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Úvodem.
Vítajíce rok z roku slavnost 5. července^cítíme v srdcích za
dostiučinění, že - ač vyrváni z náruče rodné zeme - vzhlížíme ke svým
Otcům Cyrilu a Metoději, posltim milosti Boží a zakladatelům národního
bytí, nejen jako křestané a vlastenci, ale jako integrální nositelé’
jejich myšlenkového dědictví^ Svým utrpením a vyhnanstvím národu vy
kupujeme zcizený poklad křestanské civilisace po tisíciletém vzoru
věrozvěstu.
Cyrilometodějská liga je duchovním Velehradem věrných Čechu,
Slováku a Rusinu. Vaše spoluúčast na jejím díle, přátelé, promění ob
tížnou pout cizím světem v sílu, dávající nový život budoucím generacím.
Nezapomínejte, že svými činy sami< rozhodnete, zda se stane dnešní smutné
období temného znásilnění národní svobody předehrou k zániku nebo k ob
novení nehynoucí slávy-národních dějin.
Alfons Kinský.
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Svatí apoštolově Cyril a Metoděj vztáhli svou^ochrannou ruku
nad slovanskými národy střední Evropy v druhé polovině devátého století
a hlásali staroslověnským-jazykem Slovo Boží. Naši předkové jejich řeči
rozuměli.
Jestliže Ceš'i a^Slováci, doma i v exilu, vzpomínají ve svých
modlitbách těchto-sv. věrozvěstu a prosí o jejich..ochranu a přímluvu
u Nejvyššího,- Rusini ješte vetší mírou upírají k nim své zraky, aby
jim svými přímluvami u Ježíče Krista vyprosili Jeho zvláštní milost
k zachování-národního bytí .
Příchodem věrozvěstu začíná také jejich kulturní poslání zejména
sestavením staroslověnské abecedy jako základu tehdejšího spisovného
jazyka-, který je dosud používán v liturgii řeckokatolické církve. Církevnívknihý,v tomto jazyku napsané, byly nevyčerpatelným zdrojem národního
uvědomění a tvoření národního charakteru po celou dobu tisíciletého po
robení -našeho národaa zůstávají i dnes naší oporou. Pohanství tehdejší
doby se projevovalo v denním- živote' stálými srážkami a šířením nenávisti
jednoho k druhému a dnes ve dvacátém století znovu se šíří pohanský ma
terialismus obrovskou silou k zničení křestanské civilisace a k uvedení
lidstva do otroctví.
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V^ďejináoh najdeme ztěží příklad, kdy se postavily dábelské síly
tak otevřene a útočné proti Kristovu učení.^Ačkoliv se podařilo vybude- ,
váti; bezbožnému centru na východě mohutnou útočnou sílu,je'-daleko ^vetší
nebezpečí v tom, že úábelské sémě je rozseto po celém světe. Ničivý ko
munismus ohrožuje naše bytí nejen fysickou agresí, ale též-duchovním .
rozkladem. Zbraně vyrobené v atomovém věku jsou strašnéale bo'j mezi
absolutním zlem a dobrem se muže vybojovat! jenom zbraněmi ducha. Bez
duchovního vyzbrojení, bez ^řestanského světového názoru a pro nás bez
uchování cyrilometodějského dědictví není možné zvítěziti nad materiali
stickým komunismem. v
v
Husínský exil v řadách Cyrilometodějské ligy bude radostné krá
četi ve stopách sv. Cyrila^a Metoděje. Jejich příchod znamenal obrození
duchovního života našich předku a přijetí katolické víry bylo našemu
národu záchranou.
Vasil V. Fedinec.
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Oč by byla naše budoucnost jistější, kdybychom si opravdu uvě-^
domili poslání mužu, kteří nešetřili žádné námahy, aby vysvobodili naše
národy z temnotu pohanských pověr -a sváru. Přinesli našim předkům statek
nejcennější, světlo jediné, pravé Víry; jejich misionářskou prací byly
naše národy přivtěleny k Církvi svaté..Jsme jejich duchovními syny a
proto se synovskou vděčností vzpomínáme svátých Cyrila a Metoděje.
Oba bratří se narodili v dvojjazyčné recko-slovanské Soluni,
starší Metoděj r. 826, Konstantin o rok později. Pocházeli ze zámožné
senátorské rodiny, zřekli se však světského důstojenství a po obsáhlém
studiu^duchovních ve'd byli vysvěceni-na kneze. Nějaký čas ztrávili v
kláštere prl Bosporu. Odtud se vydali na svou první misionářskou cestu
mezi Chazary. Na žádost knížete Rastislava, se oba^věrozvěsté vypravili
hlásat Slovo Boží v říši Velkomoravské. Svatí bratří-vynalezli první
slovanskou abecedu a -přeložili liturgické modlitby-a nejduležitejší čá
sti Písma Svatého^do jazyka staroslověnského.
Od svého příchodu na území Velkomoravské říše v r.' 863 učili náš
lid zachovávat všechno, co Kristus Pán přikázal apoštolům. Svatí bratrí
dále hlásali, že Kristovýmvnáměstkem ve viditelné Církvi byl ustanoven
sv. Petr a jeho nástupci, římští biskupové. Svou víru dokázali, když
bylinná křivou obžalobu povoláni do Římaá dosáhli nejen ospravedlnění,
nýbrž i osobní podpory papežovy pro svou misionářskou činnost, v říši
Svatoplukové. Jak se líší pokora Cyrila a Metoděje od falešné pýchy
některých českých reformátoru at. zv. vUdcU českého národa! Ani v nejmenším se nepokusili organisovat vzpouru proti Kristem^dané autoritě
Církve. /’’Kdo by všade neposlechl ani Církve, budiž tobě jako pohan a
publikán.” Mat.18, 17 / Obavbyli' vysvěceni na biskupy,-sv. Cyril' se však
ji'ž na Moravu nevrátil. Zemřel 4. února 869 v Římě. Hadriánem II. byl
sv. Metoděj ustanoven arcibiskupem moravským a-panonským. Spolu se svými
žáky Metodej dokončil překlad Písma Svatého a "Nomocanonu”. Vysílen ne
ustálým osočováním, poručil duši svou Pánu^ó. dubna 885.
Bohem je nám dána cesta svátých bratří Cyrila a Metodeje. V zacho
vání věrnosti Bohu a Jeho Církvi mámo jistotu,' že ’’Velehrad'Viry” a^tím
i existence našich národU zUstanou bez pohromy. Nezhyne rod, jenž věřit
neustane!
Rcv.A.Bernáček,OMI
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Jen. nadpřirozené poslání křesťanského učení o spáse člověka převyšu
je zásluhy našich apoštolu o život národa, jemuž po prvé vtiskli znamení’
politické nezávislosti a rovnocennosti v tehdejší organisaci^náyodu. Uvě
domujíce si nejen důležitost, ale přímo rozhodující význam křestanství pro
zrod^evropského národního vědomí, společenství a civilisace, -vyvozujeme
nutné, že události církevní,- zvláště jurisdikce hierarchic-, se staly zá
kladními pilíři politické výstavby Evropy.
Bez samostatnosti církevní, jíž se rozumí pravomoc arcibiskupská,
nemohl žádný panovník dosáhnout úplné svobody a mezinárodního zajištění
politické neodvislosti. Tu Cyril a Metoděj, knoží-apoštolově a v neposlední
radě vynikající učenci své doby, dokázali pro syrové slovanské kmeny našich
předku hned na vstupním prahu do dej in, slavných a dramatických, čeho docí
lil jen s velkým úsilím Karel blahé pameti téměř o píli tisíciletí' později.
Arcibiskupská hodnost'Metodějova, udc-lcná mu papežem Hadriánem II. r. 869,
rázem uvedla naŠé předky z barbarské-oblasti misií, politicky závislé dle
sídla arcibiskupského na vý'cho do francké říši národa německého, do společ
nosti křesťanské civilisace.^Papežovo rozhodnutí tehdy nebylo jen povahy
církevní, ale vedeme církevně-politické, dovedl-li se tento postavit za n'e~
odvislost Velké-Moravy i za cenu ztráty přátelství s mocnou říší Karlovou.
Stačí jen pohled na rozsáhlé kraje mezi Odrou a Labem, na dunajskou oblast
k. Jadranu a daleko na^západ za čarokrásný Solnohrad, abychom si bezpečno
zjistili,.jaké záplavo postavili hráz naši věrozvěstové.
vBula papeže Jana VIII..vydaní v červnu r. 880, jež potvrzením sta
roslověnských bohoslužeb postavila národní jazyk na roven latine-a tím jej•
povýšila mezi řeči kulturní, stala se naší^prvořadou obranou proti strašné
mu náporu Germanii, křesťanskou myšlenkou dříve konsolidovaných; ani v bu
doucnosti .nebude tento akte v otázce obrany -proti odcizení národa nikdy snad
překonán.
'•
Další.politický důsledek.osobního rozhodnutí obou svátých bratří
pociťujeme zvláště dnes, s.vděčností a nemenším obdivem. Pros nejužší-vzta
hy k -východní Byzanci na straně jedné a tvrdost výboje východofranckých
Nemcu, je především postihujícího, na straně druhé, zůstali Cyril a Metoděj
bezvýhradné-věrni Římu - západní civilised.- Je nemožno krátce- vystihnout. světlo kulturní, bohatou rozmanitost a, dobrodiní, jež v sobe obsahuje tento
pojem: západní civilisace. Nedovedli bychom si dnes bez ní ani představit
náš národ. A nevím, zda bez přináležitosti k západní civilizaci bychom
tentokráte vyhráli smrtelný zápas proti asijskému bolšc-vismu.
Konečné pak to byli opět tito dva, kteří dávajíce základ k udržení
národní existence zároveň mnoha příbuzným kmenům slovanským, vc- svém dědic
tví nám zanechali vědomí křestanské jednoty a spolupráce rodných bratří:
takové .jednoty, která na své síle neztratila ani po tisíci lotech. Mohutné
sídlo Svatopluka kleslo, Velehrad víry však rozkvétal vždy znova a znova
v srdcích Cechu4 Slováku a Rusinti na svazích Karpatských hor. Počátky a
sláva českýph dějin i so^vším, co v^sobě obsahuje- jméno Praha, začíná se
na^Velehrade knížetem Bořivojem, světlo^-Velehradu vyvýšilo Hostýn, kde sta
teční Moravané zachránili c-vropanství před asijskými vhordami Tataru. Posvát
ná Nitra vzhlíží s díky k apoštolům, kteří jsou rovněž pramenem věrnosti
a národní svébytnosti Rusinu.
Kdo ničí duchovní Velehrad, jejž přijímáme jako vzácný poklad hned
pri svém zrození, ohrožuje, spolu s jinými-hodnotami vědomí bratrských po
vinností spolupráce a pevné soudržnosti a podkopává’ samu existenci politic
ké jednoty^a samostatnosti, za kterou bylo prolito tolik’krvo. Votėto otáz
ce je jisté na miste uvést svědectví muže, s jehož jménem jp v dějinách
spojena obnova politické samostatnosti našich, národu, kdy dědictví' Volehra-

-4du opět vešlo v život vytvořením republiky československé. A Tomáš
Masaryk /1929/ otevřene doznává,že
"Pramenem státní a národní jc-ónoty Šechu a Slováku v republice..
- československé je vůdci idea náboženská, podávaná^oběma našim národům
odkazem slovanských věrozvěstu sv. Cyrila a Metodeje.na území Volkomoravske rise
- Apoštolu to dílo požehnané,
dědictví Otců zachovej nám Pane!
Pavel Myslín.
Organisační

zprávy.

Ustavující
valná
h r o' m a d a
Zemské skupiny
Cyrilometodějské Ligy v Kanadě byla konána 10. března 1952 v Toronto. '
Tím^byla úspěšně zakončena činnost Zemského přípravného výběru CML v *Ka-'
■ nade* a vytvořena širší organisační základna k-splnění úkolu CML v Kanado.
•Na této ‘schůzi byly přijaty stanovy CML a projednán rámcový nástin 'další
čįnnosti.' Zemská skupina CML v Kanadě sdružuje všechny Místní skupiny
CML na území Kanady. Jednotliví členové CML, rozptýlení vc vzdálených
oblastech, jsou zapojeni přímo na Zemskou skup.CML. Valná hromada Zemské
skup.CML se koná každý rok< způsobem delc-gačním. Na první období činriąsti
byl zvolen následující zemský výbor:
'
'
HUPředsoda:
Alfons Kin'ský,42 Brookdale Ave.,Toronto,Ont./ťel.8126/
I'^místopředseda: Vasil V.Fedinec', 69 Aikman Ave., Hamilton,Ont.
IT .místopředseda': Štefan Blažok,R.R. 3.West Lome, Ontn.
I .'jednatel:
Dr.-Jiří Kohlík, Montreal, Quebec .'/Dříve Toronto/'
II. jednatel: Václav-Vostřež, 10 R'ockwood P'l.Apt.3/Hamilton,Ont.
/tol. 2-0842/. '
'
■ KEPokl'adnik:
Jaromír Janda 143 Grenadier Rd.Toronto W.,Onť./t.0147/
Zást.pokladníka ^František Pinlák,108 Beverley StToronto,Ont.
Zapisovatelká:Nada KaplahbVá' 150 Robina, Toronto, Ort.
Zemský due ho v. rá'dco:Rov.F.A.Dostál,S ,J.,St.Anthony's Church, Chatham.
Členové výrboru:Dr. Stanislav Ředina,617 Duffcrin Sť., Toronto,Onť.
Rudolf Fraštc cí-zý, 338' Gortloigh Blood., Toronto ,0nt.
■' František Novotný, R.R.2 Burlington, Ont.
. '
Dr. Vladimír Dostál,59 Indian Rd.,Parkdale,Toronto.
František Štalmach,577 Spadina Ave,Toronto,Onť.
Gabriel Sarkani-č, 152 Forest Ave,Hamilton, Ont.
J'osef Brouček, Toronto, Ontario.
, M. Pluhařova, 552 Christie St., Toronto,Ont.
- ’
Karla. Kostolková,617 Duff erin' StToronto , Ont.
Frank Vanck;R.R.l.Dr'osdon,0nt. ' ' '
František • Zlámal,c/o. Mr.Uher,R.R.l.Mull,Ont.
Rcvisori úctu: Pavel Myslin,58 Simcoe Str.W.,Hamilton,Ont.
/'
*
w Jahn, 353 Queen St., Toronto, v Ontario .*
y jdtisledku přestěhování br. jednatele Dr. Jiřího Kohlika do vzdále
ného místa- od sidįa-organisaco, podal tento rosignaoi na svou funkci.
Výbojr rosignaci přijal' a jodňatelskou funkci nadálo vykonává br. Václav
Vostroz,. na jehož -adresu zasílejte spolkovou korespondenci.

V y b o rv Zemské skupiny Cyrilometodějské įLigy v Kanado konal od
valné hromady dvo výborové schůze, ve kterých projednal 'zejména časové
organisační záležitosti a náboženskou a kulturní činnost.

Z Místních
s' k u p i n CLIL vykazují nej lepší výsledky
činnosti: Toronto /předseda F.štalmach/,Hamilton /předseda Vasil; Fedinec/
a Chatham /předseda -Frank Vanok/.

'Sienské
příspěvky na rok 1952 byly stanoveny
l.-dol. -za jednotlivce a 1,25 doleza celé rodiny.
"Nový
Život
měsíčník CML, jo vydáván v Anglii; adresa
39 Fitzjohn's Avenue, London,N.W. 3.

Vel i^k o n o č n. í
'd u c' h o .v n í
ob n o v a pro naše
kr'ajany byla pořádána ve dnech 4. a 5. dubna 1952 vc: slovenském kostele
sv.Cyrila a Metoděje Místní 'skupinou CML v Hamiltono. Duchovní obnovu
řídil dp. František Dostál,S.J. z Chathamu.
‘ Dr'. Bohdan^ Chudob a, universitní prof, v New Rochele,
N.Y.,U.S.A., známý^křostanský filosof' a historii:,' přijal pozvání Zemského
výboru CML v Kanadě a přednášel dne 1. června t.r. v Masarykové, dome v To
ronto na thema: 11 Boj o-náboženskou a kulturní svobodu v českých dějinách?
Přednáška se setká įa s velkým úspěchem a Zemský výbor CML je rozhodnut
pozvati da lší krestanské pracovníky z USA.
.Pouti'
u
s v'
Antonína
v
Chatham
so
zúčastnily dno 15. června t.r. hromadnými výpravami i vzdálené Místní
skupiny CML. Účastníci byli upoutáni, vc-dlo Jiných náboženských poradu,
zejména pěkným pruvodámvBožího Tola. Mohutné působily národní kroje a
v zábavné-části pouti • předvedení-národních tanců.

Na s v . C' y r i 1 a
a
M o t o d o i o
nořídá Místní
skupina CML' v Toronto*/Na programu jo pestrý kulturní poraď. Hlavní rec
přednese br. Pavel Myslín z Hamiltonu na thema: " Význam-sv. Cyrila a
Metoděje pro Čechy,Slováky a Rusíny.”
slavnostní schůzi.
PAX
ROMANA:
V srpnu t.r< sc bude konat světový kongres Pax Romana v~Kanadě.
První část zasedání•bude uspořádána v-Montrealu, druhá v Toronto, čs. vysokoškoláci, členové Cyrilometodějské ligy akademické v Kanadě, sc
zúčastní v plném počtu kongresního -dne-, a vyšlou representační delegaci,
zastoupenou kolegy 'prof. Zdeňkem Rutarem, drem Stanislavem Ředinou,
Alexandrem Fc-dincem,. Františkem Pindákem a Pavlem Myslínem, která bude
mluvčím katolických vysokoškoláku a -graduantu, uzavřených vo^zkomunisované
CSR včetne odtržené Podkarpatské Rusi. Vzhledem k náporu sovětské propagandy"míru"/komunistického/ bude kongres mimořádného mezinárodního významu.

SVATOVÁCLAVSKÉ
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M A S A R Y K T O W N U
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pořádané na^sv. Václava místní osadou sv. Václava a Zemskou skupinou
CML v Kanadě, budou také významnou náboženskou a kulturní krajanskou
slavností v-Kanado'. Očekávají se význační hosté z USA, kraja nští a
exiloví pracovníci. Pontifikální mši sv'. bude co' n'o j pravděpodobně j i slou
žit! J.M.nejdp. opat Ambrož L. Ondrák,O.S.B. z U.S.A.
Přes to, že vydáme k této příležitosti ječte další oběžník,' vybí
zíme již-dnes naši veřejnost, aby náležitě připravila hojnou-účast.

Václav Vostrez, Vasil Fedinec, Alfons Kinský, šťefan Blažek, F.A.Dostál,SJ.
jednatel «•
I .místopředseda.
předseda. Il.místopř.
zemský dUchov.
rádce.

