gregem
pascendum
suscepimus,
gravissimo
officio
Nostro
tum magnam
partem
satis
fecisse
putamus,
cum
singulis
coetibus
fidelium
aptos
rectores
dederimus:
sunt
enim hi et patres, qui filios amore fovent,
et ductores, qui per devia limina vitae
iter ostendunt, et magistri, qui divino
Spiritu
instincti, veritatem docent, qua
Christi
asseclae sanctificantur. Qua re,
volentibus Nobis aptius providere iis Christi fidelibus Cecis, qui in exteris regionibus degunt, procul a patria, bene fieri
visum est, si te iis praeficeremus, dilecte
fili, qui non solum sincerae pietatis ornamento nites, sed et doctrina, prudentia,
atque usu rerum, cum iamdiu illorum causam

et susceperis et tractaveris quam diligenter. Quae cum ita sint, te, dilecte fili,
simul
curatorem
Cecorum
fidelium,
quos
diximus, nominamus, simul, ne iusto honore
careas,
Episcopum
titulo
Lutomislensem,
cum iuribus atque oneribus iustis. Ad consecrationem autem tuam episcopalem quod attinet, Te Ipsi consecrabimus die sexto mensis
Januarii, in Epiphania Christi, in templo
S. Petri in Vaticano sollemnissima caerimonia: ante quam tarnen, oportet sive fidei
professionem facias, teste S. R. E. Cardinali
Sacrae
Congregationis
pro
Episcopis
Praefecto, sive ius iurandum des fidelitatis
erga
Nos
et
successores
Nostros,
coram
S.
R.
E.
Cardinali
Protodiacono,
rite.
Ceterum, dilecte fili, quid te maneat scis
expertus:
sollicitudines,
curae,
labores
inexhausti.
Qui,
si in tanto opere
uni
Deo in eiusque Matre spem tuam collocaveris,
solida
in rupe
stabis. Quod tibi
Deus,
precamur,
attribuat.
Datum
Romae,
apud
S.
Petrum,
die duo de vicésimo
menisis
Decembris, anno Domini millesimo nongentésimo octogésimo altero, Pontificatus Nostri
quinto.
Augustinus Card. Casaroli
a publicis Eccl. negotiis
Liborius Scaccia, Proton. Apost.

Tak zní text buly, kterou nám Svatý
Otec
dal českého biskupa. I když ta kuriální
latina není nejprostší, přece snad jí většina
čtenářů porozumí. Jan Pavel II. říká, že aby
se lépe postaral o Čechy, kteří žijí v cizině,
posílá
jim
jako
biskupa
Jaroslava
Škarvadu,
který se už o ně staral dříve, a že ho sám vysvětí
ve svatopetrské basilice. Ustanovuje ho biskupem
se všemi příslušnými právy a povinnostmi a vyzývá
ho, aby se jako o skálu opřel o Pána Boha a
jeho
svatou
Matku, ježto ho očekává všemožné
trápení, pročež se i on za něho modlí.
Tato bula byl akt č. 1. Akt č. 2
bylo slavné svěcení, na kterém mnozí z Vás byli
a které už bylo popsáno jinde. Akt č. 3 byla
koncelebrovaná mše sv. v Nepomucenu den po svěcení
a po ní porada s přítomnýmni kněžími. Akty č.
4
a 5 budou spočívat v začátku toho trápení
a ve vymezení pravomoci.
Co se týká toho prvního, bylo usouzeno,
že se na pana biskupa nehodí, aby byl prostým
obročníkem
v
Lateráně
(přece se nesluší, aby
"když já mu dám obroku, on mi skákal do skoku"),
bakže své obročí pozbyl a bude se musit stěhovat.
Co
se
týká
toho
druhého,
na
tom
tč. horečně pracuje Posv. kongregace pro biskupy.
V jádru jde o to, aby zde byla nějaká autorita,
která by vůči biskupům, v jejichž diecézi naši
kněží
působí,
zastupovala naši
- ještě vůbec
neexistující
biskupskou
konferenci,
a vůči
kněžím samým naše domácí - rovněž většinou neexistující - biskupy.
V příštím čísle snad už bude možné

dát odpověd na obě tyto otázky. Udat i,ovou adresu
a zveřejnit právní normy, Xíeré v o^cnu liu-veno
kodexu a v souladu s výnosy o pastoraci vystěhovalou
přesně vymezí naše místo v církvi.
Pak ovšem musí začít to hlavní. Ustanovení vlastního biskupa je dar Svatého Otce, který
by se nemel rozplynout jen v nějakých parádách.
Je to kapitál, z kterého bychom měli společnými
silami těžit. A je třeba kout železo, dokud je
žhavé. Bude třeba ponavštěvovat co nejdříve naše
misie, abychom vyburcovali a oslovili co nejvíce
našich lidí a upevnili svou posici v osobním styku
s místními biskupy. Zatím jsem už byl ve Vídni
a ve Stuttgartu, chystám se do Anglie, do Švýcarska
na pout do Einsiedeln, do USA a Kanady, do německého
Ellwangen, do Verony, do Skandinavie a do Lucemburska. Bude však asi třeba organisovat celou práci
soustavněji a dát jí solidnější základy. Nestačím
- a čím více budu cestovat, tím méně na to budu
stačit
vyřizovat
korespondenci.
Dají-li
mi,
jak se zdá, nějaký kanonikát v Římě, budu mít
střechu nad hlavou, ale ta sama nestačí. Nerozjedemeli náš apoštolát na plné obrátky nyní, další příležitost se v dohledné době těžko naskytne. Je ovšem
známé, jak nám právě v Římě chybí pracovní síly.
Zde je skoro nemožné najít někoho na "part time",
protože tu českých lidí žije velmi málo. Co tedy
dělat? Pozvat sem na nějaký čas někoho z jiných
částí světa? A jak ho financovat?
Je-li pravda, že krajanů, kteří potřebují
naší péče, je asi 250-300 tisíc (nepočítajíc ty,
kteří jsou už plně integrováni) a je-li pravda,
že pro ně pracuje nějakých skoro padesát českých
kněží,je to "diecéze" větší než lecjaká úředně

vedená v Papežské ročence. Nedávno
mě ptali
Stuttgartu, jaký nct. to máme ^parat. A uylo
mi trapné, když jsem musil přiznat, že jediný
aparát,
který
mám,
je
starý
Voigtlánder,
tj.
fotoaparát. Co tedy dělat, abychom nepromarnili
tento "kairos"?
Dá
se
samozřejmě
nade
vším
zlomit
hůl a říci, že je to stejně k ničemu. A že jsme
bláhoví snílci, myslíme-li si něco jiného. Takový
postoj je jistě pohodlný, ale zřejmě se neztotožňuje
s postojem Svatého Otce. Jeho zájem o nás nás
zavazuje.
Před
naším
vlastním
svědomím
a před
církví ve vlasti. Musíme se přece starat o budoucnost, o to, aby někdo přišel po nás, nemůžeme
se spokojit s tím, že tu po nás zůstane shnilá
rakev. Říci, že je to věc toho nového biskupa,
také
nic
nevyřeší.
Což
se
nemodlíme
při
mši
sv., abychom byli "jedno tělo a jedna duše v
Kristu, našem Pánu"?
Čekám tedy na Vaše konkrétní návrhy
a na Vaši pomoc podle hesla, které kdosi vzal
se
rtů
novopečených
rodičů:
"Očekávali
jsme
ho s nadějí, přijali jsme ho s vírou, budeme
ho vychovávat s láskou." Pod podmínkou, že ta
výchova bude oboustranná.
Váš nový biskup

M E Z I

N Á M I

V době - bohužel dost dlouhé - od posledního
čísla se toho mezi námi událo tolik, že to lze
shrnout jen heslovitě.

Osobní
M O N S . JAROSLAV SYCHRA zemřel v Římě 26. února
na rakovinu, která se z kolonu šířila na další
orgány, po dlouhém
utrpení snášeném s přímo
světeckou trpělivostí. V posledních třech měsících
u něho byla i jeho třiaosmdesátiletá m a m i n k a .
Ta byla pak po návratu - zdá se - podrobena
dlouhotrvajícímu
vyšetřování.
Členové
Vincula
Missarum už byli uvědomění: kdo se k tomuto
bohumilému sdružení počítá a oznámení nedostal,
ať se co nejdříve přihlásí.
P.
JINDŘICHOVI
Texasu,
zemřela
Pán potěší!

STRÁNSKÉMU,
který
působí
ve
vlasti maminka.
Kéž

v
ho

P a n děkan JAN URBAN se dožil ve zdraví padesátého výročí vysvěcení na kněze a osmdesátých
narozenin. Po víc než dvacet pět let pracoval
obětavě pro naše krajany ve Švábsku. Živijooo!
P. VILEM V O N D R A oslavil ve Švýcarsku
svého kněžství, P. JAN LANG v Londýně
Kéž je stále sílí Duch Kristův!

40 let
35 let.

Šedesátky
se dožili naši Otcové PETR
OVEČKA
v Římě, VOJTĚCH VÍT v Chicagu a Dr. ALOIS
KRCHŇÁK
v
Německu.
Kéž
si zachovají
srdce
stále mladé!
p, JIŘÍ KOPIC uviděl A b r a h á m a . Nic m u nepomoha
lo, že m u chtěl utéci z Mnichova do Si. Martina,

kde dnes řídí nás

dům.

Při příští kapitule Tovaryšstva Ježíšova
mohou
být voleni za generála i naši Josefové P A Z D E R K A
a ČUPR:
v prosinci totiž oba složili poslední
sliby.
Dr.
EMIL
VALÁŠEK
se
stal
farářem
poutního
místa Kevelaer. Kéž se tam modlí i za nás!
Dr. K A R E L SKALICKÝ se stal ř á d n ý m profesorem
teologické fakulty Papežské lateránské university.
Právě
když
bylo
toto
číslo
v
tisku,
došla
zpráva, že se jeho sazeč Š K A R V A D A stal kanovníkem
u
Panny
Marie
Větší
(alias
u
Mons.
Plannera, který tam
už sídlí). Z m ě n a
adresy
a
telefonu
si
vyžádá
zřejmě
ještě
nějaký
čas.

Fond sv. Vojtěcha +
pro
podporu
kněžských
povolání
(stipendia
pro
bohoslovce
našich
domácích
diecézí) stále
žije. Nyní ho převzal do správy rektor Nepomucena prelát Vrána.

Obřady pokání
dvousetstránková
kniha
vydaná
ve
Vatikáně
pro Československo Sekretariátem české liturgické
komise
je
k
dostání
na
adrese
Velehradu
v Římě. Cena Lit 8.000.
Ilustrovanou bibli pro mládež,
knihu
rozšířenou
po
celém
světě, která
nyní
vyšla i v češtině (biblické texty podle nejnovějšího překladu) lze objednat na adrese: Kršcanska

sadašnjost,
Zagreb,
Maruličev
trg
14.
- Jde
o iniciativu chorvatské katolické církve
(tamní
nakladatelství totiž vydalo tuto knihu už skoro
ve všech slovanských jazycích), za kterou jsme
vděčni, n a níž však n e m á m e žádný podíl.

KRAJANSKÁ D U C H O V N Í

SLUŽBA

Nové misie
N a svátek sv. Václava jmenoval milánský arcibisk u p - nyní i kardinál - Carlo Maria Martini
Mons. Josefa Motala kaplanem pro naše krajany
žijící v tamní arcidiecézi.
Téhož dne jmenoval v K a n a d ě winnipegský arcibiskup
Adam
Exner duchovním
správcem
našich
krajanů dp. Jiřího Svobodu.
Svatý Václav n e d á v á

zahynout.

Jižní Afrika
P.
Zdeněk
Čižkovský
musil
přejít
do
místní
duchovní správy, na naše ale přece jen nezapomíná. V červnu napsal: "Koncem července pojedu
do K a p s k é h o města,
uvidím,
kolik
krajanů
se
sejde. Do Johannesburku pojedu na svátek
sv.
Václava. B u d u tam sloužit mši sv."
Z Jižní Afriky totiž, jak známo, m n o h o našich
lidí odchází.

EXERCICIE PRO CESKE KNEZE

Během
letošního
sjezdu
Velehradu
ve Veroně bylo dohodnuto, že v příštím roce
uspořádáme opět jednou exercicie pro nás kněze.
Podařilo se už také zamluvit pro ně místo skoro
ideální - moderně vybavené centrum augustiniánských kanovníků v Neustiftu u Brixenu - a to
od večera v pondělí 20. srpna do rána soboty
25. srpna 1984. Cena asi 25.000 italských lir
(= 40 DM) denně. Exercitátora si určí, jako
obvykle, sami účastníci. Sjezd Velehradu a symposium
Křesťanské
akademie
budou příští
rok
v
Ellwangen v posledních dnech červnových, s datem
exercicií tedy nebudou kolidovat. Kdo se přihlásí,
dostane bližší informace včetně letáčku s barevnými obrázky
centra a přesného návodu, jak se
tam dostat. Ozvete se co nejdříve!

Möns. Jaroslav Škarvada
Piazza Esquilino 24
1-00185 ROMA
(Tel. 46 24 36)
definitivne
^
^ ^
predbezne
1984 v Neustiftu.
Přihlašuji se

Přál bych si, aby je dával:

Datum a podpis:

na knezske exercicie

