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ZE STARÉHO DOMOVA.—Listujeme-li čísly Letošního ročníku pražského
"Duchovního pastýře", ihneů si všimneme několika změn. Především jsou
v každém čísle:ťřední zprávy z českých a moravských diecésí/které bývaly dříve v Ordin&riátních listech nebo v Acta curiae, po jejich zrušení ve Věstníku SÚC/, dále je tam mnohem více zpráv z církevního a náboženského života v zahraní / třebas často vybraných nebo upravených
tendenčně/. Vedle úředních úvodníků a prohlášení různých oráinářů,které se točí téměř výhradně jen kolem problému světového míru, jednotných zemědělských družstev a různých žrových a jiných podobných kampaní, přibývá článků o sociálních otázkách, v nichž se projevuje stále
zřetelněji marxistická tendence; letos k nim přibylo nechutné oslavování osvobozen:, rudou armádou před 10 roky. Obvyklí přispěvatelé:kan.
Kotalík, děk. Sebesta, Th.I.ic. Mir.'ajmon, P.Karel Sahan/spirit. kn<
sem. v Litoměřicích/, P. Emil Korba /pref.semin./, Dr„Jan Rerell/děkan
CM fak. v Litom./,Dr.Bartůněk/ histor.články a pozn,/, Dr.Frant. Panuška a někt. jiní. V tomto ročníku je i několik článků Dra Antonína Salajky,a dokonce i jeden článek Msgra Fr. Cinka/Svatý Metoděj/.Pravidelná rubrika.:Doba očima kněze /psaná redaktorem kan. Jos.Benešem, někdy
PanuškoU/, by se mohla případněji nazývat:Doba očima dialektického materialismu a sovětské politiky. — Připojuji několik citátů jako malou ilustraci.
Pod nadpisem:VĚRNI BOHU,CÍRKVI A ŠTÍTU /č.2, str.21/je článek
/prý!/ od biskupa ThDi Mořice Pichy. Pojednává jen o věrnosti státu
a zabývá se především únorovým pučem roku 1948:"Za jásotu všech vrstev
pracujícího lidu a bez krveprolití byla před sedmi lety dotvrzena cesta, již naše národy nastoupily v roce 1945, kdy vítězství nad temnými
stíny hákového kříže bylo korunováno naším osvobozením a počátkem nového života v novém společenském řádě.V roce 1948 chtělo sice několik
politiků změnit směr této cesty, ale pracující manifestačně potvrdili,
že nastoupenou cestou půjdou a že u nás vytvoří nový život, který od straní všechny křivdy a nespravedlnosti minulého společenského systému. Katolická církev ve smyslu svého učení nemůže míti námitek proti
tomuto rozhodnutí lidu a my , kněží i věřící lid, s radostí spolupracujeme na vytváření blahobytu, který je základem spokojenosti v pozemském životě a spolu s dsilím o duchovní statky je přípravou pro život
věčný." — v dalším mluví o stanovisku církve k státní formě lidovědemokratické: "
Jestliže tedy náš lid odvrhl vládu dědičných trůnů a kapitalistických samovládců nebo jakoukoliv jinou soustavu státní a volil státní formu odpovídající nejlépe jeho potřebám, užil podle
učení katolická církve svého plného práva a všichni občané - kněze ne-vyjímajíc - jsou povinni ve svědomí zachovávati věrnost státu a poslušnost k jeho zákonům." Následuje chvalozpěv vděčnosti na stát, který
prokazuje církvi tolik dobrého, a potom praví:"Přesto byli jsme svodky
porušovaní věrnosti.ke státu se strany některých duchovních, což přineslo pro církev nedozírné škody. Tomu přičítám za vinu na př. neodpovědné jednání některých kněží, kteří v mé diecési přemluvili 45 bohosl)vců, aby se nepřihlásili k pokračování studia na římskokatolické
OM fakultě bohoslovecké v Praze, ač jsem je prostřednictvím farních
úřadů vyzval k bezodkladnému nastoupení..."'A úvodník končí výzvou
k zajištění světového míru a k poctivě a svědomité práci na všech pracovištích. 0 Církvi a Bohu a věrnosti k nim ani slova. —Každý,kdo jen
trochu zná ndp. biskupa Pichu, hned vidí, že ťo nemohl napsat. Dostane-li,se podobný text do rukou laikům, dojde jistě k pohoršení, a při
lehkovážném generalisování se dá takového-projevu zneužít k agitací
proti Církvi vůbec.Právě na nás knězích je, abychom dovedli rozeznávat
skutečné kolaboranty s komunismem od komunistické propagandy, která
zneužívá i jmen a osob ke svým stranickým cílům, které nemají možnost
protestovat a se hájit.
Podobně politickým stylem komunistického propagandisty byl napsán
společný pastýřský list ordinářů republiky, z něhož přináší několik
myšlenek 6,č. Duch.past./str.101/, k 10. výročí osvobození.. Nejdříve
se líčí barvitě utrpení, které nám způsobili nacisté za německé oku*
paoe, a pak se pokračuje:"A toto slunko svobody opravdu vzešlo. Východ
ge zsrděl jeho paprsky a zvučné polnice ohlašovaly příchod osvoboditelů. Čím více zářilo toto slunko Východu, tím znatelněji pí haly všechny stíny hákového kříže atd...Nová doba, která vzešla našemu národu

východem slunka svobody, přinesla našemu lidu tolik krásných změn a
uskutečnila tolik křesťanských ideálů, že jen slepec nebo Slovek zlé
vůle je nechce viděti.Naše svaté učení, které Spasitel Ježíš Kristus
přenesl na svět a zavázal nás, abychom je vyznávali a podle něho žili,
má jako základní přikázání zákon lásky:"Milovati budeš Pána Boha svého
z celého srdce svého, z celé duše své a z celé mysli své!" To je nezvětší a první přikázání. Druhé pak je mu podobnéí"Niluj. bližního svého jako sebe samého!"A ^ak to vypadalo kdysi s teplem křesťanské lásky
k bližnímu ? Jaká hrozná propast se prohloubila mezi l i d m U N a jedné
straně bibličtí boháči, kteří denně honosně hodovali, zatím co u jejich
dveří žebrali moderní a zbídačení, vyhubli Lazarové, kteří mnohdy neměli co dát do úst a neměli čím se odít. Vzpomeňme jen na zástupy uho-*
hých žebráků, na zchátrale' pastoušky, rozseté po našich vesnicích, na
zimou a hladem se třesoucí děti nezaměstnaných otců a matek, vzpomeňme
na všecky stíny velkoměst —r a podívejme se na dnešní život prostých
lidí, na zdravím kypící tváře dětí, na radostnou píseň, která zaznívá
z pracovišť, továren i z našich rolí, a pochopíme, jak se u nás svět
změnil za pouhých deset let." A závěr z těchto chvalozpěvů - láska k
vlasti, svědomitá práce pro lepší a radostnější život druhých /rozuměj
výstavbu socialismu!/,"obrana největšího pokladu nebes - pokoji a míru na světě",ruku v ruce v první řadě s bratrským Sovětským svazem...
atd. A do toho vetkáno, za vlasy přitažených, ano svatokrádežné zneužitých citátů z Písma, a výzva:"My ctitelé Rodičky Boží Panny Marie,
Královny máje a míru...."
Mohl bych citovat povídání litoměřického kápit.-vikáře Eduarda Olivy z téhož čísla pod titulem Te Deumlaudamus o oslavách l.máje, kterou prý"věřící lid ještě večer zdůraznil májovými pobožnostmi ve všech
chrámech na počest Královny míru a lásky" ! 0 vroucí lásce našeho lidu
k Sovětské armádě osvoboditele^, o I.celostátní spartakiádě, o zemědělských družstvech, o radostném boji o zrno a v závěru píše:"Je proto
jedním z našich předních úkolů pomáhat ze všech sil k vytváření nových
krásných perspektiv a zvláště v zemědělství pomáhat vytvářet předpoklady pro šťastný žlvót ha naší vesnici."
Musím však uvést alespoň několik vět z článku ThDr Františka Drábka,
probošta v Mikulově, vyznamenaného československou cenou míru 1955:
V článku Nelze sloužit dvěma pánům pojednává o křesťanském pojmu vlastnictví a mimo jiné tvrdí tam i toto:''Moderní katoličtí učitelé mravouky jsou názoru, žé každý má právo jen na tolik majetku, kolik"ho dovede vyrobit svou prací a kolik ho dovede svou prací obdělat. To zejména
platí o majetku pozemkovém, kterého máme u nás nadbytek a který dává
ještě vetší úrodu při lepším, perlivějším, strojovém a vědeckém obdělávání ve velkých celcích, při sdružení výrobních prostředků a pracovních sJl. - My u nás nemáme důvodu k stížnostem na nespravedlivé rozdělení majetku. Základní, klíčový majetek, který má sloužit celku,je
v rukou lidu, každý má u nás zabezpečené životní minimum, a-majetek,
zejména pozemkový, daleko přesahuje horní mez stanovenou katolickými
učiteli mravouky.- Vidíme tedy jasně, že nový společenský řád je řádem
spravedlivějším r %e. v tomto řádu docházejí křesťanské zásady většího
uplatnění než v řádu kapitalistickém, a že nemáme nějmenšího důvodu
zastaralý řád obhajovat."
Citoval jsem tolik, abychom si jasněji uvědomili, jak hluboké a ponižující je ujařmení Církve u nás. Ujařmení horší než všechna krvavá
pronásledování!Snad jsme zapomněli, v jakých poměrech žijí tam naši
spolubratři a s jakými problémy se musejí potýkat! V tomto duchu jsou
vychováváni bohoslovci ve státních seminářích.Ve všech ročnících je
povinná 1 hodina společenských věd, a výchova nových kněží se neomezuje jen na tuto hodinu. Někteří z p. profesorů, jak možno soudit z některých jejich uveřejněných Článků, jsou nasáklí doktrínou dialektického
materialismu. Důsledky z těchto skutečností si vyvodíme každý sám.Jestliže naši krajané laici mají právo, aby především mysleli na vybudování
své existence v novém světě a zajistili čestný život svým dětem, my.kněží nemůžeme zůstat lhostejni k tomu, co se děje doma. Jsme v exilu nikoliv pro své opobní zájmy a snad lehčí život/někteří z nás jej nemají
příliš lehký!/ nýbrž abychom připravovali sebe i druhé pro těžký apoštolát doma.a teč se dělili o jejich kříže a starosti alespoň ve svých
modlitbách.

ÚRYVKY Z NĚKOLIKA' DOPISU O ŽIVOTĚ NAŠICH KNĚŽÍ. — " C a r i s s i m e , děkuji Vám vřele za nový důkaz Vaší trvalé vzpomínky.Udělal jste mi velkou
radost tímto skvělým překladem /Apoštoláře/ a těším se jen, že Vám budu moci ječnou osobně poděkovat a Vaši velkou pozornost oplatit.,.Slyšel jsem o nové úpravě officia a misálu, ale úředně zde posud o tom nic
nevíme. Mohl bystě mi poslat otisk toho výnosu? My se dovídáme o takových věcech dříve oklikou přes Budapešť nebo Berlín, než od naší "Kapitulní konsistoře"^
— Náboženský život u nás s-e utěšeně probouzí.
Bohužel je málo knězi, někteří mají na starosti, až 4-5 farností a klesají vysílením. Já jsem díky Bohu zdráv a tak mi nepřipadá za těžké
celebrovat v neděli 2-3 mše sv, s kázáním, ač budu letos 73 let.Prosím
o mementu za mne a za nás všechny a zdravím Vás srdečně,,..."
B.
A o jednom knězi vězni,z jiného dopisu:"Byla jsem za P.Vilémem...
Daří se mu dobře, ovšem jak se to vezme, vypadá pěkně, svalnaté jeho
ruce vykonávají v "Černém dole" těžkou práci, ale je klidný a veselý.'.'
A dodává o svém p.farářovis"Je už stár /bylo mu 84 let/, ale duševně
velmi čilý a i tělesně to ujde.Na pochody už není, bolí ho nohy...ale
jinak "zaplač Pán Bůh!" — t e 3 zas v neděli opět trinuje a to i s promluvou..,"
. P.
Z Moravy i"Zemřel děkan v Boskovicích František Zřídkaveselý.Na pohřbu
bylo 50 knšží. Podle zpráv vyučují ještě náboženství na školách.Čekali všichni v únoru konec světa. Chudáci, nemohou si nijak pomoct, tak
už myslí, že celý svět je na spadnutí..t"
.
Kr.
5.července byl propuštěn z Leopoldova na Slov./u T y n a v y / f a r á ř Steinhůbel po 10 letech vězení /pův. odsouzený k smrti, trest změněn na 30
let těžk. žaláře/ a vykázán z ČSR. Byl spolu s našimi ndp. biskupy a
jinými vysokými cirk. osobnostmi. Všichni jsou přísně isolováni od ostatních vězňů, ve vězeňských šatech, bez. knih, beze mše sv. a sv.přij=,
celý děn derou peří. Doby hladu jsou pryč. Kaše a polévky je dost.Někteří dozorci opravdové "bestie", někteří dobří.Jeden z vysokých vězňů
m u řekl:"Kdybych nebyl knězem a neměl víru, tak bych to nepřežil..."
Jedna návštěvnice ČSR, která byla na Slovensku, přinesla zprávu,že
bylo v poslední době zatčeno 11 slov. jesuitů /páterů a několik boh.oslovců/. Proti P.Mikušovi, bývalému dlouholetému- provinciálovi, se prý
chystá proces v Košicích.
Na přání některých připojujeme seznam zemřelých knězi z českých a
moravských diecésí, pokud jsme se o jejich úmrtí dověděli. Prosíme
všechny důstojné pány, aby nám jej pomohli doplnit.
PRAHA.-P.Marian SCHALLER O.S.B. /63 roky/ z. 20.3*55 /pohřben na
Vyšehradě. - Msgre Dr.Alois KUDRNOVSKY, děkan kap. u Všech svatých
na hradě pražském, 12.4.1955.- František KLÉZL, taj. arc.kons. v.v.
/ 7 7 let/ z. 14.2.55 v Jindřichově u Hranic. - František ŠENYCH O.Cr.
/53 1/, adm. Praha-Karlín, z.28.2.55. - Msgre Václav TICHÝ /SO 1./,
arciděk., býv. are. vikář, Poříčí nad Sáz. 28.2.55. - Václav ŠPROC
/88 1/, býv. farář Praha-Karlín, čest. kanovn. starobolesl.,z.3.3.55.Jan STIEB0R/80 1./, prof. v.v. Příbram,z.14.3.55. -P.Antonín ŠPALLE
/79 1./, emer. katecheta, biblista, vyd. Kniha poutníkova / nové vyd.
r.1948 s názvem:Bible, její postavy a děje/, z.20.12.1954. - Stanisl.
GABRIEL, děkan v.v. Kostelec n.L. /67 1./, z. 19.12. 1954. - Petronius
Rudolf VÍLEK, býv. převor řádu Milosrdných bratří /73 1./, z.10.9.54.Dr.Josef HRONEK, prof. a děkan CM boh. fakulty v Litoměřicích /64 r./,
z. 23.9*1954. - Oldřich KOZA,' are. notář a farář v Pyšelích /78 1./,
z. 2.5^ 55* - Jan Ladislav PETRÁSEK, arciděkan v Bubenči /73 l./,z.
18.6.1955. - Msgre Gustav VERICH /89 1./ emer. prof. náb., z. 21.6.55.Václav HOLUB? arciděkan v.v. /80 1./, Spálené Poříčí, z. 7.8. 1955. .
OLOMOUC. - Fabián GREGÁRBK, senior knězi arcidiec., č. kan., farář
v.v. , dožil by se býval letos 94 let a 70 let kněžství; nar. 15.2.
1861 v Troubkách n.Bečvou, ord. 5=7.1885, z. 25.1*1955 , Ostrava-Stará Bělá. Známý jako velký lidumil, první cyklista a automobilista v
Ostravě. Na pohřbu 40 kněží, pochovával gener. vikář Glogar.. -Václav
TYLČER; far. v.v. Újezdec u Luhačovic /okr. Uh.Brod/, z. 11.1.55."
Jan OBRUSNÍK, koop. v,v,, Ostrava-Přívoz, z. 21,1.1955. - Jan STRATIL,
farář v.v., Zdounky, Zol2.2. 1955. - Vincenc BOHÁČ, revident arc.kons.

v Olomouci, z. v Kozlovicích 5.3.1955* ^ František MASTIL, admin. Pohoří /okr.Nový Jičín/, z. 5.3.55. - Jindřich VALOUCH, katech, v.v. Olšany /okr.Šumperk/, z.5.3.55. - Bohumil BALCÁREK, farář a děkan v.v.
ve Smržicích, z. v Prostějově 7.3.1955. - Alois KOBLIHA, far. a děk.v.v
v Borotínš, z.20.3.1955. - Jaroslav JANUŠTÍK, farář v.v, Bílavsko /okr.
Holešov/, z.1.5.1955. - Vincenc LINHART, far. v.v./byt.Loštice/,z, v
Olomouci 27.5.55. - František ČERNOCH, kooperátor Frenštát p.Radh.,Z.
31.5.55. - Alois MARCOL, admin. Sedlnice /okr.Nový Jičín/,z. 31.5.55.Simeon ZAPLETAL, arcikněz,farář v.v./Telč/, z. 5.7.55 v Přerově. -Jan
HORÁK, far. v Bochoři, z. 18.7.55. - Stanislav BĚHAL, děk. a far. v.v.
Uh.Hradiště, z.27-7.55. - František STAVINOHA, kanovník a dómský vik.
v.v. /84 let/, z. na Sv.Kopečku 29.7.55. - František KOZUMPLÍK, far.
v Jevíčku, z. 17.8.55 ve Veselí n.M. , pohřben v Jevíčku.
HRADEC KRÁLOVÉ. - Josef ŠINKORA, os.děkan a farář ve Vlkanči,z.27.10
1954. - A n t o n í n K0TYZA,č.kons.rada, farář v.v.,Velím,z.9.11.1954. Václav ŠVEC, č.kons.rada,farář LovČice, z,13.11.54. - Josef DUREK,probošt m.sl. /Litomyšl/, z. v Černošicích 27.11.54. - Antonín TVRDÍK,
v.v., Libice n.D., bytem v Lučici, z.10.12.54. - Msgre František
HRUBÝ, děkan kath. kapit. a kancléř kons., z.30.1.1955. - Josef BRADÁČ,
oSkan Kopidlno, z. 2.9.54. - Josef HANUŠ, os.děkan, far. Bohdaneč, z.
21.9.1954. - Jan LEBEDA, interk.admin. v Pohledu, z. 10.3.1955.- ' 3gre
Josef SVĚTELSKY, skut.koná. rada, asses. kons., katech, v.v., ^-^^echovice p.O., z.25.4.1955. - Antonín STFINER, býv. far. lomnický v.v.,z.
v Korouhvi 24.5.55. - Ant. VANČURA, jubil., katech, v.v.,Hořice, z.10.6
1955. - ^sgre Antonín 'VENINGER, zpovědník Sester Fejsv.svát. v Meziměstí, z. 1.7.1955.
LITOMĚŘICE. - Msgre Jan Nep, SLÁDEČEK, os.děk., vik., kons.r.,Dobrovice/90 let, 65 rokí. knězem, 55 farářem ve svém rodišti/. - Josef HÁJEK
kons.r. a arciděkan v.v.,Bozkov, z. 14.12.1954. - Frant. JIRÁCEK, not.,
kons.r,,,děkan v.v. Štětí n.Lab., z.20.4.55. - Josef JEZBERA, děkan,vi-*
kář a farář v.v., Světlá pod Ještědem, z. 7.6.1955. - Jan VRAŠTIL,kan.
a rektor st. sem. v Litom., z. 30*7* 55 v Kroměříži, pochován podle
svého přání na Sv.Hostýně.
BRNO. - Jan ZOUHAR, far. v.v., Bílovce n.Sv., z. 25.8.54. - Karel
BNDL, b„ ada, děkan a katech.v.v., Bystřice nad Pernšt.,z.l5.9.54.Václav TOMEC, býv. far. v Novém Bydžově, z. 28.9.54. - Antonín KELLER,,
far. ve Chválkovicích /okr.Bučovice/, z. 30.9.1954. - Ludvík MIHOLA?
kons, r. v.v., Znojmo, z. 7.10.54. - Jan GOTTWALD, far. v.v., Osová
Bitýška,z. 23.lO.i954. - Frant. MUSIL, kons.r., duch.spr. v. v..pelešíce, z. 27.11.1954. — Cyril JANŠTA, kons.r. a katech, v.v., Jihlava,
z', c.í, 1955. - Eduard ROZMAHEL, děkan a far.v.v., Dačice, z. 31.1.55.František FL'RIÁř
p of. náb. a kons.rada, Hodonín, z. 5.2.55. - Jan
CERNY, admin. Bradlaé, okr.Svitavy, z. 7.5.1955.
ČESKĚ BUDĚJOVICE. - Alfons JANÁK, os.děk. v.v.,Senohraby,z.l4..11.54.Josef ADAMEC, os.děk.v. ., Planá n.I., z.23.11.54. - Karel VONDRUŠKA,
děk.v.v,, z. ve Dvorcích 1.10*54. - HJsgre Matěj BOLECH, děk. v.v.,Vi-tejovice, z. 24.11.54. - Josef MATOUŠEK, os, děk., Dolní Cerekev, 3.
4.12.1954. - Josef SOLDÁT, děk. v.v., Bernartice u Tábora, z. 14.12.54.Jan ŠIMEČEK, far. -v, v . , Sušice, z. 15.12.54. - Antonín SEDLÁČEK, děk.
Hluboká n.Vlt..,z. 12.1.55. - J^sef HOVORKA, os.děk.v,.v. Němčice u Batolíc, z. 6.4.55.
Kněžské hroby bývají často hroby zapomenuté. V měsíci dušiček budeme častěji pamatovat v našem kněžském mementu na tyto a ostatní spolubratry zesnulá v Pánu v našich diecésích v posledních letech. Máme také jeden kněžský hrob v exilu:dp. Antonína Tůmy z pražské arcidiec.
ve Spilimbergu v sev. Itálii.- Navrhuji, abychom všichni-, pokud můžeme, sliužili v listopadu jednu mši sv. I- intenticne za všechny naše
zemřelé spolubratry v poslední době. —Requiesscant in pace!
STRUČNĚ.- 17. října t.r. se dožil 90 let pap. prelát Dr.Josef VAJS,
kanovník senior kol.kapituly u Všech svatých na Hradě pražském, známý
slavista. - V kněžském domově v Praze /Ječná,2/ byly o prázdninách pořádány 4 kursy kněžských exercicií.Exercitátoři P.Alfons Daňha, P.Karel Sahan. - V Senohrabech u Prahy byl zřízen kněžský domov pro staré
a nemocné kněze.Měsíční pense za všechno 500.-Kč. — N o v é formuláře mše

sv. a knšžsk. Officia k svátka sv. Pia X. vydala Česká kat. chaťita.Na Velehradě se slavila památka 1070 výročí smrti sv. Metoděje 11.4.
/ v pondělí velik./ a ve dnech 3.,5. a 10. července. - Č.kat.charita
organisovala zimní i letní rekyeaci pr duchovní, bohoslovce, řádové
sestry a arské hospodyně v zimě:Janaké lázně /Mariánům/,Poděbrady
/Charita/, Dolní Smokovce /Slov.Char/, kněžský ďům v Praze; v létě
mimo to i Mar, Lázně /děkanství a hotel Sevastopol/, Frant.Lázně/Char./,
Luhačovice /Láz. sanator./, Píš^any /Slov.Char./, Karl.Vary /léč.dům
st.lázní "Sylva"./.Denní pense pro kněze v činné službě 16 Kč, pro bohošlovce, kněze pensisty, řád. sestry 10 Kč^ civilisté platí plnou pensi 32 Kč denně, - Při udílení květnových komunistických vyznamenání
byl dán min.^Icjharovi.Rád Klementa Gottwalda;Rád republiky dostali
pp. bisk. Čárský, Eltschkner, kap. vík. Stehlík a Dechet, slov.pověřenci Horák a LukačoviC.Pání biskupové se dostali do divné společnosti!Veteráni a jubilanti: Msgre Portmanň /vik.Chleny/ 90 let, p.bisk.Pícha
86 1., Msgre Melka /Budějovice/ 80 let, P.Václ, Bělohlávek? Milevsko,
60 let kněžství/14.7.55/, p.bíak.Eltschkner 75 let, 50 1.kněžství a
dlouhá řada jiných kněží, kteří letos odešli na odpočinek.-Další fary budou bez kněží nebo excurrendo administrovány.
Z NOVÝCH DOMOVU Cl Z EXILU ? --prosíme o modlitbu za dp. Josefa
SM1DLA, kuráta v Unterjettingen, který měl těg%ý uraz na mptorce p
leží na klinice v Tubingen. Z KANADY.- "Tisíceré díky za Vaši práci.A^ Vám Pán Bůh pomáhá tím
více, čím častěji my gnad na to zapomínáme...Vy jistě vidíte, že ze
mne mluví zlá svědomí, a máte pravdu. Každé číslo Nového života do mne
rýpne, a kdyby do mne ještě někdo kopl,' snad bych si vyhrnul rukávy a
a napsal aspoň malý Slaneček pro NŽ. Ale takto proud života zapráší
první blahodárný doje a lajdačí se dál...A druhá dlouholetá bolest:
vzdálenost od našich lidí emigrantů.Já Vám stám smůlu být s t á l e n nějakého cizího elementu. V Německu, kam jsem přišel 3 dni po 15 říjnu
1949, mne IRO nevzalo.Musel jsem jít jako kaplan mezi německé obyvatelstvo, Do Kanady jsem se dostal v lednu 1951.Zase tak. Zapadl jsem
do Gaapé, kde mne přijali jako kaplana při katedrále a za 8 měsíců mě
poslali jako faráře do Sacré Coeur de Tourelle mezi Francouze,kde jsem
už 4 roky. Stýská se"% svědomí mě žere, protože naši lidé snad někde
potřebují kněze a já tu pracuji pro cizí.. Už jsem chtěl odejít několikrát, ale vždy se dám uchlácholit nadřízenými i podřízenými, a zůstanu..
Někteří z mých českých přátel mí zas tvrdili, že pro národ se pracuje,
kdyá se mu v cizím prostředí dělá. dobré jméno a že naši lidi se všude
koušou od Radg až dolů, a že j? lépe takto...Pak jako farář jsem pracoval jako kůn; přestavěl a dostavěl jsem kostel, sakristii, farní sál,
vymohl obci silnici, elektriku a tisíc jiných zlepšení, dával přednášky o našich tam doma, a tak jsem chlácholil zlé svědomí až dodnes..Ale
nákdy přijde znovu poChybncst:Vždy% oni tě tam jednou ani nebudou chtít,
az se vrátíš, ty Poturčehče! Ale jinak si někdy myslími Vždyt o ni o
tobě vědí, to je věc vedení, aby tě poslali, kde máš být, nejsi-li tu
na svém místé,..Máte, prosím Vás, nějakou náplast na takové odrodilce?..
..... 1.-9.1955.
Zcela Váš v JtKr. P.J.R., Curé de S.Coeur
de Tourelle.
NEPŘEHLEDNĚTE PŘILOŽENÝ DOTAZNÍK! VYPLŇTE JEJ A POŠLETE NÍM JEJ
NEJBLIŽŠÍ POŠTOU. SRDEČNĚ DÍKY PŘEDEM VŠEM.
Red.
U.S.A. - Měl jsem svatopoetní tridnnm. Anglicky kázal P.Drapela,
česky P.Celústka...Přijel také P.Lekavý a tož jsme měli možnost pohovořit si o mnohých problémech našeho exilu. V celku jsme se shodovali
v tea, že se náš exil rozchází a těžko že se již sejdeme. Není možné
najít několik laiků, kteří by si rozuměli a měli ochotu apoštolskv pracovat. Je zde tolik rušivých prvků, které činí jakoukoliv spolupráci
nemožnou. I mezi námi knšžími je málo ochoty udržet vzájemné spojení;
někteří jako bv áe do vody propadli, nenapíší ani řádek.Je to opravdu
.'smutné.... i?
Srdečně pozdravuje Váš Jar. Tom.
Mám tu ještě několik zajímavých dopisu, ale dnes už musím skončit.
Až v příštím čísla. - P.Zdeněk Švéda připravil nový krásný překlad nedělního misálku.Sám nám napíše;o n ě m j jeho vydání.-V příštím čísle
přineseme odborný komentář o reformě lubrik misálu a breviáře od Msgra_
Josef Bezdíčka, vicerektora Nepomucena. - Na konec prosbu z dopisu
jednoho kat.laika:PROSÍME 0 MODLITBU ZA SVORNOST A JEDNOTU MEZI ČESKÝMI ^
KNEZlMI V EXILU!

