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Václav

VOSTĚBZ:

11. srpna 1957 posvěcením nového chrámu sv. Antonína IPaduánského
v Chatham je-li o runo vána obětavá, téměř nadlidská práce duchov
ních otců dp. Dr. Adolfa Pelikána,S.Jdp.Františka A.Dostála,
S.J. a všech věrných chathamských osadníku. Naši katoličtí kra
jané, zejména z celé Kanady a U.S.A,, pomáhali modlitbami i fi
nančně, aby dílo obnovení prvního českého kostela v Kanadě bylo
úspěšně dokončeno. S pomocí Boží še tak stalo. Bude třeba další
velkodušnosti krajanu, aby mohl být uplácen dluh,pokračováno ve
vnitřní výzdobě chrámu a pod.

Zachováním věrnosti dědictví otců - Cyrilometodějské víře a
zdravým národním tradicím, je dnes v Chatham a okolí
ucelené
krajanské středisko v Kanadě. Účast celebranta slavné pontifikální mše svaté J. M. nejdp. opata svatoprokopského Ambrože Lva
Ondráka, vůdce katolických krajanů a exulantů v cizině,je sym
bolická. Členové Cyrilometodějské ligy, kteří mezi chathamskými
mají řadu obětavých spolupracovníků, pravidelně každoročně byli
v Chatham na pouti u sv. Antonička. Připomínali si tam povinno
sti k drahé, trpící vlasti daleko za mořem ...

Slavnost svecení nového kostela sv. Antonína je významnou nábo
ženskou a také národní událostí Čechů, Slováků a Podkarpatských
Rusinu v Kanadě a Chatham jé jejich duchovním střediskem.Doufá
me proto,, že velký krajanský katolický den bude pořádán v Chat
ham pravidelně každý rok.
Otče náŠ, na přímluvu sv. Antonína, zachovej
--xoox—

národ náš!

Z. básně "Svatý Antonínek nad Blatnicí" od Františka

Zýbala :

Nad Blatnicí na kopečku,
zná jej každá panna, synek,
na Slovácko usmívá se
ten.náš svátý Antonínek.

Chraň náš dobrý venkov, zdravý,
navrař nám, co ód nás mizí,
zachovej nám svátou víru,
starou zbožnost, mravy ryzí!

Klekl bych a ruce sepjal,
oko slzou třpytnou zrosil,
Antonínka divotvorce
z upřímného srdce prosil:

Staré zvyky, vzácné kroje,
snivé písně děv i synků,
ode všeho zlého chraň nás,
dobrý, svátý Antonínkul
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.Hnutíe duchovné/ obrody.
Prof.Dr. Jozef DIEŠKA:
Kal bych azda začat jednodu
cho výzvou: "Vstupujte do
Hnutia
duchovnéj obrody!11 Náš exil sa nachádza v krize, Před 9 rokmi bolí
sme nútení opusti€ vlast a dat sa
na cesty široké a daleké. Mhohí z
nás mali pevný ideál a ciel, mnohí
azda odchádzali bez ciela,
cisto
přetop že ^museli, a este iní mali
sice pevný ciel, ale tento ich del
bol příliš osobný, aby ho mohli ve
řejné z j avit iným. Až postupom ča
su, ked sa návrat domov nepribUžovalj bolo možno tento ich súkromný
ciel rozpoznat a odhalit.
Mužovia s týmto súkromným a
vlastným cielom vynakládali všetko
úsilie, aby sa mohli dostat na če
lo nášho exilu. Obsadili čelné mie
stą, zaujali pozície v Radě slobodného Československa,
v Radio
Free Europe a inde a začali hovořit
menom československého exilu k do
movu i do světa.
' •
Aký j e mravný a duchovný pro
fil týchto predstavitelov
nášho
protikomunistického exilu a aký je
ich profil politickýfNajlepšou odpovedou na tieto otázky by bolo uviest ich obcianské mená a podat
rekord ich politickej činnosti za
posledných 15 rokov v nasej národnej historii. Zdržíme sa tejto verejnej denunciácie, lebo
smysel
tohto článku chce byt duchovný .
Jedno však musíme uviesí, a to je
spoločná črta týchto nových ”osloboditelov" z komunistického otroc
tva - ich zásadný postoj ku kato
licizmu a tým duchovným a mravným
hodnotám, ktoré tvoria jeho nábo
ženský a ideologický obsah.
Aký je tento postoj mužov,
ktorí pomáhali komunistom zatvárat
katolické školy po r.1945, zaberat
cirkevné majetky, rušit katolické
náboženské a kulturně ustanovizne^
atd.,atd.? Ako sa stavaju^ tí istí
mužovia k programu a
požiadavkom

čsl. katolicizmu tu v exile? Čítal
som nedávno v jednom z našich exi
lových časoplsov. V New Yorku
sa
schádzala Rada Slobodného
Česko
slovenska. Po návrhu na nový výbor
a po Fade navrhnutých mien, sídení
boli vážné upozornění výkrikom:nZabudli ^ste na katolíkovVNaozaj pří
značná veta. Hovoří ona za všetko,
čo by sa dalo. ro*zvádzat na desiatky stránok.
Katolicizmus v Českosloven
skem exile a v boji pro ti. komunizmu
nesmie hrát tuto ponižujúcu úlohu.
V národe, kde z 12 milionov obyva
telstva sa hlási 9 ku katolicizmu,
sa ná .katolíkov zabúdat nesmie»Na^
opak, my sme povolaní k tomu, aby
sme svoj^neohrožený boj . proti ateietickému a diablom rladěnému ko
munizmu doma i vo svete dokončili
Čestne a vítazne. Niet demokracie
na svete, ^ktorá by sa odvážila popriet takéto právo.vSčšiny.
Toho
schopný bol a je iba bolševizmus a
tí, ktorí pod inými sice- menami,ale s tou istou. zlobou, radi tak ča
sto "zabúdajú na katolíkov1’.
Hnutie duchovnéj obrody,kto
ré v našom exile zakládáme,má svo
je najhlbšie mravné, ale i
poli
tické opodstatnenie právě v tejto
krize nášho exilu. Kiež by si vsetspolu s
ci, tí, ktorí vyznávajú
duchovné
námi tie isté,mravné a
hodnoty a ktorí chcúna týchto
hodnotách založit a viest svoj vítažný boj proti silám zla,uvědomi
li, ze naozaj inej cesty niet. Po
osmých rokoch mal by si každý ově
řit svoje váhanie skutečným stavom
věcí. Bez duchovnéj a mravnéj jed
noty tých sil, ktoré tvořily a tvo
ria smysel a náplň našich
národných dějin a tradíoií, nebude ko
nečného vítaZstva nad komun!zmom v
našej vlasti.,'.
Hovoříme často o chybách bý
val ej Republiky. Obvinujeme seba i

-4iných, vidíme příčiny zla v tom i
vdčšine este stále socializmu. Ne
onom. Dnes vieme lepšie ako v mi
možno teda verit tým, ktorí
by
nulosti, kde sme chybili najviac.
chceli.národu po páde
komunizmu
Jednota duchovná, ktorú naše náro
priniest socializmus. My katolíci
dy stratily vinou slobodne mysíianeveríme v socializmus,
ako sme
cičh pseudoapoštolov, přestala byt
nikdy neverili v komunistické šlu
naším kultúmym a politickým odkaby o odstranění chudoby a biedy.
zom. Od doby cyrilometodejskej,
Preto Hnutie duchovnej obrody chce
svatováclavskéj, svatovojtešskej ,
hovořit^jasnou rečou do srdcaa du
kedy ona bola tak významné vložená
se každého: Je naozaj potřebné
v
do našich národných základov,stra
nasom národe byt Socialistom?. Tuto
ta tejto duchovnej a ideovej
zá
otázku si musíme zodpovedat.čestne
kladné je prapríČinou nasej krízy
a nebojácné už tu v exile. Len tak
národněj a politickéj .Komunistická
bude náš návrat domov zárukou biakatastrofa a tragédia je iba jej
ženej a spokojnej budúcnosti.
logickým dovršením. Dnes to vieme
Naznačil som iba niekolko ia:podla tejto pravdy musíme i je
deových bodov novej nasej . cesty,
dnat. -My, a jedine my, českí,sloktorou sa chceme ubierat. .Bude zá
venskí a rusinskí katolíci,sme zod
lež at od nás všetkých, ako daleko
povědní za to, čo bude raz po páde
dospějeme. 0 metode a organizaci!
komunizmu postavené na území našej
bude třeba hovořit tiež, ale ešte
dómoviný*. Bude to štát mravnéj a
viac je potřebné začat. Ano,., začat
duchovnej Jednoty^bude to krestanmysliet a spytovat vlastně svedosko-demokratický stát záručujúci
mie. Kam sme patřili doteraz a kde
práva a slobodu každému
občanovi
chceme prináležat v budúcnosti?Kapodlá prirodzených práv, vyjádře
tolicizmus je sila duchovná a mrav
ných zákonom, alebo bude sa opdt
ná. Viera v Boha a v jeho
zákony
merat katolíkom podlá toho, koíko
je jeho najhlbším základom. Záújmy
ostalo po iných?
Církvi a Xudskej osobnosti sú najHnutie duchovnej obrody
má
svátej šie práva a povinnosti
dalekosiahly význam mravne-ďuchovkaždého katolíka na sVete.
Preto
ný a niemej štátne politický. Len
katolicky univerzalizmus je jedi
my katolíci sme povolaní a schopní
nou. silou, ktorá duchovné
porazí
rozriešit štastne bolavý poměr
komunizmus.a sjednotí svět a íudí
česko-slovenský. A od tohto poměru
dobréj vole. Kiež by náš exil po
závisí budúcnosť alebo koniec našej
chopil tieto základné pravdy,ktoré
spoločnej domoviny československéj.
kladieme do vena nášmu společnému
Ale od nás tak isto závisí ttež ko
úsiliu.
nečná porážka komunizmu v Česko
O/Vianociach navštívili : sme
slovensku. Mužovia bez mravnej ná
duchovného vod.cu čsl. exilu, J. M.
plně a ti, čo neveria spolu s námi
najddstoj. pána opata'A.L. Ondráka
základné principy kresíanské, nie
V Lisle. Tlmočili sme svoje.úmysly
sú s chopní povalit duchovné zlo ko
a’plány. Odpovedou nám stručné do
munizmu, ktorým on v podstatě je.
dal: ”Tož pracujte, ale nezapomeňte
Predstavitelia socializmov každého
na’^modlitbu. Bez Krista a. pomoci
ódtiehku si musia uvědomit,že prv,
Bozi není vítězství.,T Nech sú nám
než bol komunizmus, tie isté sta
i tieto velké šlová .neohroženého bo
rosti ludom dobréj.vole robily výjovníka za práva Církvi a národa v
činy socialistov. Á nie nadarmo i
boji proti komunizmu heslom pri na
dne.sný komunizmus sa dovolává poše j dalšej práči.
. • .
”
. H
' ■
---XOCX-- .
Verím a.dúfám, že naše národy sa prihlásia velkou většinou
k základným politickým ideálom, kt.oré zvyknem" zhruba ozna
čovat demokraciou krestanskou..." (Dr.J.Dleška na schodzi
Sdruženia čsl. exulantov v Chicagu dna 30. dec. 1956.) . .
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Jc meditaci:
KA, studíjní ústav CMLv Římě
(Výňatky z ’’Křesťanství a obnova společenského rádu’!):

Pohanská společnost v raných
stoletích nebyla zlákána pro Krista
náhodou, ale také ne filosofickým
systémem, jímž je křesťanství jen
do jisté míry. Získala Je
církev
jako historický fakt, jako žijící
společnost. Církev je živá osobnost,
kterou ‘lze rozpoznat podle určitých
atributů, praktik, a definic.. Pro
hlašovala a prohlašuje, že má Boží
moc učit, dává své členství ve for
mě 11 zasvěcení” těm, kdo ji najdou
a jsou shledáni hodnými, a naopak
■vylučuje ty, kdo nepřijímají : její
jodnotů. Co uchvátilo pohanský svět
a proměnilo jej, nebyla idea^ ale
živoucí věc, jejíž život viděli a
obdivovali se mu. (Belloc, Crisis
of our Civilisation^)
Bůh přijal lidský život, aby
Člověk, opět mohl žít Boží život.
Náhlédneme-li třebas jen po
vrchně do dějin, křesťanství
nebo
do náboženské psychologie křesťanů,
zjistíme, že křesťanství jako ostatně každé náboženství, není zá
ležitost ryze soukromá, za níž by
lo vydáváno od 18tého století.Člo
věk' je společenský tvor a rozvíjí
se jen ve společenském prostředí^
což platí i o.náboženském
živote
jakožto vrcholném projevu lidských
srdcí a lidské inteligence.
Pře
vážná většina lidí s průměrnou, in
teligencí a průměrnou mravní silou
zakrní,, nejsou-li posilováni ^nábo
ženským společenským
prostředím.
Rovněž individuální konverse člo
věka žijícího mezi převážnou vět
šinou lidí/nenáboženských
je
vzácnou výjimkou. Lidé se rozhodu
jí stati se Kristovými učedníky a
členy Boží rodiny,
poněvadž
se
setkali s jinými cleny této rodiny
a- zapálil je jejich příklad.Nejčasteji to bývá příklad rodičů
a
sourozenců, t.j. křesťansky domov.

Křesťanství není individuální
naukou úniku se světa, jako.třeba
nekřesťanská mystická náboženství
(Budhistické školy a pod.).Naopak,
pro křesťana je cely život snahou
o reformu sebe a světa.Křesťan ne
smí ■ zahálet, ale přiložit ruce (nebo^srdce a rozum) k dílu a budovat
Bqží království na zemi,království
lásky, pokoje'a spravedlnosti.Jeho
snahou musí být, aby Kristovy prin
cipy ovládaly svět, ba více,
aby
lidé ztělesňovali Krista skrze ži
vot milosti,- nebo-li aby
milost
pronikla co možná do nejvíce srdcí
a posvětila je. Tím křesťan proka
zuje lidem a světu největší službu
a pokračuje v Kristově díle na od
straňování nesouladu v lidské při
rozenosti, porušené prvotním hří
chem, ^a na potlačování všech roz
kladných prvků, které svět ohrožu
jí . ^Zároveň buduje svět dle
vůle
Boží, aby svět vydávaly svědectví,
že je opravdu dílem Božím vyšlým z
jeho ruky. Je to práce bez konce,
protože člověk je svobodný a na
vrací se k starým chybám. BEZ NO
VÝCH A NOVÝCH POKUSU O OBRODU
SE
VŠECHNO, CO BYLO. VYKONÁNO, . .OBRÁTÍ
VNIVEČ PRO ROZKLADNÉ SÍLY V ČLO-r
VEKU.
v
' . ••
. .
Bojuje-li křesťan uvnitř se
be a zároveň kolem sebe proti ne
mravnosti,, nelásce, .sobectví, není
to zajisté bez významu pro celý
svět. Uskutečňuje-1 i pozemskou
spravedlnost, ťale věří při tom ve
spravedlnost vyšší,je jeho jednání
velkodušnější a nedá se
zaujmout
malicherností a egoismem . hmotného
Života tak snadno. Život pod zor
ným úhlem věčnosti dá mu vzleť' a
odpoutání od jeho vlastních Časných
zájmů,když to vyžaduje
duchovní
dobro jeho bližních a sláva Boha.
Porozumí ! lépe utrpení,, jeho hod
notě, síle a smyslu.
—xoox—
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JX/OVQ cesta.
František
Skoro půl generace již trvá
• áš exil. Ve své většině-exil ne
mohoucí , tápající, ale v poslední
Tpbě se též probouzející a hleda
jící své vůdce, Za námi
je naše
rodná, vlast, naše' národy, z kterých
jjme vzešli'. Národy týrané,ničenéį
ale doufající a. v naději očekáva
jící své osvobození.Národy převáž
ně katolické. Z toho pro nás kato
líky vyplývá větší povinnost. Při
nejménším dáti exilu i domovu ta
kového vůdce, pod kterým bychom se
všichni sjednotili v- boji proti ni
čemnému zlu komunismu, a který by
nás bezpečně dovedl k vítězství. A
tohoto vůdce máme. Takového, který
chce^dát vše a sám nežádá odměnu^
ani žádnou ’’funkci1,1 o kterém
jiz
před tisíci let bylo řečeno,že po
tře zlo-. Tím vůdcem je Neposkvrně
ná Panna Maria,- která,
jak sama
prohlásila v Lourdech,žádá jen je
dinou věc na nás: pokání.Pokání
dobrovolné, kterým se předejde vel
kým, spravedlivým trestům a kterým
se. jedině může lidstvu a,národům ,
za činy proti Věčným Principům spá
chané, dostati Milosti na místo •
Trestu.'
, •
Vedeni zkušenostmi vlastního
již devítiletého exilu a zkušenost
mi exulantů, pro^něž byl nebo je eril prakticky údělem celoživotním,
předkládáme katolickému
exilu z
Československa tuto cestu jednoty
a obrody v boji proti vtělenému Sa
hanu materialismu-Marxovu
soci alismu. •
• '
Je třeba pro nás všechny, exulanty i krajany, kteří chtějí v
tomto boji pomoci našim
křesťan
ským^ trpícím národům,abychom byli
s našimi doma spojeni.
Ne koexist.enčními návštěvami, z kterých
nakonec vyplyne trochu dobrého pro
jedince a hodně zlého pro věc, ale
spojeni v^Panne Marii,která je tak
blízko našim doma jako
nám zde,

HAŠEK:

která je sice za železnou
oponou
více v žaláři než na: svobodě; kte
rou však komunisté‘a jejich poma
hači nejen že nemohou mučením k ně
čemu donutit, ale. která sama dává
hojivý balsam na rány fysicky pře
možených komunismem. ■'
Níže mluvíme k domovu. Týká
se to však nejen domova, ale i ce
lého katolického a křesťanského exilu, ^krajanů a všech těch, kteří
•jsou účastni boje proti komunismu.
Tato řeč nikde nebyla pronesena.Je
to jen skromný návrh, který tímto
dáváme krajanské a exulantské ’ ve
řejnosti k'uvážení, Také dáváme k
uvážení to, že po dobu mnoha
let
je národ z tak- zvaného svobodného
vysílání ze Západu většinou maten
a ohlupován, socialistickými, často
prokomunistickými nesmysly,Zdůraz
ňujeme* že katolickému vysílání by
la dána, jen^nepatrná část, ač tři
čtvrtiny našich národů jsou
kato
lického vyznání. Ovšem i ostatním
křesťanským vysíláním bylo dáno jen
minimum oproti socialistickým. To
jsme chtěli říci úvodem k nové ce
stě boje proti komunismu, která je
programově nastíněna formou
pro
mluvy k domovu:
’’•Milí spolukřesťané!
.Vy^.kteří jste-se dnes sešli
u^radiopřijímačů, abyste s.nasazením^vlastní svobody vyslechli ale
spoň potěšující slova, vy všichni,
kteří žijete v utrpení a se smut
kem v srdci sledujete, jak všechny
vaše naděje v mocné tohoto
světa
jsou pomalu obráceny vniveč* vy vši
chni, kteří někdy začínáte již podlehati zoufalství proto,- že se vám
zda, že není ve světě ani sprave
dlnosti, ani lásky, abyste •zítra,
posíleni nejen spánkem,ale £'• mod
litbou -byli schopni nadále snášeti
utrpení, které vaše
komunistická
Vlada v. plné míře uštědřuje, uvě
domte si, že svoboda, toto

-7krásné slovo, jež pomalu zmizelo z
vašich slovníku, že tato
svoboda
existuje, že je vám blíko, že však
její dosažení závisí nejvíce od vás
samých.
Vás, které zklamaly všechny
naděje kladené v lidi, kladené v
klamné představy nějakého "vyššího
zásahu" svobodného západu,vás,kte
ří jste byli zklamáni ve všech
svých pokusech opětného . dosažení
svobody a kteří dnes nevíte dobře
kudy kam a kteří se správně .děsíte
nastoupení cesty, kterou vám komu
nismus nabízí a to "ničit druhé neb-> být sám zničen", vás
všechny
vdáme a vybízíme: zkuste cestu,na
první pohled tolik snadnou, cestu,
která s jistotou vede k
dosažení
spokojenosti a štěstí a na níž se
jedině nachází jako zářící maják:
svoboda. Svoboda nejen pro vás,ale
pro celý národ z něhož jsme^vzešlu
Ťl Já. jsem cesta, pravda, a Život,"
řekl.Ježíš Kristus a ta slova jsou
a budou stále v platnosti. Jiti ..za
Kristem není útěk od skutečnosti a
od života. Ba právě naopak. CoŽ se
nehrozí vaše srdce a mysl nad tím,•
že kdejaká lež jejrám předkládána
jako pravda k uvěření a když
\si
chcete zachovat! jen trochu cti^v
těle, - nečeká vás jpro pravdu vě
zení, týrání zvrhlými lidmi,v kte
rých jste jeŠt.e včera viděli
své
přátele a někdy i bratry? Což to
není zoufalý stav .podívá-li .se ko
lem sebe každý nejen z .vás, ale i
z nás, zde, ve svobodných zemích,
kde se často zdá vaše utrpení tak
neuvěřitelné, a mnohým i nepochopi
telné a kde ti, kteří ještě včera
byli vašimi spoluobčany a^ v které
jste kladli tolik nadějí,často tak
snadno ve shonu života zapomínají
vašich strastí.,'
A jak má k vašemu osvobození
dojít? Komunismus je samo tajemství
zla! Lidé ve svobodném světě sine
přejí války! Ano, bojí se jí!
A
vaši vládcové se války rovněž boT
jí, neboť vědí, že by^to byl
je
jich konec. Nesmíme při tom ^take
zapomenout, že u nás na západě pla
tí svoboda pro každého, komu není

dokázán nějaký zločin nebo přečin.
Rovněž nesmíme zapomenout,že různí
lidé vyslaní odíváš ze
zaželezné
opony, jsou opatřeni skoro nevyčer
patelnými. zdroji finančních . pro
středků a budou si žít tak dlouho
dobře, 4okud vy budete žít v utrpe
ní a proto dělají a udolají
vše,
aby se vláda zla u vás
udržela.
Což nejsou mezi nimi i ti, ke kte
rým mnozí z vás ještě včera vzhlí
želi jako k někomu,, kdo je.chce osvobodit? Jen namátkou vám . dáváme
těchto několik úvah, jež snad jsou
dostatečné k tomu, abyste přemýšle
li, v^čem vlastně tkví vaše-svoboda,
a v čem tkví síla a moc hrůzovlády,
podJkterou^Žijeté. Kdyby kdokoliv
z vás, kteří žijete, pod komunismem,
mohl ^nahlédnout! sem k nám, do svo
bodných krajin a mohl vidět! tu sí
lu zla, Jež se u vás projevuje
hrůzovládou a zde u nás ve . svobod
ných zemích falešnými a
lákavými
sliby, nebylo by třeba dalších slov
k přesvědčování. Na čem vlastně ta
hrůzovláda u vás stojí? Na pýše,,
závisti, touze po cizím , majetku,
touze ukázáti druhému svojí nadřa
zenost, touze^po pomstě!. . Krátce
řečeno, na pošlapání Božích a lid
ských práv, kterých se dostává v
křesťanské společnosti každému člo
věku „zároveň s jeho zrozením.Je t.Q
velké tajemství, tajemství dobra;
právě tak jako je velké tajemství
zla-, kterému říkáme komunismus.
^Nám katolíkům je dána. jen
krátká doba k rozhovoru s vámijpřece však dostačující k tomu, abychom.,
v^ní společně nastoupili jedinou, a
říkáme to vědomě, jedinou cestu ve
doucí k vašemu osvobození:
cestu
prvních křesťanů/ kteří bezbranní
získali svět. Musí se vždy nastou
pit! cesta utrpení, když^se zapo
mene, co činí křesťana křesťanem
Uznání Boží svrchovanosti a .uvádě
ní do praxe Božích, přikázání,hlav
ně o lásce k bližnímu.' Podíváme-li
se s tohoto hlediska do.-svého svě
domí, myslím upřimně a bez preju
dice "že ten druhý je^ještě horší
a přec se mu dobře-daří"^ seznáme^
že za daného stavu v dnešním světe

-8stojíme v zoufale situaci. A přece
není třeba si zoufat*
Voláme vás všechny, . abyste
společně s námi., kteří vás máme rá
di, kteří vám chceme skutečně pomo
ci a kteří se chceme touto cestou
s vámi duševně spojití k boji
za
odstranění zla, jež u vás vládne a
u nás má tak velkou, sílu, že snahy
30 vaší svobodě stále uvádí vniveč
-- abyste společně s námi nastou
pili cestu modliteb a proseb k té,
jejímž prostřednictvím má být. svět
zachráněn, jež jediná z nás
lidí
má sílu potříti zlo v jeho
ne čistém základě: k Matce Boží,Panně
ilarii Neposkvrněné'. Vedeni
touto
myšlenkou, za pomoci a
pochopení
duchovního vůdce československého
exilu nejdp. opata z americké Sázavy-Lisle, Ambrože Lva
Ondráka,
postavili naši exulante a krajané
znovu Mariánský sloup v Lisle, ur
čený pro svobodnou Prahu* Upněte k
němu své myšlenky,spojte se v du
chu se svými otci, manželi, syny,
dcerami a přáteli. Zasvěťte je v
duchu, sebe i své rodiny, • Nej svě
tě jší Naší Paní v exilu a začnete
s námi. Na dnešní den - neděli připadá růženec slavný.
V tuto
chvíli se s .námi modlí vaši drazí
v exilu, ať v práci, či doma,Či na
cestě za obchodem. Touto společnou
akcí vedoucí k vaší.svobodě budete
s nimi spojeni. Upozorněte své zná
mé a přátele na tuto cestu.Modlit
ba sv. růžence je výraz lásky a na
děje v Pannu Marii. Až se stane opet majetkem. většiny našeho národa,
jako tomu bylo v naší slavné minu
losti, budete opět svobodni. Věřím.v Boha..•
Milí spolukřesťané,modlitbou
svátého růžence, kterou jsme právě
skončili, svěřujete a i my" svěřu
jeme svoje strasti, utrpení a boj
té, která nese od samých
počátku
křesťanství hrdý název
Pomocnice

křesťanů.- K té, v jejímž jménu.by
la povýšena- žena ze svého údělu pou
hé samice a nejvýše representační
á ozdobné tretky domu,
vyjádřené
stavem římské matróny. Jaký' je váš
úděl, ženy pod komunismem? Zdá se
snad .to býti’ nestatečný postoj pro
váš., muži pod komunismem, při jmouti
Její ochranu? Je.snad lépe žiti ži
vot raba, nebo.strachy se třesou
cího sadisty? Nebo pod^Její ochra
nou se stát Jejím rytířem,který vdį
že smrtí, se věc nekončí
a .proto
musí být statečný. A'-jen stateční
mohou být spravedlivými a Čestnými.
Budeme vysilati každý den tuto,
přednášku spojenou s modlitbou sv.
růžence po patnáct dní.Přicházejte
každý denvždy v hojnějším a hoj
nějším počtu ke společné modlitbě;
Po patnácti dnech budou slova úvo
du změněna, jen. růženec
zůstane
•beze změny, vždy každý den i kdyby
nastala, pro vás nemožnost poslechu
a nebo pro nás nemožnost vysílání,
zůstaneme v této krásné, společné
modlitbě spojeni.až do konce naše
ho exilu, jehož poslední den bude
zároveň prvním dnem vaší svobody.
Opakujeme, na vás a také na
nás
závisí blízkost tohoto
slavného
dne.
Toto vysílání není snad ně
jakým .'.'kněžským trikem", jak vám
budou^komunisté a jejich pomahači
ve. vašich, ředách tvrdit! Je sesta
veno laiky aje . zároveň výrazem ví
ry a přesvědčení těch vašich přá
tel, které jste^znali jako odvážné,
y které jste věřili, že vás nezra
dí a že jsou schopni přinést
pro
vaši svobodu oběti. Pomáhali jste
nám za hranice často, s
nasazením
. vlastního života, protože jste nám
důvěřovali. Věřte proto i' této na
ší zprávě, prosíme-vás, nastupte s
námi .tuto konečnou fázi boje
ve
doucí \k. vítězství' Spravedlnosti ,
. Lásky a Dobra a na nich stojící
svobodě.!

—XOOX
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O R O DUJ
ZA
NÁS,
SVATÁ
BOŽÍ. R O D I d K O !
ABYCHOM BY BI HODNI ZASLÍB E-N f K R I.S T O V Y C H!
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Z činností GJVĮ£
Vyňato

z

jednatelské

Tři listy hustě popsaného pa
píru, - to je v bodech,v periodic
kém seřazení, nastíněná
činnost
Cyrilometodějské Ligy v Kanadě od
roku 1956. Vyjímáme z nich několik,
které jsou zajímavé tím, že byly
jakýmisi prvopočátky velkých akcí,
celoexilového významu. •
Již při ustavení se "Retreat
Clubu" při CML v Kanadě pod' vede
ním našeho duchovního rádce .
dp.
Františka A. Dostála,S;J. po ukon
čení exercicií dne 19.prosince 1954
v Loyola Retreat House,Oakville ,
0nto, dohodli jsme pravidelné, po
kud možno společné sv.
přijímání
ne jméně’každou první neděli v mě-,
sici a příspěvek modlitby svátého
růžence nejméně jedenkrát v týdnu.
Tento dobrovolný závazek byl po
zději akceptován na schůzi zemskéxio výboru CML. Vedením agendy ton
uoto Club'-'. bTrl pověřen breF.Hašek.
Účel svátých přijímání a- modliteb
mžence byl: ke cti a slávě
Pána
Ježíše Krista a ke smytí
urážky
11atky Boží, jež jí byla učiněna^ohavným činem stržení
Mariánského,
sloupu v Praze. Tuto naši akci jsme
v r. 1956 zpracovali v memorandum
a předložili u příležitosti . Unionistického sjezdu v Lisle, Ill .ne j.dp» opatu A*L* Ondrákovi, jako náš.
příspěvek, A. ejhle: Naše modlitby
a dobrovolná odříkání nebyly marné.
Brzy po loňském Unionistickém sje
zdu vyhlásili naši. duchovní vůdco
vé s J.M. nejdp.opatem
v čele,
Velehradský Diadém. Sedm ajpůl mi
lionů růženců tvořilo . nádhernou
kytici, kterou mohli nabídnout! při
skončení této jejich akce Královně
andělů - že mezi nimi bylo, jen ně
kolik stovek našich růženců, které
se jevily kapkou v moři? Nu,Je nás
málo. Za to v akci pro druhý. Unionistický kongres v Lisle na" Vele hradském Diadému budeme zastoupeni
už skoro dvěma tisíci,a to je co

v

Jianade.

zprávy :

říci s ohledem na stav čsl. exilu!
V červnu 1955 jsme se roz
hodli podati memorandum na všechny
nejdpp..biskupy ve věci pomoci v
boji'proti komunismu. Po
mnohých
poradách a přezkušování jsme.roze
slali skoro stovku těchto memorand
koncem ledna 1956 nejen všem nejdpp. biskupům v--Kanadě, avšak’ též.
mnohým v. USA. I když ohlas byl véLmi příznivý a z mnohých míst
nám
byly oznámeny sliby pomoci-zvlášt
ními modlitbami- i tato akce by mě
la jen nepatrný význam, kdyby .
naše modlitby k Nejsvetější
Naší
Paní v Exilu nebyly vyslyšeny . a
kdyby zcela nezávisle na této naší
malé akci, duchovní vůdce čsl.exi
lu, nejdp. opat' Ondrák
nepodnikl
ohromnou akci na duchovní pastýře
v celém světě ku pomoci ’ trpícím v
Československu a ostatním národům
za železnou oponou.
Každým rokem pořádáme pravi
delně a úspěšně exercicie pro muže.
Účast na exerciciích pro ženy, aí
již v r. 1955 v Hamilton, nebo v r^
1957 v Toronto, doyla slabá, ^Pokud
počet zúčastněných není aspoň, de
set, je to stav nedostačující, Za
to letos očekáváme rekordní účast
na duchovních cvičeních pro muže.
Náš duchovní rádce dp. F. A.
Dostál, S.J. pořádá pravidelně
s
naší pomocí Duchovní obnovu v čes
ké řeči v Hamilton, kde není č.eská
farnost. Letošního roku ji pořádal
též v Burlington, Thorold, Batawa,
Kitchener a Windsor.
Také letos jsme pomáhali v
přípravě a organisaci krajanské
pouti do Svatyně kanadským mučední
ků v MidlandOnt. Úspěšná pout se
konala v nedeli 23. června' t.r„
Založili jsme “Fond k vystu
dování nemá j etných exulantů na kně
ze pro svobodnou vlast". Sbírky jsme
omezili, když vyhořel kostel
sv.
Antonína v Chatham,' ale
přes to

splacené částky a závazné přísliby
překročily sumu 0 1.100,-. Z fondu
"byla dosud poskytnuta pomoc dvěma
seminar i stům.
Sbírky na účel mší
svátých
v Nepomucenu jsou zatím minimální:
začali jsme s nimi nedávno a ode
slali zatím 0 20.-. '
Pomoc Chathamu: V našich řa
dách není'mnoho zámožných lidí.
Přes to vsak s radostí můžeme pro
hlásili, že sv. Cyril a Metodějův
reliefu na novém chathamském chrá
ně sv, Antonína jsou "naši". A ne
jen to. Jen v Hamilton jsme vybra
li přes 0 450.-, na pouti v Midland
0 60.-, ve. zvi. akci v Toronto sko
ro 0 200.-, mimo zvláštní námi pod
porované sbírky s určením přímo do
Chatham, která dle chathamského du
chovního správce, dp. Dr.
Adolfa
Pelikána,S.J. vynesla dosud též ně
kolik set dolarů. Největšími dárci
z Hamilton jsou t.č. náš předseda
asi st0 180.- a krajan Frank Chajka s 0 102. -. Ihned po ohni v Chat
ham jsme přivezli mramorový^svatostánek, aby měl důstojný ^příbytek
Kristus Pán ve Velebné Svátosti.
Svatostánek jsme dostali darem při
pracovní’pomoci ve slovenském ko
stele sv. Cyrila a Metoděje v Ha
milton od dp. E, Fuzyho. Také isme
objeli dosažitelná americká krajan
ská' katolická centra s prosbou
o
pomoc ’ chathams kým;
Tiskový apoštolát: Mimo celókanadské distribuce ústředního
časopisu CML "Nový Život",vydáváme
dosud neperiodicky svůj
"Věstník
CML. v Kanade'J Blížíme se k cíli,t<j.
pravidelnému vydávání tohoto tisko
vého orgánu jako měsíčník. Pracu
jeme na rozšíření odběru časopisu
"Katolík" a dalších tiskovin vydá
vaných benediktinskou tiskárnou v
Chicagu. Náboženských knih
jsme
rozprodali za několik set dolarů.
Tiskový apoštolát CML vede
bratr
Vostřez.
Osobní apoštolát: Síření.na
ší obecné víry v Krista Bána a vzá
jemné utvrzování se ve víře (první
patky,^soboty atd. - studium-ency
klik, životů svátých,.,) - osobní

příklad života. I na tomto poli by
lo dosaženo pozoruhodných výsledků.
Zvláštní apoštolát:
Síření
Krista do veřejného života - v po
litice. S radostí můžeme oznámiti
úspěchy i v tomto směru...

Odezvu duchovní činnosti CML
v Kanadě nejlépe nastíníme citová
ním některých dopisů,pokud to ne
dostatek místa dovoluje:
"St. Procopius Abbey, Lisle,
Ill., dne 3* dubna 1957. Milí čle
nové Cyrilometodějské Ligy v^ Ha
miltone! Ačkoliv opožděně, přec alespoň nyní, píši Vám srdečné "Zá
plat Bán Bůh!", za .Váš . příspěvek
ze dne 29.. prosince 195’6 do^ naší
milionové duchovní kytice!Příspěv
ku růženců, jaké jsou vaše,
mají,
před nebem převelikou cenu a to je
proč vám píši. Prosíme, pokračujte
i nadále: je zde jeŠte další meta
naše, bude Druhý Kongres(tentokrá
te jubilejní), asi koncem srpna. I
na tento kongres budeme pokračovat
tiůr našem Velehradském Diadému".
Váš v Ježíši a Marii, P. . Emilian
Sonka, -OSB."
Z dopisu novosvěcence dp.Ji
řího Pavelky z Nepomucena
( jeho
rodný, bratr Josef Pavelka je čle
nem Zemského výborů CML v Kanadě),
jednateli CML: "». ,S pocitem upřím
né vděčnosti a uznání- Vám zasílám
svůj novokněžský pozdrav,své novokněžské Memento a požehnání: .........
Pán Bůh tedy záplat za všechny va
še ^modlitby a šlechetné snahy.Tlu
močte, prosím^ tento dík, tuto ra
dost a zároveň slib mých modliteb
celému výboru^CML, .Vase činnost v
Kanadě měobzvláště zajímá a poutá.
Je^to,skvělé dílo apoštolátu mezi
našimi krajany. Přeji vám vŠemhodně^odvahy a hlavně Boží Milosti a
požehnaní v tomto úseku vaší práce.
Zároveň si vás dovoluji upozornit,
že kdykoliv byste cítili zvláštní
potřebu pomoci nebes a nebo u jiné
příležitosti, abyste se na mne 0brátili. S ^r ado stí vám vyhovím,- at
už se jedná o Samou mši
svátou
(zdarma) nebo jiné modlitby a oběti
Totéž jsem kdykoliv ochoten učinit
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pro vase spolupracovníky,krajany a
gen, tajemníka^ApoŠtolátu svátých
známé., - Posílám Vám malou vzpomín
Cyrila a Metoděje pro Ameriku, poku ze své první mše sv. a
modlím
ctil^svojí osobní účastí naši pra
se za vás všechny,. Váš v Pánu Je
covní schůzi zemského výboru CML,
žíši Kristu, P. Jiří Pavelka."
konanou v neděli dne 16.červnal957
Z dopisu byv.jednatele
na faře osady sv* Antonína v Chat
CML v .Kanadě br. Josefa Sacha, nyní
ham, Ont,' Dalšími čestnými . hosty
(od února 1957) v.semináři Nepomub£Li vldp. Dimitrij Kovalčik, OSB,
cenum v Ríměi - "Roma, Italia, 18.
prevor kláštera východního obřadu
května 1957- ...Mám radost z vaše
ve Woodstock,. Ont. a dp. Dr. Adolf
ho postoje a boje za vec tak krás
Pelikanas.J., správce osady v Chat
nou, za pravdu, víru a křesťanskou
ham. - Bylo zejména jednáno o za
lásku,, i když se musí mnohdy bojo
pojení katolických krajanů v Kana
vat! proti lidem, které máte jinak
dě do^Apoštolátu svátých Cyrila a
rádi a proti•vlastním
přirozeným
Metoděje pod ochranou blahoslavené
sklonům* Je to přec nutné, pravda
Panny Marie,' jež je řízen z opat
je jen jedna a za tu stojí
nejen
ství v Lisle; o pravidelném tisku
bojovat a trpět, ale i život polo
CML v Kanadě a apoštolátu
kato
žit. Dnes, v den umučení Ráně
je
lického tisku; účinné pomoci
CML
ví.ce než nutné si uvědomit, že pro
při budování nového kostela svatépravdu Kristovu jsme ochotni obě
ho--Antonína v Chatham;' ořganisaci
tovat nejen dobré bydlo,ale i sebe
pouti do Midland a dalších veřej
sama. V postoji, který zaujímáte,
ných náboženských slavností v Ka
j'sem s vámi a prosím Pána o to,aby
nadě; exerciciích,duchovních obno
pomáhal tam^ kde je pravda a právo,
vách a apoštolátu Katolické akce v
neboť jedine On dovede oceniti, co
Životě veřejném i soukromém našeho
lldér jsouce k Němu slepí nevidí á
exilu;- dalších organisačních zále
hluší neslyší, ijkdyž to
hřmí a
žitostech CML.
a pravda je jasnější nad svit slun
• J.M. nejdp. opat A.L.Ondrák,
ce. Tož s pomocí Boží bojujte s me
OSB, jako protektor CML
projevil
čem anděla spravedlivého^za pravdu
uspokojení nad dosavadní prací CÍ-íL
Kristovu proti všem, kteří Ji chtě
v^Kanadě, se zájmem sledoval průjí jakkoliv pošlapat; byť by to by
běh schůze, dal pokyny k další čin
lo i proti příteli jinak.milému, v
nosti a nakonec udělil požehnání
zásadě a pravdě nijak neustupovati.
všem účastníkům. Na schůzi bylo 21
Skoda těch našich Československých
pří tom. • dle presenční
listiny".
ták zvaných křesťanských pracovní
Dp. F.A. Dostál,S.J. nanesl k ře
ků, že dosud nenašli světlo a za
šení „některé z nutných problémů
slib jsou ochotni prodat i Krista
CLIL. Zvláště máme za milou povin
těm, kdož si nakonec z nich uděla
nost ještě poděkovati jak vldp. F.
jí stupínky ke slávě, Za tyto více
Horákovi,.OSB, tak i dp. Cl. Vikto
než za koho jiného je nám se modli
rovi,- OSB, za jejich příspěvky k
li, aby jim Bůh dal světlo a to co
řešení některých našich společných
nejdříve, než zapadnou
do bahna
úkolů. Dp. Viktora,.OSB, mimo topen
prospěchářských bludů úplné,, a to
žádal CML v Kanadě, aby pomohla pe
nejen pro spásu jejich duší,, ale i
čovat!, o. Apoštolát sv. Cyrila
a
těch,..-kdož jsouce jimi svedeni da
Metoděje mezi našimi krajany v Ka
jí se na cestu špatnou...1'.
nadě. Dekujeme též dp. Dr.A. Pelixxx
kánovi^S.J., nejen za spolupráci,
Zvláštní čest a uznání haší
ale téz za nevšední pohostinství.
práci se dostalo od J.M. nejdp. oBratřím Františku Zlámalovi, Anto
pata Ambrože Lva Ondráka, OSB.jcbenínu Vaj dikovi z Chatham a Frant.
rý v doprovodu vldp. Horáka, OSB,
Vaňkovi z'Dresden projevujeme
upodpřevora a dp. Claude Viktory,OSR
znání jako vzorným spolupracovníkům.
--XOOX—
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STAŇTE SE CLENY "RETREAT CLUB CML,r
(ex er ci ční klub při CML).
Jistě víte, co jsou duchovní
cvičení (anglicky Retreat)! Pořá
dáme je každým rokem a také letos
ce budou odbývati ve dnech 22.-24.
listopadu pod vedením duchov.rádce
CML v Kanadě, dp. F.A. Dostála,S.J.
v Loyola Retreat House v Oakville
(mezi Ťoronto a Hamilton,při Queen
Elizabeth Hwy, po pravé, straně smě
rem z Toronto uvidíte bránu s ná-'
pisem Loyola Retreat House, kterou
projedete a asi į míle dále krásný
dům, cíl^cesty).
Pořad exercicií je tento:
Pátek večeř':
7.-8.- hod .: Večeře.
8.30 hod,: Sv.požehnání, večerní
modlitba. Instrukce.
9.30 hod.: Příprava lůžek,koupel.
• Spánek.
10.00
Sobota- ráno:
6.30 hod.
: Budíček.
Ranní modlitby, mše sv.
7.00 trtt
Snídaně,čtení při' sní
7.50
dani, volno v tichu..
Konference, rozjímání.
9.00 ti!l
Růženec., rozjímání.
10.00 tt
Konference.
.
11.00 ti
Zpytování svědomí.
11.50 tr
Oběd, čtení u stolu,
12'4-00
návštěva kaple.
Sobota odpoledne:
: Odpočinek v tichu.
hod.
ft. .
Křížová cesta,ro.zjímání
2.15 it
Konference.
, .
3.15 . ti
Návštěva
Nejsv.Svátosti,
4.15
.rozjímání.
tt.
Konference.
5.15 tt
Večeře, čtení. . J
6.00
11
Rekreac e, odpočinek.'
6.30 n
Sv.požehnání, modlitby,
8.30meditace. '
.
. ■"
10.00 K
Spánek.

Neděle:'
Tentýž program jako v sobotu, jen
s touto změnou odpoledne:
6.00 hod.: Večeře, debata.
7.00 hod.: Zakončení- v kapli,posvě
cení předmětů^po žehnání Nejsv»svá
tostí-. Rozloučení' a- návrat domů.
K disposici je rozsáhlá kni
hovna, pohodlné klubovky,krásné,uklidňující prostředí.Při
duchov.
cvičeních je dobrovolné mlčení,ďtodí se tise, každý se věnuje sám so
bě. Musí-li’ se něco říci,tedy šep
tem. Během volné doby vždy lze na
vštívit! duchovního rádce.
Motto exercicií: Chci- znát,
jak stastne žít!
Metoda exercicií:Serie syste
matických duchovních cvičení^které
nás poučí o účelu Života,naučí ži
vot chápat a dají možnost jej sku
tečně a štastně žít.
NA SHLEDANOU V LISTOPADU 22.
24. V LOYOLA RETREAT HOUSE..
Poplatek včetně, zaopatření :
§ 10.-, pro nemajetné zdarma. Pošletete,prosíme, okamžitě přihlášku,
aby organisace byla plynulá.

xxx
DRUHY UNIONISTICKY SJEZD se bude
konati se schválením Svaté Stolice
od 29. srpna do,1. září 1957 v opatství a koleji svátého
Prokopa
v.Lisle, Illinois,USA. , :
Kanadská organisace CML bude
na tomto významném kongresu zastou
pena zvláštní delegací Zemského vý
boru.
—
............
Krajanská veřejnost, a exu -•
lanti- jsou^zejména zváni na pontifikální Božskou■liturgii ve staro
slovanském. jazyce podle sv. Jana
Chrysos-.toma,na neděli .1.ve 2į odp.
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