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Po dvouleté přestávce posíláme do světa zase jedno číslo Nuntii Prov.
Bohemiae spolu s první "Ročenkou českého misijního domu v Kanadě". Byla
plánována už na vánoce I 96I. Ale teprve letos se nám podařilo plán uskuteč
nit. - Největší zásluhu o vydání tohoto čísla provinčních zpráv má Fr. To
máš Maluš a jeho zlaté řeholní jubileum, které nemůžeme přejít mlčky. Dou
fáme, že toto číslo vyvolá nový zájem' v naší malé, rozptýlené řeholní ro
dině a že bude tolik dopisovatelů, aby Nuntii mohly vycházet alespoň něko
likrát za rnk. Děkuji už předem všem dopisovatelům srdečným Pán Bůh zaplaí.
yšem čtenářům tfchto řádků přeji ze srdce POŽEHNANÉ SVÁTKY BOŽÍHO NA
ROZENI A ŠŤASTNY NOVY ROK 1964.
Jak vidíte z naší "Vánoční brožurky", začali jsme po ce^ém rolou odklá
dání s organisací KRUHU PŘÁTEL MISIJNÍHO DÍLA ČESKÝCH JESUITU, především
ve prospěch získání a výchovy kněžského a misijního dorostu. - Nechtěli
jsme se omezit pouze na dorost pro naši provincii, nýbrž pracovat na širší
základně, podobně jak pracoval velehradský Misijní ústav sv. Cyrila a Meto
děje. Prosíme o modlitby na ten úmysl a budeme vděčni za každou radu k pra
ktickému provedení Díla, které má mnoho velikých překážek a obtíží. Velice
by nám mohli pomoci kněží, kteří by celebrovali každý rok několik mší svá
tých ve prospěch Díla. Upozorněte na to své známé. Mešní intence bychom
jim poslali.
-

o

-

Všichni, kteří jsme se dověděli včas o zlatém jubileu našeho milého
Bratra Tomáše MALUŠE, jsme mu osobně nebo dopisem blahopřáli a pamatovali
na něho ve mších svátých a modlitbách. A ti, kdo se to snad nedověděli včas,
tak udělají jistě o jeho svátku 29 . prosince.
MNOGAJA LJE T A , DRAHY BRATŘE TOMÁŠI!
A tečí si přečtěte půvogní zprávu cd našeho dopisovatele z Říma:
PAPEŽSp. UNIVERSITA G R E G O R L p S K Á OSLAVILA 27 . LISTOPADU L.P. 1963 ZLATÉ
R E H Q L p JUBILEUM NAŠEHO MILÉHO BRATRA TOMÁŠE MAL U Š E , KTERÝ UŽ TOLIK ROKŮ
OBLÉKÁ JEJÍ PROFESORY.
"V krejčovně se nepracovalo. Když jsem vkročil do prostorného refektá
ře Gregoriany, viděl jsem, že se mnou byli pozváni všichni římští členové
České provincie - R.p. asistent Prešeren, R.P. delegát A.R.P. Gen. P.Arnou
(provinciál pro římské domy závislé přímo na vdp. P. gener.), R.P. rektor
koleje Russicum p. Josef Olšr. U slavnostního stolu seděl věrný pomocník
Br. Maluše - pan Franco. Při slavnostním obědě promluvil nejdříve R.P. rektorvDhanis, potom R.P. superior gregoriánské university p. Mruk a za rod
nou Českou provincii p. Kořínek, osobní přítel oslavencův, který už dlouhá
léta se s ním^dělí bratrsky o všechny jeho starosti a radosti, bývá jeho
pravidelným návštěvníkem v krejčovně a občasným soudruhem jeho vycházek
(rok od roku méně častých) po římských sadech a kostelích. Řečník vzpomněl,
kde všude Fr. Maluš pracoval (doufáme, že do příštího Čísla dostaneme text
řeči, aby se
tak všichni čtenáři Zpráv mohli seznámit blíže s životním
během našeho oslavence). - Jeden z bratří pak uspořádal krátký výstup: do
refektáře přivedl i hrdličky Fr. Maluše (ale jen na zvukovém pásmu.!) a pak
nejstarší z Bratří zazpíval "Moravo, Moravo..." Bylo dokonce rozumět i slo
vům, ačkoliv nezpívali našinci. - No, a 22a konec se ujal slova sám Bratr
Maluš: Vzpomínal svých přsdsvavených na Gregoriáně (bouřlivější reakci vy
volala slova, že ho za celou tu dobu žádný z představených - ani P. Abellán
nemusel napomenout); zmíním se i o svých představených na vojně, kde ztrávil řadu let, takže noviciá~, než mohl složit sliby, dělal myslím'osm roků;
připomenul dvě episody, jak he kaprálové chránili a nijak mu nedělali těž
kým, aby zůstal věrný svému povolání. - R.p. rektor mu odevzdal česky psaný

dopis od vdp. P. generála Tov. Jež.

s padesáti mšemi sv.

Po obědě jsme se chtěli přestěhovat k P. Novotnému. "Hospoda u Řezáčů"
byla právě přestavována,(vlastně vedlejší lombardská kolej a tak z různých
důvodů se musely dělat úpravy v hraničních bytech rektora a sekretáře Ori
entálního ústavu) a ?. Novotný pro vodu v koleně (odborný výklad by musel
podat P. Janíček nebo P. Špidlík) se nemohl tak lehce hýbat. Ale zůstalo
jen při dobré vůli. U Bratří byli v rekreaci všichni představení (R.P. asi
stent Prešeren, R.P. rektor a P. superior) a tak jsme tam museli zůstat na
hodinku. U Novotných už bylo jen něco rašnějšího: popěvky na "Letěla husička..." a něco na zasmání. Bylo už pět hodin odpoledne, když P. rektor rus
ké koleje utíkal, že má školu, a já musel připravovat látku pro "mluvení
do větru". Jo, a večer měli bracří film o Panně Marii Syrakussk é ..."
'To byla jediná zpráva, kterou jsem dostal z Ríma. Ostatní slíbené snad
dojdou později, ale musíme je odložit do příštího čísla Správ. Z Evropy do
Kanady, a naopak, je cesta velmi daleká...
K JUBILEU DOŠLO MNOHO DOPISŮ: Psali z Londýna,, z Moravce (také kytička
duchovních obětin na malovaném čtyřlistí od Fr. Štorka), ze Šev. Rhodesie,
ze Spanish, O n t . , z Chicaga od Fr. Waligory, z Willowdale, O n t . , z Montre
alu, z Jerusaléma a jistě ještě odjinud...
Fr. Bonifác
S o j á k
poslal z Moravce delší dopis: "U příležitosti
Vašeho vzácného jubilea vzpomínám na Vás, a to nejen v modlitbách, ale i
na to, že Vy jste jeden z těch, s kterými jsem začal společný život zá spo
lečným cílem. Vy jste jej ovšem už dokončoval a dělali jsme spolu duchovní
cvičení: Vy před sliby a já před obláčkou. Náš pobyt spolu byl proto velmi
krátký, ale já. vzpomínám, jali už tehdy jste byl apoštolsky činný, zvláště
při duchovních cvičeních».. Naše rodina v noviciáte byla malá. To byl br,
Matys, br. GrebeniČek a br. Kyselica. Brzy jsme však zůstali jen ti dva po 
slední a já. S Vámi jsem se rozešel už v r. 1920 a cd té doby jsme 3e nevi
děli. Br. Grebeníček nás opustil brzy a navždy, letos odešel do nového ži
vota i br. Matys, tedy zůstáváme z tehdejší malé rodinky z naší provincie
jen my dva. Ale i z pozdějších mých spolunoviců zůstává n a ž i v u už jen br.
Mikuláštík. Zemřel br. Kerhart a br. Těšík, s nímž jsem byl také nějakou
dobu v noviciátě. Všichni, kteií letos zemřeli, s námi bydleli v jednom
pokoji: Matys, Kerhart, Těšík; bylo nás šest a polovice nas opustila. Nej
více se o ně staral br. Rindt v jejich poslední nemoci (mimo ošetřování
sester). Jako krejčí byl stále v pokoji a tak jim mohl podle potřeby po
sloužit. Byl v tom velmi obětavý. Posledně nás překvapil svým úmrtím br.
Jordán. Míval čas od času srdeční-záchváty. Když měl poslední, mohl ještě
sám sejít k sanitnímu autu, které ho veřer zavezlo do nemocnice, kde toho
dne o 11. hodině zemřel. - Leží všichni čtyři poblíž sebe. Ze zdejšíhoústavu jsou pochováváni jeden vedle druhého, jak kdo zemře. Ve dvou velikých
řadách je jich už šedesát od roku 1952. Někteří byli převezeni jinam, jako
např. i br. Oškera na Svatý Hostýn. Každý má dřevěný kříž s tabulkou a
jménem.
A zdraví těch ostatních, kteří tu šijí? Alespoň těch Vám známějších. Tak^Leopold (Škarek) je duševně stále čilý, jen sklerosa mu svázala novhy.
Musí být každý -krok voděn. Rovněž Lamberta (Řezníčka) -sklerosa drží už rok
v posteli, i jazyk má jako^svázaný; je mu málo co rozumět: pro nervové po
tíže musel být odvezen do ústavu chcromyslnýeh. Je tam už měsíc. - Blažej
vRacek) i Alois (Stork) jsou dosti pohromadě, než zafoukne vítr. I Karlové
(Mikuláštík, Vetchý) se ještě taktakvdrží. A Ludvík? Ač má též všelijaké
nemoci, jest ještě" plně činný. Uplatňuje zvláště své elektrikárske vědomo
sti. Byl za tím účelem přes měsíc v Praze, v dome Charity. 27a nocleh býval
ve svém bývalém-působišti (Res. na Ječné). - A Štěpán (pokorný)? Ten je
ještě čilý jako mladík. Ludvík je ten vlastně v nemocnicí. Má nějaké vnitř
ní potíže a nevím, nebude-li z toho též operace..."
(18. list. 63)
Fr. Jos.
Š í r a
z Jeruzalema slibuje na úmysly br. Kaluse zvláštní
pcu1 na horu Sien do Večeřadla, kde byla sloužena první mše svátá a rozdá
no první svaté přijímání, a maká de kostela stojícího na místě smrti Panny
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byl na začátku mého vlastního řeholního života pomocníkem a rádcem... Ani
jeden, ani druhý jsme se nenadálí, kam nás vůle Boží později pošle, ani to,
jaký bude další osud naši drahé kolébky, 7-_ehradu, a naší rodiny ve vlas
mi. Jak jsou nepochopitelná ú rad k y Boží..." - Ostatek sí přečteme v Novám
životě (prosinec 1963).
V Montreale P. superior s l o u ž i l 21a úmysly br. 2,h l u š e mši svátou o svát
ku sv. Josefa Pignateliihc a všichni obětovali modlitby a práce toho dne

za našeho jubilanta.^ Měli jsme také ten den malé požehnání s nejsv. svát.
oltárni, poněvadž nás bylo právě více doma (nestává se to tak často), a tak
jsme při něm zazpívali Magnifikat na poděkování^a při večeři jsme pozvedli
na zdraví jubilanta skleničku vína a zazpívali Živio!, při kterém nám pomá
hala i naše hospodyně, paní Karla Michlová (teta dr. Heidlera).
Několik stručných zpráv z poslední doby a několik starších, snad méně
známých:
Ze Severní Rhodesie došel poplašný dopis od P. KOVANDY: "...zdraví vázne
a nechce sloužit. Staré neduhy se vracejí, teä už o tom není pochyby. V Ka
nadě jsem se cítil zdravotně mnohem lépe - až na ty první měsíce a přechod
do zimy. I v Římě jsem se cítil moc dobře a myslel jsem, že tomu tak bude
na dalších pět nebo deset let. Zatím to však dopadá jinak - homo paraliticus - paralyse nohou a paralyse hlavy. Tak se život vrátil do starých kole
jí, jenže trochu horších. Myslel jsem, že to je něco přechodného, ale drží
se mně to už přes měsíc... Je teplo, ne horko, všude plno zeleně a slunce,
ale mně to nijak nepomáhá. V prosinci nám skončí školní rok, který se bude
shodovat s občanským rokem, až na to, že veliké prázdniny budou bývat v pro
sinci a lednu. Změna se týká celé Rhodesie."
(1A-. list. 63)
ZE STARÉHO DOMOVA. - Jeden sodál z akad. družiny píše: "0 ZESNULÉM P.
KAJPROVI JDE POVĚST SVATOSTI. VŠICHNI JESUITE SE K NEMU OBRACEJÍ S PROSBA
M I .'1 - N e m ě l i bychom je následovat?
P. Šilhán prý stále v žaláři; nedávno byl propuštěn P. Zgarbík. - PP.
Rabušic a Vaněčka pracují v jedné brněnské farnosti, ale ne jako kněží du
chovní správy. - P. Koláček šije prý po smrti dr. Hoffmana v Malešicích v
domečku, kde byla prozatímní kaple, kam chodíval kdysi P. Kruš a potom i
sám^P. Koláček apoštolovat. - P. Nevtípil žije v Praze a pěkně se drží. P. Ševela je doma v Mutěnicích — Po zrušení koncentračních táborů celé osa
ženstvo z Králík bylo z největší části zapojeno do výroby. Někteří pracují
a bydlí u příbuzných. Vzájemného spojení velice málo. - P. Felix Stejskal
pracuje ve sklárnách v Duchcově a bydlí u svého bratra v Bilině. Na podzim
a v zimě mívá velmi nebezpečnou cestu autobusem za těžkých mlh. Nevím, zda
se mu podařilo už se zařídit sám v malém bytě. Někdy musel přenocovat v to
várně. Doufal, že se mu to podaří do loňských vánoc. - P. Tietze je v něja
kém starobinci a píše málo. - O P . Justovi dlouho už žádné zprávy. - Fr.
Fryštákovi (zemřel 10. ledna 1962 v Praze) dosloužila k smrti s příkladnou
obětavostí teta Pospíšilová, ale námahy s tím spojené ji velmi sebraly v
jejím stáří. Loni navštívila také Hostýn; v hotelu a poutním domě byly
sestry se slabomyslnými dětmi. Sama přespala za svého krátkého pobytu v je
dné bývalé kramářské boudě.^ - Loni na amnestii 9*5* "byli propuštěni mezi
jinými Al. Stork, Blažej Ráček, plaček, Pešek, Pitrunové. - P. Blažej si
zachoval svůj starý bodrý humor i po návratu z vězení. V jednom dopise své
mu synovcovi z března.let. roku píše mimo jiné: "Dlouho jsem ti nepsal; moc
neztratils a moc nezískáš od pensisty téměř osmdesátiletého, jenž hospodaří
z posledního. Asi před pěti roky jsem byl operován na apendix, oči dosud
jakž takž slouží, bez brejlí vidím zatím - chvála Pánu Bohu - dost, do kni
hy i do talíře. Vlasů by taky nechybělo, jen že začínají povážlivě prokvé
tat. Zubů (vlastních) mám asi tucet, ale chrup vypadá jako porouchané hrad
by. Procházky jsou řidší a kratší, ještě tak do Strážku, 2<dyž je třeby na
hroby přátel. - ptáš se, co dělám: Mnoho času prospím; ovšem to, na čem od
počívám, nejsou vavříny, nýbrž modřiny, které jsem si odnesl z dlouholetých
bojů, a také z všelijakého kočkování. Mnohé pyšné plány beru ssebou do hro
bu. - Ze staré gardy jsme na živu už jen dva, Leopold a našinec, oby kost
livci; podsaditá, ramenaté Hanáky již dávno kryje zem. - Děkuji za dárky,
nemalé, jimiž jsi na mne pamatoval; ale nedělej si kvůli mně výlohy. Mám,
co potřebuji; a jak píše básník: "Buä spokojen s málem, a budeš se cítit
králem" (Vrch.) - Dalo by se psát víc, ale jak vidíš, třese 3e mně ruka a
litery vrávorají jako opilé. - Snad nezapomenu na tvé jubileum (25 let kně
žství') - ze dvou důvodů: já jsem 5 . září 1962 oslavil svou šedesátku (řeh.
života), což mi nikdy ar.i ve snu nenapadlo, mně^ jenž jsem byl v květnu
I 9I 8 už jednou nohou v hrobě; jak říkávají v Madarsku: "Kdo dlouho churaví,
je dlouho živ." — Jiný dopis^ datovaný 13- dubna, končí: "Zase se mi plete
do pera ta osudná třináctka. Slovek málem že není pověrčivý. Dvakrát mě
znenadání překvapila - 1953 £■ 39cS. Všechno slouží k dobrému." - V blaho
přejném dopise synovcovi k stříbrnému jubileu vzpomíná na své kněžské svě
cení "...po takovém čtvrtstoletí člověk nejen si uvědomuje, ale hluboce v
srdci cítí, že ta šestá svátost je daleko lepší než sedmá! Moji kolegové
byli v Insbruku svěceni 16.5* 1918, já jsem dostal svátost pátou a duši
jsem měl na jazyku. Asistovali
můj přítel Závadský a Jemelka, oba zava
lití, podsadití "hanáci". a už řadu let dřímají věčný sen..." Z tehdejšího

prof. sboru jsme na živu jen s Leopoldem. Při chůzi ho podpíráme, ale hlava
881etému senioru, chvála Bohu, slouží. Po obědě mu předčítám novinky se svě
ta - půl ^hodiny. Sám šetří zesláblého zralou, ale nezahálí. Ostatně našinec
není také mladík. Blíží se osmdesátka. Vůle k práci by nechyběla, ale se
znavených mdlých paží padá meč i štít... Na živu mě udržují krevní injekce,
jak víš, račí rod má krve málo či vůbec žádnou, arci jsou skvělé výjimky.."
Koncem června byl na pouti^ve svém rodišti: "Bohoslužby měl mladý pan farář
s promluvou od oltáře, dět-školáci u sv. přijímání." Když hledal "chalupu"
a chtěl jít starou stezkou, tak..."chyba lávky! Jak obyčejně, Šel jsem od
kříže k zahradě, ale ne stezkou a po mezi; splnilo se proroctví slepého
mládence, že přijde čas, kdy meze budou rozorány; tak jsem šel brázdou mezi
brambory..." —
Mám tu několik dopisů od Leopolda, které poslal Jaroslavovi do Kanady,
loni a předloni. Děkuje za vánoční balíčky, kterými jsme na ně pamatovali.
Potvrzují, co napsali druzí nahoře. Několik úryvků: "Vánoce jsme ztrávili v
nejlepší pohodě. Napadlo hodně sněhu, mráz 15°C. 0 půlnoční kaple jen hří
mala vánočními koledami. Stáří jak by omládlo a ze všech očí zářila vánoční
radost, nebeský to dar novorozeného Dítka. Nudná všednost denního koloběhu
jakoby pominula a zavanulo k nám cosi z nebeských končin, kde stálé nazírá
ní na divy božské podstaty zahání všechnu všednost. Na rodinu doléhá tíživé
jařmo' uplynulých let a člověk si najednou uvědomuje, že to pomalu, ale ji
sto jde s námi skopce. Před čtyřmi léty jsem každodenně za každého počasí
alespoň tři čtvrtě hodiny obíhal zahradou, dnes s hůlčičkou sotva ji jednou
nebo dvakrát oběhnu (už ani to ne!)... Hlavní naší starostí je, abychom
vždy a za všech okolností plnili vůli Boží. Postavit mistrovské dílo ve
službách Božích - toť náš úkol všech..." 0 smrti P. Kubíčka napsal v pro
sinci 1961: "10.11. nás opustil P. Kubíček. Pohřeb měl 12.11. Čtrnáct dní
před smrtí ranila ho v noci mrtvice na levou stranu těla, takže bylo těžko
se s ním dorozumět. Pak pomalu dohasínal, až 10. list. bezbolestně skonal.
Poněvadž pohřeb, byl v neděli, skoro nikdo z cizích nepřišel na pohřeb. Jeho
žáci dostali po.smrtnou zprávu až v neděli... Nebude to dlouho trvat a budu
také já o.dvolán z jeviště tohoto blázince. Svatý Augustin nazývá tento svět
raorodochium, opravdovou nemocnicí. Všude jen zběsilý shon za třpytnými mo
týlky bez opravdového úsilí o hodnoty duchovní..." Zajímá se o indiánskou
misii. Jaké je nadání dětí, zda chodí také do střední školy, zda tam jsou
kněžská p o v o l á n í - "Právě čtu zajímavou knihu od dr. Rádla: "Východ a zá
pad". Dr. Rádi zúčastnil se mezinárodního kongresu mládeže v Pekingu. Kde
běží o vytknutí poměru východních náboženství ke křesťanství, je tam mnoho
omylů. Ze všeho straší školská učenost, která trpí mnohými aprioristickými
dohady bez solidního ověření objektivními fakty. Ostatně dva nejnovější bi
blické nálezy u Mrtvého moře a v rozbořeném paláci v Athénách přinesly nám
tolik nového z dob kolem narození Krista Pána, že dosavadnímu fantasování
t.zv. exaktní vědy je jednou provždy učiněn konec..." - Je to stále ten
starý Leopold a je vidět, že přece jen nejsou docela odříznuti od dění ve
světě a v Církvi a všechno, pokud mohuu, sledují se živým zájmem. - Ale na
de vším vane duch věčnosti a radostné odevzdanosti do Boží vůle. Znovu a
znovu se vracejí podobné myšlenky jako na př. tyto ř á d k y Z k r á t k a vši
chni stárneme a u každého se proklube během času nějaké "memento mori". Ostatně netřeba se tím znepokojovat, ale spíše se radovat, že to slzavé
údolí bude vystřídáno věčností, naším to pravým domovem." Připomíná že ži
vota sv. Ignáce jeho setkání s ITadalem, který se mu svěřil se svým strachem
před smrtí. "A ty se bojíš smrti?" - Ignác nato: "Já již mám 1$ let pro
strach před smrtí uděláno." To je to pravé smýšlení, vždyť právě cestou
smrti se máme nač těšit..."
Jeden z těch, kteří žijí v rozptýlení, píše svému bratrovi: "Jsem dělní
kem ve zdejší továrně. Byt mám pěkný pokojík ve zdejší Spořitelně. V praco
vní dny chodím na oběd do závodní kuchyně, j s o u to slušné restaurační obědy
s čajem a dvakrát týdně s moučníkem od cukráře. 7 číslech to vypadá takto:
Moje"mzda nekvalifikovaného dělníka měsíčně průměrně 750 Kčs. (Byt 10,-,
elektřina 8 - 1 6 Kčs, voda 1,70, 25 obědů 70.-, chléb stojí 1 kg 2.60 a po
třebuji ho skoro k kg týdně, cukr kg 9 .- Kčs.) Sestra se o mě stará velice
pečlivě; kupuje mi vajíčka, sádlo, smetanu, vaří v neděli a často večeře.
Ušetřil”jsem si tak na dva týdny neplacené zdravotní dovolené, kterou jsme
ztrávili v rodišti a na Slovensku. •• Přinutil jsi mne psaz o sc-Dě a věcech
hmotných, v nichž není cíl mého závora. Hlavni, moje szeszi a radost je jako
vždy - náboženský světový názor..." Toužil po novém breviári - snad mu le-j-Qg 7- y úýr0 0"T
"—
'

0 Kanadě se dočtete vyraší brožurce. Nevešle se tam všechno. - 7 Katolí
ka rousal P. Pelikán velmi zajímavě svou misijní cestu mezi krajany v Gre
g o r u / - 5 . října 1961 zemřela sl. Karle PE-dZnOVA ve věku 6k let. Y posled
ních letech byla trápena mnoha nemocemi. Velice pomáhala našim. E.i.p,

