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Drazí přátelé a dobrodinci.
Už řadu let sledujete sláskou naše skrovné misionářské dílo na kanadské půdě. Podporujete je
duchovně svými modlitbami i hmotně milodary a zasíláním mešních intencí.
Děkujeme pravidelně za každý dárek zvlášt a za
všechny své přátele a dobrodince obětujeme každý
týden jednu mši svatou a denně několikrát - spolu
s 36 tisíci svých spolubratři, členů Tovaryšstva
Ježíšova po celém světě - se modlíme, "aby Pán milostivě odplatil životem věčným všem, kdo nám pro
jeho jméno prokazují dobro".
Ale letos jako projev naší zvláštní vděčnosti
posíláme Vám spolu se svým vánočním a novoročním
blahopřáním brožurku o našem životě a o našich
pracích.
Dovíte se o našem Českém misijním domě v Montreale, o našich apoštolských pracích v místní Misii svatého Václava a o našem působení po Kanadě
a Spojených státech. Budete se moci seznámit s našim novoknězem-misionářem P. Františkem Venutou i
se starým africkým pionýrem P. Františkem Kovandou, který byl skoro celý rok naším milým hostem.
Několik záběrů Vám snad přiblíží náš kanadský Hcstýnek, kde v letních měsících už po deset let se
koná prázdninový dětský tábor, i snahy našeho malíře a sochaře P. Jana Nep. Langa. Několika řádky
Vám představíme i ostatní své spolubratry,rozptýlené po světě a dáme nahlédnout i za Železnou opcnu, kde žije velká většina členů naší České provincie a svými modlitbami a obětmi připravuje novou éru pro Boží království v zemích sv. Václava.
Doufáme, že Vás budeme moci i v novém roce počítat do své duchovní rodiny. I letos Vás uzavíráme do devítníku mší svatých, které budou slouženy ve vánoční době za naše přátele a dobrodince.
Vaši vděčně oddaní v Kristu Pánu
P. Václav Feřt, sup., P. Bohuslav Janíček, ekon.,
P. Frant. Dostál, P. Adolf Pelikán, P. J.N. Lang,
P. Jaroslav Popelka, P. Jiří Hořák.
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P o z d r a v u j e m e
J. Exc. ndp. arcibiskupa Josefa Berana,
hrdinného českého primasa,
na
s v o b o d ě .
Radujeme se spolu s Vámi a modlíme se, aby tyto
první červánky se změnily v plný den pravé svobody pro Vás osobně a pro celou Církev v Československu, pro všechny naše drahé ve staré vlasti a
ve všech zemích, kde lidé nejsou svobodní.
- o - o V Montreale jsme vzpomínali na našeho pana arcibiskupa velmi často. 15. června roku I96Oo svátku sv. Víta, patrona pražské katedrály, nám odevzdal vdp. rektor Patrick Malone, S.J., za účasti
zástupců čsl. organisací montrealských stavební
místo pro náš misijní dům jako dar od Loyola College. Po slavnostním aktu jsme vykonali pobožnost
za vězněného arcibiskupa v kolejní kapli.
Tehdy jsme netušili, že budeme moci už za rok
15. června 1961 dokončit první část stavby a zasvětit ji jeho památce u příležitosti jeho zlatého kněžského jubilea jako KULTURNÍ STŘEDISKO ARCIBISKUPA BERANA. - On sám oslavoval výročí kněžského svěcení někde na neznámém místě v ústraní. Ale
skoro celý svět^na něho tenkrát myslel a za něho
se modlil. Nebot arcibiskup Beran se stal pro všechny lidi milující svobodu živým symbolem věrnosti Bohu, Církvi a národu a všem velikým ideálům,
které vytvořily křestanskou kulturu a civilisaci
ve starém i novém světě. Sám montrealský arcibiskup J.Em. kardinál Pavel Emil Léger přišel posvětit středisko a vzdát poctu arcibiskupu-vyznavači,
kterého osobně poznal v Římě.
Jméno arcibiskupa Berana, jeho obraz a jeho
program, vyjádřený heslem Eucharistie a práce,
zůstávají pro nás stálou výzvou, abychom se snažili uskutečňovat je stále opravdověji a mohli se
tak k němu hlásit jako jeho věrní žáci a pomocníci v práci pro Boží království.

PROČ JSME PŘIŠLI DO KANADY?
To je dlouhá historie. Povím Vám to však krátce. První z nás tu byl P. František Dostál. Roku
19^1 měl odejet do Suchonské misie v Číně jako
první kněz z české provincie. Spolu s ním se připravovali pro tuto misii další tři scholastici a
jeden Bratr. Ale válka všechno změnila. P. Dostálovi se podařilo dostat se do Kanady, odkud měl s
kanadskými misionáři odjet do Číny, ale nikdy se
tam nedostal. Představení ho proto určili,aby misionářoval ve východní Kanadě, kde mezi krajany
nebyl tehdy žádný český kněz. Když se stavěla Batawa, stal se tam prvním duchovním správcem a postavil kostel Božského Srdce Páně a katolickou
školu. Později odevzdal nově vybudovanou osadu P.
Gaborikovi a sám odešel na žádost krajanů do Chathamu, kde vystavěl první kostel sv.Antonína. Pokud mu dovolovala duchovní správa osady,konal misie a dával exercicie mezi krajany skoro po celé
Kanadě. Je v Kanadě přes dvacet let a věnoval našim krajanům nejkrásnější kněžská léta, mladistvé
síly a nadšení. - Za ním přišel roku 19^7 druhý
čínský misionář P. Jan Nep. Lang, který měl více
štěstí. Dostal se do Číny, ale komunistická revoluce ho za krátkou dobu s ostatními misionáři vyhnala ze země. Ujala se ho francouzská kanadská
provincie, sjejímiž misionáři měl působit v Číně.
Na návrat do Československa nebylo tenkrát už pomyšlení. - A ostatní jsou exulanti, kteří se bud
nemohli vrátit do vlasti, nebo z ní uprchli před
komunistickou justicí. Roku 1951 přišel P. Bohuslav Janíček, který zakotvil v Loyola Collegea založil českou duchovní správu v Montreale, pozdější
Misii sv. Václava, a vybudoval postupně s pomocí
krajanů prázdninový dětský tábor Hostýn. - Roku
1955 přišel pomáhat P. Dostálovi do Chathamu P.J,
Popelka a Bratr Waligóra. - Když o rok později kostel sv. Antonína do základů vyhořel a P. Dostál
byl tělesně vyčerpán, představení poslali P.Adolfa Pelikána, aby ho vystřídal a dostavěl nový kostel. P. Dostál se měl po zotavení věnovat výhradně činnosti misionářské mezi krajany. - Když pak
naděje na návrat do vlasti ubývalo a ukázala se

potřeba organisovanější práce mezi krajany, představení rozhodli, aby byla vybudována společná residence pro všechny, která by se stala ústředím
pro krajanský apoštolát na americkém kontinentě a
zároveň základnou pro výchovu kněžského dorostu
pro starou vlast v Evropě. Proto by] poslán roku
1960 do Kanady P. Václav Peřt, nynější superior
misijního domu v Montreale, aby v této práci pomohl. Téhož roku bylo započato se stavbou řeholního domu na pozemku darovaném Loyola College v Montreale. Už v červnu r.1961 J.Em. pan kardinál Pavel Emil Léger vysvětil a slavnostně otevřel Kulturní středisko arcibiskupa Berana. Klášter pro
šest kněží byl dobudován později. Do tohoto nového
našeho domova přibyl po skončení řeholního noviciátu v Evropě r. 1962 P. Jiří Hořák, který za účelem dalších studií je nyní v Regis College ve
Willowdale, Ont. - Řadu let působil v Kanadě také
P. Jan Krajcar, který byl profesorem církevních
dějin v Regis College, ale svůj volný čas věnoval
téžvpůsobení mezi krajany. Loni byl povolán zpět
do Říma na papežský východní ústav.
To je stručná historie příchodu českých jesuitů
do Kanady. A abych odpověděl na otázku, proč jsme
sem přišli, musím jen opakovat, co jsme napsali v
prvním oběžníku pro naši veřejnost a co bylo zdůrazněno hned při odevzdání stavebního místa a znovu při svěcení domu: Pomoci místní krajanské misii, pomáhat,pokud to bude třeba, českými misiemi
a duchovními cvičeními jak ve starých národních
osadách, tak mezi novými emigranty v Kanadě a ve
Spojených státech, a především pracovat, abychom
vyhledávali, vychovávali a připravovali nový kněžský a řeholní dorost pro misijní působení v Československu, až se otevrou hranice. A kdyby snad
Pán Bůh chtěl prodloužit naše čekání, tento dům
by měl poskytnout domov nemocným a zestárlým misionářům.
Ze zpráv o naší činnosti můžete sami posoudit,
jak se snažíme plnit tyto úkoly. Mohli-li jsme
vykonat dosud něco dobrého, bylo to možné jen s
obětavou pomocí našich dobrodinců a přátel, za
niž jim všem srdečně děkujeme.

fsfcííprmïcîarit
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Možná jste už slyšeli nebo četli o našem nejmladším africkém misionářovi dp. Františku Xaver.
Yenutovi, S.J. Dnes se s ním můžete seznámit také
na obrázcích a poznat .jeho podobu. - Narodil se
na Moravě roku 1931 > studoval na biskupském gymnasiu v Brně. Ndp. biskup Karel Skoupý svěřil ústav
českým jesuitům. Učili tam, dokud komunisté budovu nezkonfiskovali a profesory rozvezli do koncentračních táborů.. Znáte historii roku 1950. František chtěl být knězem a misionářem. Proto se
vydal na dobrodružnou a nebezpečnou cestu přes
hranice. Podařilo se mu to. Zakotvil v jesuitském
noviciátě ve Svatém Ondřeji v Korutanech (kde ještě za rakousko-uherské monarchie byly vychovány
první generace českých jesuitů). Po řeholních slibech studoval filosofii na řádové fakultě sv. Jana Berchmanse v Pullachu u Mnichova a v Dublině v
Irsku. Tam měl příležitost naučit se angličtině a
připravit se na první misionářské působení v Severní Rhodesii. Setkal jsem se s ním po prvé,když
odjížděl z Londýna do Afriky. A uviděl jsem ho
zase po sedmi letech v Kanadě, když přijel do Montrealu sloužit první mši svatou. Za ta léta hodně
zmužněl. Působil v chlapeckém semináři v Mpině a
také na misijních stanicích v pralese. Afrika mu
učarovala. Nezapomněl na své černé seminaristy
(obr.3) ani u svých theologických traktátů nebo
při svých studiích biologie ve Westonu nebo v New
Yorku. Vrátí se k nim jako kněz mnohem bohatší a
bude moci rozdávat mnohem štědřeji z bohatství
Kristových milostí.
Byl vysvěcen se svými kolegy 15. června ve Westonu, Mass. a představení mu dovolili, aby slavil svou první slavnou mši svatou mezi krajany v
"českém kostele" v koleji Brébeuf v Montreale, v
sobotu 22. června. Bylo to skoro jako na Moravě:
družičky, ministranti, český zpěv.. Kázal mu vdp.
Jaromír Vochoc, duchovní správce v Rapide Blanc.
Slavnostní tabule byla v místnostech Kulturního
střediska arcibiskupa Berana. Scházeli tam jen rodiče primicianta. Zastupovali je pán a paní Charles Grace z New Yorku (obr.^). Zalíbilo se mu u
nás tak, že zůstal s našimi českými chlapci jako
jejich vedoucí na našem Hostýně celé léto.

Aas kanadsky „ Ko stý na le

Vystřídalo se tam letos 32 chlapců. Měli ho rádi. Dovedl jim vykládat tolik zajímavého ze svých
afrických zážitků. Zažil mezi českou mládeží i
všelijaká dobrodružství. Mládež měla namířeno na
jeho misionářský "čibuk", který se mu často ztratil, a tak se potom musel někdy postit a nechat
se štípat komáry. Ale měl tam mezi chlapci i několik hodných ministrantů. Jeden z nich popsal v táborovém věstníku hostýnskou kapličku, jak ji tu
vidíte na obrázcích, jak vypadá zvenku i uvnitř.
Přečtěte si sami jeho článeček dole. Pater Venuta
je pomalý písař, zřídka píše. Nezapomněl však na
své nové přátele, ani na malé, ani na velké. Všechny srdečně pozdravuje a přeje všem požehnané
vánoce a štastný Nový rok 1964. A kdo za ním půjde misionářovat do černé Afriky?
T á b o r o v á

k a p l e .

Naše kaple se mně moc líbí. Jsem rád, že máme
kapli tak blízko; můžeme se tam často zastavit.
Panna Maria Hostýnská nad svatostánkem má korunu
s českým lvem, stojí nad mraky a na měsíci. Ježíšek posílá k zemi oheň a blesky. Můj malý bratr
Pavel si myslí, že se Jezulátko zlobí na něho,
protože fňuká a nepapá, ale to mu asi maminka říkala. Father Venuta nám pověděl, že Ježíšek poslal
blesky na nepřátelské Tatary, kteří přepadli zbožné Moravany.
Rád v kapli ministruji. Pather Venuta slouží
mši svatou pomalu a s velikou úctou a to se mi
moc líbí. Rád bych se také stal knězem s pomocí
Boží.
Jiří Franci, Toledo.
- o - Jak vidíte, ten náš kanadský Hostýnek je velmi
skrovný. Těžko se dá srovnat s velikou hostýnskou
rotundou na Moravě. Než máme zde věrnou kopii hostýnské sochy Panny Marie. A pod oltářem máme
schránku s hlínou z pravého Hostýna Přinesl nám
ji pan Řezník z Texasu.

Z AFRIKY PÍŠE P. FRANTIŠEK KOVANDA, S.J.:
P. František Kovanda, člen české provincie Tovaryšstva, prožil s námi v misijním domě svou
perně zaslouženou první dovolenou po 11 letech vyčerpávající práce v Severní Rhodesii v misii Lusaka, svěřené polským jesuitům. Přišel se zdravím
podlomeným, ale přes dosti těžkou aklimatisaci v
prvních měsících v chladné Kanadě se v domácím ovzduší misijního domu dobře zotavil a vrátil se
na své působiště s novými silami a s chutí do nové práce v malém semináři ve Mpina, kde se na něho
jeho seminaristé velmi těšili. Dík štědrosti některých našich dobrodinců jsme ho mohli dobře vypravit, zaplatit mu zpáteční cestu, a vezl ssebou
jeotč^ncmalou almužnu pro misii. Upřímné Pán Bůh
zaplat, zvláště těm nejštědřejším, kteří si přejí,
áby jejich jména zůstala známa jen Pánu Bohu,který bude jejich největší odplatou. - Připojujeme
úryvky z několika jeho dopisů po jeho návratu ke
svému stádečku.
Mpina, 1. srpna 1963Srdečně Vás pozdravuji a děkuji za všecko, i
za tu poslední "mikulášskou" nadílku... Dověděl
jsem se, že se primiční slavnost P. Venuty moc
pěkně vydařila, tak jsem z toho měl radost.
Měsíc červenec mi uběhl velmi rychle. Zakousl
jsem se do fysiky - přepracoval jsem a ^vyklepal
na blány kurs o akustice a pak jednu stat o elektřině, abych sestím nemusel trápit během školního roku. Na svátek sv. Ignáce ráno jsem skončil
svoje výroční duchovní cvičení. Dělal jsem je zde
v Mpině spolu s osmi polskými bratřími z různých
misijních stanic... Máme nového superiora místo
P. Smržíka: Američana R.P. Loganazoregonské provincie... Tento rok je zdejší zima neobyčejně teplá, až skoro letní, s teplotami přes den 72 - 75
stupňů, k ránu mezi 50 - 60 °F. Slunko je každý
den - v červnu a červenci byle jen dvakrát pod
mrakem. Okolní lesy se zelenají, jen některé shodily listí, tráva i pole jsou suchá. Minulý měsíc
jsme se tu potýkali jedno odpcledne s velikým le-
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sním ohněm. Vítr nám jej sem zavál od západu, a
nemohli jsme moc trávy zachránit pro dobytek. Jen
několik akrů jsme zachránili a Bratr hospodář div
že neuhořel. Teď však raší na spáleništi (1200 akrů) nová tráva. Ticho tu je kolem hrobové, ale
po zítřku čekáme mládež - 105 chlapců, a tak zde
bude živo. Po neděli - 5- srpna začne škola naplno. - Nějakých dvacet mil odsud lvi zlobí farmáře,
chodí krást dobytek, sebrali prý ho už pět kusů.
Doufejme, že se nezatoulají až k nám do Mpiny to by si dali! A nám asi taky. Zatím nás zde navštěvují v noci jen šakali.
Politika nám tu nedělá dobrotu. Domorodci se
škorpívají a perou, jsou z toho procesy, obavy a
je těžko říci, kdy a jak se ty rhodesijské poměry
uklidní. Policie má pilno, a andělé strážní také.
Modlím se, aty se poměry brzy ustálily, a připravuji se na vyučování.
Mpina, 18. září 1963.
Jako sen to pominulo, ten dlouhý pobyt mezi Vámi v pohostinné Kanadě^ ale účinky dobré, blahodárné zůstaly. Právě ted jsem dopsal dopis tomu
velkému dobrodinci, jak ten jeho velký dar pohltilo zařízení nové laboratoře, které bylo naprosto nutné. Musel jsem však některé objednávky zjednodušit, neboí některé věci jsou ted třikrát dražší než před rokem. A abych vystačil, tak jsem se
také musel dát do truhlaření jako P. Janíček. Jenomže já nestavím kabiny či chaty pro letní dětský tábor, nýbrž dávám dohromady skříně a poličky
pro chemikálie a přístroje Musím pracovat jen po
chvilkách, pokud stačí čas a síly... A čekalo mne
ještě jiné překvapení, když jsem se po roce vrátil. Jeden Otec zařídil pro chlapce dobrovolný
kurs psaní na stroji a za tím účelem pobral psací
stroje, kde se dalo a kde nebylo odporu. Po návratu jsem našel psací stroj v žalostném stavu. Nefungoval a padalo z něho seno. Musel jsem si vypůjčit jiný, abych mohl naklepat blány pro nový
kurs... Čeká tu na mě nějakých padesát sešitů na
opravování. Už se mi sliny sbíhají jako nad mísou
švestkových knedlíků posypaných mákem. Odháním

můry, broučky a podobnou noční společnost, která
mne pořád dotěrně obletuje, a hubím je bez ohledu
na barvu a velikost. Začíná být opravdu teplo tento týden, ale sezona všeobecného churavění ještě
převládá. Teď mi je už dobře. Ale také jsem polehával, pokud se dalo, mezi školními hodinami. To
je taková sezónní epidemie: kdekdo kašle, sípe a
chraptí. To se divíte, že takové věci zachvacují
i Afričany 1 - Na první stránce aerogramu je obrázková reklama. Zve k návštěvě Luangwa Game Reserve. luangwa je veliká řeka. Máme tam poblíž misijní stanici Katandwe s ultra-tropickým podnebím.
Tam byste se ohřál, a mohl byste se spřátelit s
přírodou všeho druhu, včetně opic, slonů a lvů...
Pozdrav všem domácím a všem našim přátelům.
Pamatuji v modlitbách a odporoučím se do Vašich.
Váš v Kristu Pánu
P. F. Kovanda, S.J.
- o - o Před odjezdem do Afriky navštívil Otec Kovanda
svého přítele a také misionáře - P. Jaroslava Popelku, který pracuje mezi kanadskými Indiány už
řadu let spolu s jinými Otci hornokanadské provincie ve Spánish v Ontariu. Oba měli velkou radost
ze shledání po tolika dlouhých letech.

PŘEHLED APOŠTOLSKÝCH PRACÍ NAŠICH KNĚŽÍ.
P. František
D o s t á l
je našim hlavním
misionářem. Byl velikou část roku stále na misijních cestách, kázal misie a duchovní krajanské obnovy, dával duchovní cvičení nebo zastupoval na
farách. Všechny tyto práce v posledních dvou letech byly zaměřenyk duchovní přípravě na důstojné
prožití cyrilometodějského roku. - Na podzim loňského roku pořádal svatováclavské duchovní obnovy
v Midlandu a v Hamiltonu a vypomáhal na farách ve
Flintu, Mich. (Holy Redeemer, All Saints, St.Leo)
Dával duchovní cvičení mužům: New York (kaple sv.
Václava), Loyola Retreat House, Oakville,Holy Family Retreat House, Oxley; ženám: v OxleyavMount
Cenacle Retreat House, Hamilton. - Adventní a vánoční duchovní obnovy krajanům v McNicoll, v Midlandě a v Batawě. - Vánoční výpomoc ve Flintu (Holy Rosary) a zastupování v nemocnici v Chathamu.
Letos v únoru duchovní cvičení pro muže a pro ženy
v exercičním domě v Coachrane u Calgary v Albertě.
Přitom navštívil tam roztroušené krajany a kázal
třídenní postní duchovní obncvuvNew Westminster.
V březnu kázal misii v Ridgetown, Ont. a vykonal
obvyklé postní a duchovní cbnovy v Ontariu. - V
květnu a v červnu cyrilometodějské duchovní obnovy
v McNicoll, v Midlandu^ Hamiltonu, Belleville a v
Batawě a jubilejní pout do svatyně mučedníků vMidlandu (2.června), která byla letos mimořádně navštívena. - V letních měsících zastupoval kaplana
v nemocnici v Chathamu a vypomáhal na farách. - V
září a říjnu dával svatováclavské duchovní obnovy
v Midlandu, Hamiltonu a Batawě a kratší misii ve
Windsoru. - Duchovní cvičení mužům v Oxley a v 0akville, ženám v Oxley a v Hamiltonu.
p. Václav F e ř t , superior misijního domu,
byl letos též velmi dlouho mimo dům. Loni na podzim dával dvoje exercicie v Clevelandu: jedny ženám, druhé mužům. V postní době kázal misie a duchovní obnovy v Texasu: West, East Bernard, Moravia, Praha, Wallis, Halletsville, Ennis. V květnu
kázal misijní obnovy v Omaze, Nebr. a v Chicagu
ve farnosti Panny Marie Svatohorské. Pomáhal ve

farnosti sv.Jana v Ennis a jako přípravu na cyrilometodějskou oslavu dával tam exercicie skupinám
mužů a žen z místní KJT a KJŽT. - Šestidenní exercicie ctih. sestrám těšitelkám v San Antonio. České kázání při hlavních cyrilometodějských oslavách v Lisle.
P. Adolf
P e l i k á n ,
bývalý duchovní
správce misie sv. Václava v Montreale, přenesl své
apoštolské působení do Californie, kde nově organisoval duchcvní správu pro roztroušené krajany v
kostele Narození Páně v San Pranciscu. Není tam
žádný český kněz. Malá skupina starousedlíků nemá
již zájmu o české bohoslužby a noví přistěhovalci
se velmi odcizili náboženství. Ale přece přišlo na
první bohoslužby v květnu na 70 lidí a podařilo se
připravit zdařilou cyrilometodějskou oslavu koncem
června. Přišlo jich zase tolik, a tentokrát i velmi pěkná skupina v národních krojích. Před ikonou
svatých věrozvěstů, které před bohoslužbami pozdravil českou básní student K.Dvořák, zazněla pod
klenbou chrámu velehradská "Ejhle oltář". Na varhany hrál bývalý velehradský poutník. - Podobně se
vydařila i svatováclavská oslava 22.září. - Poněvadž však P. Pelikán je tam sám, musel navštíviti
také krajany na severu v Oregonu, zvláště v okolí
Portland, a na zimu se odstěhoval do Los Angeles,
kde je největší skupina českých a moravských katolíků v Californii, která už dávno volala po českém knězi. Aby za nepřítomnosti duchovního správce nepoklesl zájem o české bohoslužby, byl zvolen
sbor důvěrníků, který se bude starat o jejich organisování.
V letních měsících vypomáhali na českých farách
v Chicagu P. Jaroslav
P o p e l k a
a P . Jiří
H o ř á k , který vypomáhal také ve Svatém týdnu
u sv. Jana v Clevelandu a pravidelně v Torontě.
P. Bohuslav
J a n í č e k
je po odjezdu P.
Pelikána vázán pracemi v místní osadě sv. Václava
a v letních měsících v prázdninovém táboře Hostýn.
Vedle příležitostných výpomocí v Clevelandu, v
Ridgetown a v montrealských farnostech měl české
bohoslužby pro malou skupinu krajanů v Ottawě.

Curilo meto (tejíke Jubileum v Kanadě a ve ftátech
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Za svého pobytu mezi námi vypomáhal řadu týdnů
P. František
K o v a n d a
na farách v Langtonu a Hamiltoně v Ontariu a ve Flintu, Mich.
P. Jan Nep. L a n g
působí především v Montreale mezi studentskou mládeží a umělci. Přednáší umění na Loyola College, má dva jiné soukromé
kursy umění, dával několik exercičních kursů pro
studentky, vede dva náboženské debatní kroužky a
řadu let pomáhá v sociálním a charitativním apoštolátě v jedné montrealské čtvrti. - Seznam jeho
uměleckých děl najdete na jiné straně a některá
budete moci poznat i z našich ilustrací. Také portrét ndp. arcibiskupa Josefa Berana, který zdobí
přednáškový sál kulturního střediska, je dílem P.
Langa. Mohl jej dělat ovšem jen podle fotografie
a svých osobních vzpomínek. Jeho apoštolát je tedy jiného druhu, než má při něm příležitost seznámit Kanaďany s duchovními a uměleckými tradicemi
našeho národa a tak doplňuje naše působení.
Na nějaký větší apoštolát tiskový nemáme zatím
ani času ani sil. P. Dostál však už řadu let vydává Neděli, lidový misijní věstník.

V kostele Narození Páně v
San Franciscu
při cyrilometodějských oslavách v červnu 1963.

KULTURNÍ

STŘEDISKO

ARCIBISKUPA

JOSEFA

BERANA.

Při stavbě misijního domu jsme mysleli také na
potřeby našich krajanů v Montreale, nejenomna pastorační úkoly duchovní správy, nýbrž i na činnost
kulturní a uměleckou. Chtěli jsme vybudovat hostinnou střechu, pod níž by se cítili všichni naši
krajané doma. Kulturní středisko podle přání ndp.
kardinála Léger, jak je vyslovil při svěcení domu,
nemá však sloužit jen českým přistěhovalcům; má
jim též umožnit, aby v něm seznamovali Kana&any s
našimi kulturními a uměleckými snahami a tak pomáhali obohatit kanadský kulturní a umělecký život.
Proto jsme v domě vybudovali přednáškovou síň asi
pro sto lidí a malou čítárnu a začali jsme zakládat studijní knihovnu i půjčovnu knih, které snad
příští rok budou moci začít plný provoz. Ale i to,
co se zde za ta první léta vykonalo, ukazuje sdostatek, že to nebylo nadarmo.
Místnosti střediska jsou k disposici všem montrealským krajanům. Dík přátelské spolupráci Československého národního sdružení a jeho dámského
a školského odboru a místní skupiny Cyrilometodějské ligy se uskutečnila ve středisku řada kulturních podniků dobré úrovně.
CML uspořádala slavnostní večer k poctě osmdesátin papeže Jana XXIII. a několik přednášek o aktuálních náboženských a sociálních otázkách s velmi zajímavými diskusemi (prof Jan Kraj car, S.J.
a dr. M. Křížová). A její společenské večerys dokumentárními filmy se začínají vžívat - mnozí krajané poznali, že se tu dýchá opravdu domácí vzduch.
Čsl. národní sdružení vedle řady přednášek
(prof. Hlavatý: Východ a Západ, Inž. Hollmann: Evropská hospodářská unie, Inž. Velan: Zájezdy do
vesmíru, Inž. Carda: Úspory a ukládání peněz; mělo tři zdařilé kulturní večery: Seifertův, Boženy
Němcové a Vrchlického.
Výstavy obrazů našich umělců (dvě výstavy Klementa Olšanského, jarní výstava obrazů čsl. malířů žijících v Montreale, výstavy Jaroslava Zichy,

Z Hostýnské
pouti

Sonje Waldsteinové^ Ferdinanda Kallika) přivedly
mezi nás řadu Kanadanů francouzského i anglického
původu.
Doplňovací česká škola pořádá tu dětské besídky, mikulášskou nadílku, nedělní odpoledne s loutkovým divadlem pro děti.
Místnosti střediska slouží i pro různé schůze,
valné hromady, pracovní schůzky atd. - P. lang v
letních měsících tam dával každou sobotu kurs
kreslení a každé úterý během školního roku kurs
umění v rámci večerních kursů Loyola College.
Byli jsme šíastni, že jsme tu mohli také pozdravit vdp. profesora dr. Františka Bvorníka,
když letos na jaře měl v Montreale tři přednášky
o významu sv. Cyrila a Metoděje (dvě na montrealské universitě, jednu pro krajany).
Děkujeme všem za spolupráci a doufáme, žespomocí svých přátel budeme moci dobudovat kulturní
středisko, aby se mohlo právem nazývat jménem velikého pražského arcibiskupa Josefa Berana.

K obrázkům z hostýnské pouti na vedlejší straně:
1. Poutní polní mše svatá. - Celebroval P. Bohuslav Janíček, kázal P.vVáclav Feřt. - Jednu
chvíli se spustil déší a celebrant pokračoval
ve mši sv. pod deštníkem.
2. Píseň "Ejhle, oltář Hospodinův září"
nášela v duchu na moravský Hostýn.

nás pře-

3- Jeden z poutních stánků, kde obětavá paní Cigošová prodávala různé dobroty. - Cigošova a
Janíkova rodina měly velký podíl na úspěchu
letošní (již třetí) pouti, nebot si vzaly na
starost jako minulá léta organisování celého
podniku. Stejně však patří dík všem ostatním,
z nichž chceme jmenovat zvláště paní Střfcaňovou, dlouholetou zkušenou naši kuchařku.
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Členů našeho řeholního domu sv. Cyrila a Metodě jev Montreale (který je dnes jediným domem rozptýlené české provincie Tov. Ježíšova) je celkem
šest. Superiorem domu a ředitelem krajanských misií v Kanadě a ve Spojených státech je R.P. Václav
FEŘT; jeho zástupcem, ekonomem domu a duchovním
správcem místní Misie sv.Václava P. Boh. JANÍČEK;
spirituálem naší malé komunity je P. Jan N. LANG,
který vyučuje umění v Loyola College a je ředitelem Kulturního^střediska arcibiskupa Berana.
P.
František DOSTAL misionářůje a dává duchovní cvičení především v Kanadě. P. Adolf PELIKÁN začal
nové misijní dílo mezi emigranty v Californii. P.
Jiří HOŘÁK studuje už druhý rok v Regis College a
P.Jaroslav POPELKA je zatím vázán apoštolátem mezi kanadskými Indiány v Ontariu, kde úspěšně pracuje zvláště mezi indiánskou mládeží. - Na žádost
montrealského arcibiskupství jsme vzali do naší
rodiny seminaristu (pozdní povolání) ctp. Ortelia
Fernandeze, který studuje filosofii na Loyola College, dříve než bude moci vstoupit do montrealského kněžského semináře, a pak jít jako kněz na
rodnou Kubu.
Na obrázku vidíte naši domácí kapličku a pohled
do klášterní chodby v druhém poschodí, kde je řeholní klausura. Na chodbě je šest útulných pokojíků s okny do naší zahrádky a na zelený "campus"
Loyola College. Bydlení je tu velice klidné. Naši
misionáři si tu mohou dobře odpočinout, když se
navrátí ze svých cest, a připravit se na nové práce. - Na druhém poschodí je ještě prozatímní ateliér P. Langa a malá rekreační místnost s příruční
knihovnou. - V prvním poschodí je kromě kaple též
sakristie, hovorna, farní kancelář, jídelna, kuchyně, pohostinská místnost, kde bydlí náš seminarista, a byt pro naši hospodyni, paní Karlu Michlovou, která se stará o naše žaludky, prádlo, úklid v domě a obstarává domácí telefon. Jsme jí
vděčni za její starostlivost.
Naše kaple je pěkná, ale chudá. Dřevěný

oltář
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je dílo P. B. Janíčka. Potřebovali bychom do ní
šest lavic s klekátky. Chtěli bychom ji vyzdobit
obrazy Panny Marie Velehradské - Matky Unie a sv.
Cyrila a Metoděje, pořídit sošky Božského Srdce
Páně a sv. Josefa a křížovou cestu. Najdou-li se
dobrodinci, kteří nám pomohou vyzdobit naši kapli,
ve které tak často na ně pamatujeme, i to se vše
časem podaří. Zatím musíme uplácet dluh,který zatěžuje naši stavbu. - Pan Tony Šedivý z Clevelandu
nám daroval krásnou sošku Pražského Jezulátka s
celou soupravou rouch v liturgických barvách. Pán
Bůh zaplat jemu a všem budoucím dobrodincům naší
kapličky.

NAŠ MALÍŘ A SOCHAŘ P. Jan Nep. LANG má v misijním domě prozatímní ateliér. Tam vytvořil oltářní
kříž pro kapli Krista Krále v jesuitském semináři
ve Willowdale, Ont. Tělo Kristovo v životní velikosti je z terakoty. Chtěl vyjádřit historické i
mystické hledisko obětní smrti Spasitelovy a jeho
vítězství nad smrtí a nad hříchem (obr.l). Na dalších dvou fotografiích je jeho poslední dílo: Pomník ke cti Panny Marie Ustavičné pomoci před kostelem Otců Redemptoristů v Sherbrooke. 60 stop
dlouhá betonová základna, pokrytá keramickými kachličkami, znázorňuje mateřskou náruč Matky Boží
a její ustavičnou pomoc. Pomník je 19 stop vysoký
a jeho středem je věrná kopie zázračného obrazu
Panny Marie Ustavičné pomoci provedená v mosaice.
(Obr.2: Celkový pohled, obr.3: Detail) - V minulých letech vytvořil pro nový kostel sv. Antonína
v Chathamu sochu Panny Marie Svatohostýnské v životní velikosti - polychromová keramika, dvanáct
glasur. - Ve svatyni blah. Marie Markety D'Youville ve Varenne u Montrealu byla mu svěřena vnitřní
výzdoba kaple: Oltářní kříž z terakoty vyjadřuje
myšlenku obětní smrti Kristovy a čtyři reliefy
(rovněž z terakoty), zasazená do stěn z netesaných
kamenů, připomínají hlavní charakteristiky života
a apoštolátu blahoslavené zakladatelky. - Podobný
kříž udělal pro domácí kapli sociálního střediska
sester Panny Marie Dobré rady v Montreale.

K A N A D S K Ý
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v dětském prázdninovém táboře u Montrealu.
České montrealské rodiny opustily starou vlast
z velké většiny až po roce 19^-8. Jejich začátky
zde nebyly lehké. Jeden zjejich problémů byl, kam
poslat děti přes léto, které zde bývá horké a dusné. Bylo zde ovšem mnoho prázdninových táborů,
než ty, které si naše rodiny mohly finančně dovolit, nebyly vždycky zrovna nejlepší. Tak vznikla
myšlenka zřídit tábor vlastní.
V roce 195^ jsme pronajali na léto opuštěnou
farmu Je to asi $0 mil na sever od Montrealu, na
začátku Vavřinských hor (Laurentians). Zde v krajině, která svým rázem trochu připomíná starou
vlast, se konal za vedení dp. B. Janíčka, S.J.,
první náš tábor. Byl to skromný začátek: 25 dětí zde prožilo pět týdnů prázdnin pod stany s tvrdými pryčnami a slamníky.
Hned příští rok jsme koupili část této farmy
(kolem 23 akrů) a začali budovat stálý prázdninový tábor. První rok jsme postavili hlavní budovu
a vykopali studnu. Druhý rok jsme přistavěli prostornou verandu, která od té doby slouží za jídelnu. Třetí rok jsme stavěli sloupy a natáhli dráty 1500 stop dlouhého elektrického vedení od silnice do tábora a zavedli do domu z vlastní studně
vodovod. Každým rokem něco přibylo. Přede dvěma
roky jsme začali se stavbou dřevěných kabin, které postupně nahrazovaly stany. Dnes můžeme ubytovat v chlapeckém táboře 2k hochů v těchto kabinách. Stojí ve velkém kruhu uprostřed smrkového
lesa. Jsou prostě,než účelně zařízeny: tři postele, nad každou polička, věšák na šaty, stoleček..
Ba ani elektrické osvětlení nechybí. Iloši sami kopali příkopy, do nichž jsme zahrabali dráty elektrického vedení od domku k domku. Tábor děvčat je
na jiném místě a je podobně zařízen. Y kabinách
máme nyní místo pro 23 děvčat. Kuchyně je pro oba
tábory společná.

V dětíkern tábore
Koďyn

bylo
vefe/o.

Po řadu let byly nejen děti ubytovány ve stanech, i mše svatá byla sloužena pod celtou,později pak na verandě. Teprve v roce 1958 se nám podařilo postavit kapli. Je malá, než útulná. Každý
návštěvník tábora je mile překvapen jejím prostičkým půvabem. Zvon na malé zvonici nad vchodem svolává každý den děti k modlitbě. A nad oltářem je
vítá milá postava Panny Marie Svatohostýnské s Ježíškem v náručí. Tato socha je věrná, ovšem zmenšená kopie sochy na Sv. Hostýně. Byla vyřezána ze
dřeva v severní Itálii a posvěcena samým Sv.Otcem
Janem XXIII. Od ní celý kamp dostal svoje jméno.
Letošní tábor byl již desátým táborem. Na pět
set dětí jím prošlo za ta léta. Na začátku to byly jen montrealské děti. V posledních čtyřech letech jsme zde měli též děti z jiných míst Kanady,
ba i ze Spojených států: Hamilton, Cleveland, Toledo, Chicago. A všechny děti rády vzpomínají na
chvíle v táboře prožité. Pro jednoho z nejmenších
chicagských účastníků letošního tábora "jít domů"
znamená ještě nyní jít do tábora.
K obvyklým táborovým zaměstnáním - hry, koupání.. - jsme v posledních třech letech přidali též
českou školu. Od pondělka do pátku je jí ráno věnována aspoň jedna hodina.
Tábor byl budován a je udržován dobrovolnou
prací našich rodin. Byla by to dlouhá řada, kdybychom měli vyjmenovat všechny, kdo zde přiložili
ruku k dílu: všechny, kdo finanční pomocí umožnili
stavbu tábora; všechny ty, kdo svou prací vybudovali všechno, co na táboře máme; maminky, které
po všechna ta léta se v kuchyni obětavě staraly o
hladové žaludky dětí; vedoucí, kteří převzali
starost o vedení tábora hochů a děvčat... Bez jejich pomoci by tábor nebyl možný. Děkujeme jim
zde jménem dětí, které v táboře prožily tolik radostných chvil.
Příští rok tábor potrvá od 28. června do 23srpna. Těšíme se, že mnoho známých tváří se zde
opět shromáždí kolem Matičky Svatohostýnské, a že
k nim přibudou i další tváře nové.
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V Montreale žije na 250 českých katolických rodin, roztroušených ovšem po celém městě. Většinou
jsou to uprchlíci po r. 19^8. V létě r.1951 k nim
přibyl P. Boh. Janíček, který zde měl dokončit svá
studia matematiky. 0 vánocích téhož roku sloužil
pro krajany půlnoční mši svatou. Byla to chudičká
mše - na improvisovaném oltáři v sále jedné školy,
než stala se začátkem české duchovní správy v Montreale. Na žádosti našich rodin představení rozhodli, aby P. Janíček přerušil svoje studia a věnoval se duchovní správě. Koncem března r. 1952
byla pak schválena naše Česká misie, spadající pod
osadu sv. Cyrila a Metoděje.
Naše bohoslužby se konaly nejprve v hale kostela Panny Marie Sněžné, pak v kapli sestřiček Panny
Marie Dobré rady. Na podzim 1952 jsme zakotvili v
prostorné kapli známé Oratoře sv. Josefa. Zde v
Kapli Pražského Jezulátka (jehož sošku kdosi krátce předtím pro tuto kapli daroval) jsme zůstali
celých pět let. Na podzim r. 1957
Janíček odešel do Chathanu na místo P. Ad. Pelikána, který
převzal jeho místo v Montreale. Současně přestavba
Oratoře nás donutila hledat jiné místo pro naše
bohoslužby. 0 vánocích jsme je přenesli do kaple
Mariánské družiny v Collège Brébeuf, kde se konají
doposud.
Stavba misijního domu přinesla změnu i pro naši
místní misii. Na přání pana kardinála misijní dům
převzal péči o českou montrealskou misii, která
byla začátkem t.r. přeměněna v samostatnou osadu
s názvem Misie sv. Václava. Prvním jejím duchovním
správcem se stal P.Adolf Pelikán. Po jeho odchodu
do Californie, začátkem dubna t.r. jej vystřídal
P. Boh. Janíček.
Život Misie sv. Václava se podobá životu každé
jiné národnostní osady. Jeho klidný běh je občas
přerušen při různých slavnostních příležitostech:
cyrilometodějská oslava v březnu, květnový hold
našich dětí Panně Marii, primice P. Venuty v červnu, hostýnská pouï, oslava sv. Václava...

Z DĚJIN

ČESKÉ

PROVINCIE

TOVARYŠSTVA

JEŽÍŠOVA.

Česká provincie T.J. (Provincia Bohemiae) existovala již ve starém Tovaryšstvu. První jesuité
přišli do Prahy z Říma roku 1556. Spočátku patřili
k provincii rakouské. Roku 1623 "byla založena samostatná provincie česká. V době zrušení Tovaryšstva měla česká provincie (ačkoliv od ní byla oddělena zvláštní provincie slezská) 1125 členů, z
toho 653 kněží. V době největšího rozkvětu řídila
3 university, 26 kolejí a 25 residencí a misijních
stanic.
Po obnovení řádu roku 1814 všichni jesuité ve
střední a východní Evropě patřili do provincie polské. Od ní bylar. 1846 oddělena provincie rakouská, v níž r. 1870 žilo 19 českých jesuitů, z toho
7 kněží. S růstem počtu českého dorostu zakládaly
se nové domy v Čechách a na Moravě: první v Praze
u sv. Ignáce r. 1866, Svatý Hostýn r. I887, Velehrad r. I89O atd. Roku 1919 byly spojeny všechny
domy na území nově vzniklé republiky v novou provincii československou. Patřily k ní domy české,
slovenské a německé. R. I92O měla 153 členů, z toho 72 kněží. Do roku I938 vzrostla na 39I členů 118 kněží, 144 scholastiků, 129 b r a t ř í T é h o ž roku byla zřízena viceprovincie slovenská a po zabrání ČSR byly odděleny i domy ležící na zabraném
území. V provincii zůstalo 161 členů a její jméno
bylo změněno na provincii českou.
Nová česká provincie měla za nacistické okupace
těžký život. Kolej s arcibiskupským gymnasiem v
Praze, pražská residence u sv. Ignáce a filosofický institut v Benešově byly zkonfiskovány, tři
kněží byli v pověstném táboře Dachau, několik jiných s dvaceti scholastiky v Terezíně a na Pankráci. Dva zemřeli v pankráckém vězení, ostatní se
šíastně vrátili. Dvanáct z nich bylo hned po skončení války r. 1945 vysvěceno na kněze před památným obrazem Staroboleslavské Matky Boží, vystaveným tehdy v Praze. - Dvanácti českým jesuitům byl
udělen válečný kříž, a dvěma zemřelým týž válečný

kříž in memoriam.
Provincie začala volněji dýchat a zotavovat se.
Dostala mladého dynamického provinciálav P.Prant.
Šilhanovi. Byla otevřena gymnasia v Bohosudově, v
Brně a na Velehradě. Exerciční dům Stojanov na Velehradě pracoval na plno, pražský týdeník Katolík
za redakce P. Ad. Kajpra (bývalého vězně z Dachau)
se stal živým svědomím, moravský náboženský týdeník Rozsévač, který řídil P. Adolf Pelikán, měl
na 200 tisíc výtisků, nadějného dorostu přibývalo.
R. I95O provincie měla 215 členů (z toho 92 kněží
a 66 scholastiků). - Po komunistickém puči 19^8
se pracovalo těžce, ale dalo se pracovat až do jara 1950. Velikonoční proces proti řeholníkům, v
němž byli z jesuitů odsouzeni P. provinciál Šilhán
na 25 let, P. Kajpr na 12 a P. Mikulášek na 8 let,
byl signálem ke zničení všech řeholních domů na
celém území ČSR. V noci 14. dubna 1950 byly všechny domy přepadeny a všichni řeholníci odvezeni
do koncentračních táborů. A začala nová křížová
cesta. Bylo mnoho procesů, některé tajné, takže
nevíme přesně, kolik spolubratři bylo odsouzeno do
žaláře. Někteří - po tolika amnestiích - jsou tam
dosud. Koncentrační tábory byly později zrušeny,
ale všichni členové řádů - kněží i bratří - pracují v různých zaměstnáních, někteří v uhelných dclech. Žádný z nich nemůže vykonávat kněžské funkce. Jen starým a nemocným bylo dopřáno dožít v
mírnějším táboře na Moravci, kde mohou sloužit i
mši sv. a kde se jim dostává potřebného ošetření.
Za hranice se nás dostalo 25. Jeden - P.Prant.
Zdražil zemřel v krajanské duchovní správě v Austrálii. 21 kněží a 3 bratří jsou roztroušeni v 9
provinciích ve ¿1- světadílech. Tři jsou v zámořských
misiích, někteří v krajanské duchovní správě, jiní působí jako profesoři na katolických universitách, v tisku a v rozhlase. Doma jich žije v rozptýlení asi 160. Ale všechny nás pojí stejná láska ke Kristu Pánu a k jeho Církvi i k našemu lidu
a pevná vůle vytrvat na místě, kam nás prozřetelnostní vůle představených postavila.
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POMOZTE NÁM VYMODLIT A VYCHOVAT KNĚZE - MISIONÁŘE.
Znáte náboženskou situaci v nynější socialistické československé republice. ?o poslední válce
bylo tam asi 6000 světských a řeholních kněží a v
některých diecesích i řeholích mčli početný a nadějný dorost. Ale přišla léta soustavného a promyšleného pronásledování Církve: Byli odstraněni biskupové, horliví kněží odsouzeiii do žalářů, všechny řehole zrušeny a řeholním kněžím znemožněna každá kněžská práce, semináře zavřeny a ponechán jeden v Čechách a jeden na Slovensku, a ty mohly
přijmout jen 25 kandidátů do prvního ročníku. V
prvních letech se hlásilo do seminářů někdy až I50

K našim obrázkům:
1. Pohled na hlavní oltář kaple jesuitského semináře Krista-Krále (Regis College) ve Willowdale, Ont. Ukřižovaný Kristus-Král od P.Langa.
2. Vdp. Josef Šach po svém návratu z Říma, kde byl
o vánocích I96I vysvěcen v Nepomucenu na kněze,
uděluje po polní mši svaté na kanadském Hostýne
v srpnu loňského roku novokněžské požehnání. Je to první kněz z české emigrace v Kanadě. P.
Dostál mu ukázal cestu ke kněžství a pomáhal
mu, aby šíastně došel cíle. Doufáme, že nezůstane jediným a posledním, a že se najdou jiní
mladí muži nebo chlapci, kteří se rozhodnou
jít za ním.
3. Ctp. Ortelio Fernandez z Havany na Kubě se po
třech letech studií na inženýra rozhodl státi se
knězem a vrátit se na rodnou Kubu jako misionář.
Po doplňovacích klasických studiích v semináři
sv. Jeronýma v Kitchener, Ont. studuje filosofii na Loyola College a bude pak pokračovat v
theologii v diecesním montrealském semináři.
Kéž by Pán Bůh vzbudil v rodinách našich kanadských a amerických krajanů avemigrantů nová povolání pro misijní práci v Československu.

i více mladých lidí, někteří dokonce studovali v
soukromí, aby se dali tajně vysvětit od tajně vysvěcených biskupů, byly organisovány tajné noviciáty pro řeholní dorost - ale to všechno dnes už
není pravda. Mnoho z těchto horlivců, kněží i studentů, skončilo v žalářích. Střední školy se dostaly úplně do rukou bezbožníků, katoličtí profesoři a učitelé museli ze škol pryč, dětem z dobrých
katolických rodin byl často přístup na střední a
vyšší školu zcela znemožněn. A tak dnes z celých
Čech a Moravy se nenajde ani těch 25 kandidátů povolených vládou pro náš seminář. Situace je žalostně tragická. Počet kněžív duchovní správě klesl
asi na polovinu a každý rok přibývá osad, které
jsou bez kněze. A co je ještě horší: Na veřejnosti
může jménem Církve mluvit a psát jen skupina kněží, která se zaprodala komunismu. V žádné zemi za
Železnou oponou nejsou náboženské poměry tak zlé
jako v Československu. Veliká část mládeže je nábožensky zcela lhostejná a často nepřátelská víře.
Podle svědectví návštěvníků jen lidé starší generace chodí ještě do kostela.
Už dnes musíme říci s bolestí, že země sv. Václava, i když její četné kostely a pomníky víry
minulých generací jí dávají zevnější ráz země křesťanské, se stává rok od roku podobnější křesťanskému hřbitovu než křesťanské obci živých. Jistě,
všechny oběti známých i neznámých hrdinů minulých
let nebudou nadarmo, žije tam ještě dnes mnoho
hrdinských a svatých duší, jsou i mezi mladými lidmi výjimky, milost Boží půsotí i tam zázraky Ale to všechno je pro nás jen tím naléhavější výzvou:
P O M O Z M E !
A především platí tato
výzva kanadským a americkým rodinám českého nebo
moravského původu, rodinám, kterým dal Pán děti,
které mohou vyrůstat v náboženském prostředí věřící rodiny a navštěvoval katolickou školu. Nedopusťme, aby země, kam přinesli víru svatí Cyril a
Metoděj, se staly zeměmi pohanskými. Modleme se za
svou starou vlast a veSme své rodiny tak, aby Bůh
si mohl zvolit z řad našich dětí apoštoly, kteří
by jednou byli ochotni pracovat na zpustošené vinici cyrilometodějské.

KRUH

PŘÁTEL

MISIJNÍHO

DÍLA

ČESKÝCH

JESUITŮ-

"Kruh" není spolek, nýbrž volné sdružení našich
přátel, kteří nám především svou modlitbou pomáhají v našem misijním snažení, které směřuje hlavně
k tomu, abychom pomohli připravit z našich rodin
nové apoštoly - kněze i laiky - pro naši novou domovinu i pro starou vlast.
Modlitba je zde to první a nejpotřebnější. Každý člen "Kruhu" se denně modlí na úmysly tohoto
misijního díla modlitbu, kterou si sám zvolí. Přispívající členové kromě toho pomáhají i hmotně
almužnou podle svých možností.
Všem členům "Kruhu" můžeme nabídnout modlitby
svoje a modlitby a mše svaté, které se konají v
celém Tovaryšstvu Ježíšově (36-000 členů) za všechny jeho příznivce. V misijním domě sloužíme pak
ještě každý týden za ně jednu mši svatou. Dvakrát
za rok obětujeme za ně devět mší sv. sloužených po
devět dní za sebou: před svátkem nanebevzetí Panny Marie (15. srpna) a před vánocemi. Zvláště pamatujeme na všechny zemřelé členy Kruhu.
Další informace rád podá
Superior Českého misijního domu.

Czech Jesuit Fathers,
4605 West Broadway
Montreal 28 - Canada.

Pères Jésuites Tchèques
4605» ave West Broadway
Montréal 28
Canada

LET US PRAY THAT THE LORD OP THE HARVEST WILL
SEND LABORERS INTO THE HARVEST. THE HARVEST INDEED
IS GREAT, BUT THE LABORERS ARE PEW.
God, Who wilt have all men to "be saved and to come to the knowledge of the truth: send forth, we
beseech Thee, laborers into Thy harvest and grant
them to speak Thy word with all confidence; that
Thy word may run and be glorified, and that all
peoples may know Thee, the only true God, and Him
Whom Thou hast sent, Jesus Christ Thy Son, our
Lord: Who liveth and reigneth with Thee world
without end. Amen.

PROSTE PÁNA ŽNÍ, ABY POSLAL DĚLNÍKY NA ŽEŇ

SVOU.

Modleme se: Bože, který nechceš smrti hříšníka,
ale spíše, aby se obrátil a živ byl, uděluj, prosíme, na přímluvu blahoslavené Panny Marie a všech
svatých Církvi své dělníky, kteří by byli spolupracovníky Kristovými a se vší horlivostí působili ke spáse duší. Skrze téhož Krista, našeho Pána. Amen.
Pane, pošli své Církvi svaté kněze a horlivé řeholníky.
(Odpustky 300 dní)
Pošli, Pane, dělníky na vinici svou.
(Odpustky 500 dní)

LA MOISSON EST GRANDE, ET LES OUVRIERS EN PETIT
NOMBRE. PRIEZ DONC LE MAITRE D'ENVOYER D'AUTRES
OUVRIERS.
Répondant à vos désirs, adorable Jésus, nous vous
supplions d'augmenter le nombre des prêtres saints
et fidèles qui sont la gloire et l'ornement de
votre Eglise. Envoyez votre Esprit pour faire surgir, dans tous les endroits de la terre, des vocations sacerdotales et religieuses.

Dear Friends and Benefactors.
As you have been following, already for
several years, with, your kind interest and
generous help our modest missionary work, we
wish to assure you again of our daily prayers
for you and the special masses which we offer for our benefactors every week.
In sign of our gratitude, we are sending
you this year, with our sincere Christmas and
New Year's good wishes, the enclosed "booklet.
It contains a survey of our work: about our
St. Cyril and Methodius Czech Mission House
in Montreal, about the local St. Wenceslaus
Mission, about our missionary work in Canada
and United States. You will hear about our
newly ordained missionary for Africa Pr.Francis "Venuta, about our missionary in North
Rhodesia Fr. Francis Kovanda who recently
spent almost a year among us in-Canada, about
the Children's Camp Hostyn, about some realizations in the field of sculpture of Fr. John
Nep. Lang. There is also some news about our
Confreres in other parts of the world and behind the Iron courtain where is living the
great majority of the members of our Czech
Province of the Society of Jesus who by their
prayers and sacrifices are imploring God's
mercy upon whole Church.
We wish to assure you that you are included in our special novena of masses which
we shall offer in this Christmas time for our
benefactors, and we hope that you will remain
our friend also in the coming year.
May God bless you abundantly.
Devotedly yours in Christ,
Czech Jesuit Fathers.

A nos amis et "bienfaiteurs,
Vers la fin de l'année nous voulons manifester notre reconnaissance de l'intérêt
que vous portez à notre égard d'une façon
toute spéciale: par la présentation de cette
plaquette illustrée, résumant nos activités.
Nous vous ferons prendre connaissance de
notre maison tchèque, de la Mission de StWenceslaus sans oublier les voyages missionnaires dans d'autres provinces canadiennes
jusqu'aux plusieurs états du pays voisin.
Nous vous présenterons notre nouveau-prêtre
et missionnaire d'Afrique, le Rév.P.François
Venuta et son confrère pionnier, le Rév.P.
François Kovanda qui a séjourné•presque un
an parmi nous. Une documentation illustrée
de la vie du Camp d'été Hostýn pour les jeunes et une autre de quelque réalisations de
l'artiste, le Rév. P. Jean N. Lang vous montrent quelques aspects de nos activitées pédagogiques et culturelles. La Vie des Nôtres
dispersés à travers le monde ou encore en arrière du Rideau de fer sera mentionnée.
Nous vous offrons une neuvaine de messes
à l'occasion de Noël et nous éspérons de vous
retrouver l'année prochaine de nouveau au
nombre de nos chers amis et bienfaiteurs.
Vos tout dévoués en Notre Seigneur,
Pères Jésuites Tchèques.

Duchovní výhody členů Kruhu přátel misijního
díla českých jesuitů.
1.- Za všechny členy se slouží každý týden
jedna mše svatá.
2.- Všichni se podílejí na užitcích mší svatých, které obětují každý měsíc kněží Tovaryšstva Ježíšova (asi 20 tisíc) za dobrodince řádu a na modlitbách, které za ně obětují naši studenti a bratří-laici (asi
16 tisíc).
3.- Každý rok sloužíme dva devítníky mší sv.
za členy Kruhu: před svátkem nanebevzetí
Panny Marie (15. srpna) na kanadském Hostýne a před vánocemi.
4.- Zvláště pamatujeme na všechny zemřelé
členy Kruhu.
5 . - Za horlitele a horlitelky Kruhu (ti, kdo
získají aspoň tři nové členy) se slouží
na římských posvátných místech každý rok
šest mší svatých.
Upozorněte na Kruh své známé, získávejte nám
dobrodince a nové členy, pošlete nám jejich
adresy. - Srdečné díky.
Zde odstřihněte a vyplněné (jméno a adresu
tiskacím písmem) zašlete v přiložené obálce.
^PŘIHLÁŠKA DO KRUHU PŘÁTEL MISIJNÍHO DJLA
českých jesuitů pro výchovu kněží pro ČSR.
Jméno:
Adresa: . . . . .

Přikládám (pošlu) na účely Kruhu dárek,
Pošlete mi potvrzení.
Datum:
podpis.

Spiritual "benefits of members of the CIRCLE
of Friends of the missionary work of Czech
Jesuits.
1.- We offer for all members one mass every
week.
2.- All members do participate in the spiritual benefits of all masses which are offered by the priests of the Society of Jesus (about 20 thousand) for the benefactors
of the Society, and in the prayers and sacrifices of our students and lay-brothers.
3.- Every year we are celebrating two novenas
of masses for the members of our Circle;
before the feast of the Assumption of Our
Lady and before Christmas.
U-.- We are remembering especially all the
departed members of our Circle.
5.- For the sponsors of the Circle (those who
find at least three new members for the
Circle) are being offered in the holy places in Rome six masses every year.
Please, do bring our Circle to the attention
of your friends. - Thank you.
Kindly fill up the section below (in capital
letters) and mail it to us.
I WISH TO BECOME A MEMBER OP THE CIRCLE OP
FRIENDS OF THE MISSIONARY WORK OF CZECH JESUITS FOR THE EDUCATION OF PRIESTS.
Name: . . . ." .

' . ' . .

Address:. . ....... .

I. am. enclosing (I will send,) a donation of
Please, send me a receipt.
Date s , ... ... . .
signature.

