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Farnost sv. Václava oslavila 60 let
Pokud se ãlovûk doÏije ‰edesátky, pak
zaãíná pomalu pfiem˘‰let o dÛchodu. U
organizací je to zcela jiné. Nûkteré mají
jepiãí Ïivot. Vzniknou a zase zmizí. Jiné
zaãnou pomalu, jakoby neviditelnû a pak se
rozrostou. Pfiipomínají fieku, která zaãne
nûkde v horách a pak se rozroste, aÏ dospûje
k cíli v mofii. Jiné splní své poslání v urãité
dobû a pak zaniknou. U církve je to ponûkud
jiné. Je to spoleãenství vûfiících, které je
tûÏko definovatelné. Spoleãenství poutníkÛ,
které trvá témûfi dva tisíce let. Z generace na
generaci se pfiedává víra, ale pfii tom nikde
není zaruãeno, Ïe ten, kdo ji pfiedává bude
mít komu ji pfiedat a Ïe se naopak v církvi
neobjeví lidé, ktefií k ní nikdy nemûli vztah,
nepatfiili k ní, ale budou pokraãovat ve
vyznaãené cestû.
Poslední víkend pfied svat˘m Václavem se

tedy oslavovalo ‰edesát let trvání farnosti. A
to pfiesto, Ïe pfied dvanácti léty z pohledu
lidského vypadal tento sbor vûfiících jako
vût‰ina organizací v exilu, tedy, Ïe je pouze
otázkou ãasu, kdy se z tohoto místa na 496
Gladstone Ave. v Torontu stane nûco jiného,
tak jako se tomu stalo s jin˘mi krajansk˘mi
organizacemi jako napfiíklad Kampeliãkou.
Dnes farnost vzkvétá a Ïije sv˘m Ïivotem.
Není náhodou, Ïe právû na poslední nedûli

pfied svátkem svatého Václava pfiipadl text
z Matou‰ova evangelia (16, 24-25): 24. Tedy
fiekl JeÏí‰ uãedlníkÛm sv˘m: Chce-li kdo za
mnou pfiijíti, zapfiiÏ sebe sám, a vezmi kfiíÏ
svÛj, a následujÏ mne. Nebo kdoÏ by chtûl
du‰i svou zachovati, ztratíÈ ji; kdoÏ by pak
ztratil du‰i svou pro mne, nalezneÈ ji. Tento
text platí nejen pro jedince, ale i pro církve,
farnosti a sbory. Propoãítávání a ekonomické
zaji‰Èování do budoucnosti nemusí nic
znamenat a naopak tam, kde se nám to zdá
beznadûjné, se mÛÏe objevit nová nadûje.
Zajímavé na kázání biskupa Petra Esterky

bylo, Ïe se nesoustfiedil pouze na svatého
Václava, ale i na jeho prarodiãe Bofiivoje a
Ludmilu, ktefií mûli na Ïivot svatého Václava
vliv. Samotn˘ svat˘ Václav se zaslouÏil nejen
o roz‰ífiení kfiesÈanství, ale staral se i o
chudé a postavil se také proti tomu, aby se
lidé, obzvlá‰tû Ïeny, prodávali do otroctví.
Zab˘val se i postavou jeho bratra Boleslava

I., kter˘ svatého Václava zavraÏdil, ale pak
svého ãinu litoval a nakonec ‰el v jeho
‰lépûjích. Syn Boleslava I., Boleslav II. zfiídil
v Praze biskupství, dcera Doubravka si vzala
v roce 965 polského kníÏete Mû‰ka a
zaslouÏila se o roz‰ífiení kfiesÈanství do
Polska a druhá dcera Mlada se stala abaty‰í
u sv. Jifií.
Bûhem bohosluÏeb do‰lo k svátosti

bifimování (z latinského confirmatio), kdy tfii
dospívající ãlenové farnosti se pfiiznávají k
tomu, Ïe rozhodnutí rodiãÛ o jejich kfitu, bylo
správné.
Na oslavy pfiijela z Moravy cimbálová

kapela Zádruha a bohosluÏeb se zúãastnili
i velvyslanec âR v Kanadû pan Karel
Îebrakovsk˘, nov˘ konzul v Torontu Vladimír
Ruml s rodinou, zástupkynû Sokola paní
Hana Jurásková, starosta Sokola Josef
âermák, pfiedseda Cyrilometodûjské ligy
Václav Vostfiez, pfiedseda MMI Franti‰ek
Jeãmen, otec Josef VaÀo ze slovenského
kostela Cyrila a Metodûje v Mississauze,
otec ·ach a dal‰í duchovní.

práci knûÏí. Druh˘ vatikánsk˘ koncil
znamenal otevfiení se ostatním církvím. Já
jsem zde necítil pfiíli‰ velk˘ problém, protoÏe
jsem z Moravy a tam byli v‰ichni katolíci.
Netrpûl jsem v mládí nedostatkem dobr˘ch
knûÏí. Jedním z nich byl faráfi Pofiízek, kter˘
za války hodnû pomáhal lidem, kterého pak
komunisti zavfieli a na následky vûznûní po
operaci za záhadn˘ch okolností zemfiel.“
Má se kfiesÈan angaÏovat v politice?

„Otázkou je, jak˘m zpÛsobem se angaÏuje.
Jestli to bude za cenu politick˘ch machinací
a represí nebo demokraticky. VÏdy je
otázkou, jestli za tím bude otázka násilí.
MÛÏeme na angaÏování se v politice i doplatit
a b˘t i poraÏeni. Jedná se v‰ak o dialog, o
pfiesvûdãování. Jsou kfiesÈané jako Dietrich
Bonhöffer, ktefií se dokázali obûtovat,
podobnû jako sv. Václav. Znal jsem trochu

Jana Waldaufa a on nevyznával nûjak hlasitû
kfiesÈanství, ale snaÏil se podle toho Ïít a
díky tomu ovlivnil hodnû lidí správn˘m
zpÛsobem. Jin˘m pfiíkladem byl u nás v
Kalifornii velmi úspû‰n˘ podnikatel a politik,
ten se cel˘ Ïivot ptal, co by tomu fiekla
maminka, která mu umfiela v pûti letech. Pfii
tom nemûl lehk˘ Ïivot, dvû dûti tragicky
zahynuly. Pfiesto umíral velice vyrovnanû a
netrval na tom, Ïe musí Ïít co nejdéle. ZáleÏí
skuteãnû na pfiístupu toho ãlovûka. Pokud
se jedná o církev, je církev v Severní Americe
a v âechách jinak organizovaná. V Severní
Americe si v‰echno lidi platí sami, zatímco v
âechách byla církev pomûrnû bohatá a mûla
fiadu zemûdûlsk˘ch hospodáfiství a získávala
peníze z vlastních zdrojÛ. Tento majetek byl
zabaven a dnes jí stát tyto peníze dluÏí.
TakÏe církev není dotována státem, jak se
dnes velice ãasto tvrdí. Zapomíná se, jak to
bylo po pûtaãtyfiicátém: nejdfiíve pfii‰li na
fiadu velkokapitalisti, pak ovládli komunisti
policii a tfietí byla na fiadû církev. Stát pouze
vrací nepatrné procento z toho, co zabral.“
Jaké je nebezpeãí pro zdej‰í farnost, která

pfieÏila ‰edesát let?
„Pokud vymfiou zde v Torontu âe‰i a

Slováci, tak zanikne i farnost, na‰i mladí lidé
se rychle asimilují. To vidím v Kalifornii.
Nadûji vidím v urãit˘ch intelektuálních
skupinkách, které se tfieba tvofií kolem
Tomá‰e Halíka nebo v lidech ze Slovenska,
které na‰e farnosti drÏí.
Biskup Esterka pfiedal bûhem obûda, kter˘

byl vyprodán, ocenûní Liboru ·vofiãíkovi a
kdyÏ jsem vidûl mladé lidi, bifimování  a
zaplnûn˘ kostel stfiední generací, tak pfiece
jen vidím i jakousi nadûji nejen pro farnost
sv. Václava, ale pro celou na‰i komunitu zde
v Torontu.

Ale‰ Bfiezina
***

Biřmování Biskup Petr Esterka a velvyslanec Karel Žebrakovský

Skupina Zádruha

Vznik farnosti svatého Václava patfií do
období, kdy dochází k obnovû katolické
církve. V roce 1958 je zvolen papeÏem Jan
XXIII., kter˘ svolal Druh˘ vatikánsk˘ koncil.
Biskup Esterka k tomuto období fiíká:
„Osobnû jsem vy‰el z tradiãního prostfiedí,
ale v této dobû se církev otevfiela svûtu. Na
koncil pfii‰la fiada biskupÛ z celého svûta a
pfiednesla tam své problémy. Nov˘ pfiístup
se neprobojovával lehce. Pfiipomíná mi to
pfiíbûh z ãeské literatury, kdy v jednom
románu vyjde knûz mezi italské dûlníky a
nemá odvahu je oslovit. Církev u nás se
tûÏko osvobozovala od svého kontaktu s
tûmi nahofie a teì najednou pfii‰lo nûco
zcela rozdílného. Teì, kdyÏ se ãastokrát
vracím domÛ mám pocit, Ïe se církev opût
od tûchto obyãejn˘ch lidí vzdaluje. V
minulosti se církevní hierarchie spojovala se
svûtskou hierarchií a to pak ovlivÀovala i


