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ŘADA VII., číslo 6.
SVATÍ OTEC JAN XXIII. MLUVÍ KE

y Římě, v březnu 59.
KNĚŽÍM.

Svatý Otec Jan XXIII. mluví velmi často. Nebvvají to však veliké
programové řeči jeho předchůdce Pia XII. Mnohem častěji to bývá srdečný rozhovor otce s dětmi, které ho přišly navštívit. Probleskuje v nich
bystrost ducha a hřejivá spontánnost, ale dají se někdy těžko věrně zachytit. Při početnějších a důležitějších audiencích však obyčejně řeci cte a ty bývají pak uveřejněny v l'Osservatore Romano. I tyto dvě
řeči Jana XXIII., z kterých Vám otiskujeme několik charakteristických
myšlenek, přinesl popoúřední vatikánský list.
V úterý 10. února přijal sv. Otec postní kazatele a s nimi všechny
rimske kaplany a kooperátory./Faráře přijal už dříve v klášteře pasionistu u sv. Jana a Pavla, kde je navštívil při jejich společné měsíční
duchovni obnově./ Mluvil při té příležitosti o VLASTNOSTECH DOBRÉHO
KADANI. - Dobré kázání má být.moudré, jednoduché a prodchnuté opravdovou láskou.
^1.-MOUDROST se má především projevovat ve svědomité volbě témat kázáni a promluv, a to všech, at už to jsou obvyklá nedělní a sváteční
kazani, at to jsou promluvy katechetické, anebo konečně různé promluvy
příležitostné a mimořádné / doba postní, příprava na větší liturgické
svátky/. Nesouvislost programu nechává často stranou některé důležité
pravdy a my máme kázat celou zjevenou pravdu. Je tu vždy pokušení básnit a dělat rétoriku o líbivých tématech, anebo se omezit na apologetiku^/ a někdy ještě podle starého stylu bez ohledu"na obrovské potřeby přítomné doby a na pokrok pastoračních zkušeností. LID OD NÁS ŽÍDÁ
RADNY CHLEB BOZI PRAVDY. Nedávejme mu jen malé úryvky nebo více méně
vzdělávající historky, které nemohou hlouběji zapůsobit na duše. Některá z těchto témat jsou zvláště důležitá a závažná: jako - POJEM v-rwc
A TRESTU, reddere unicuique suum, soukromý a veřejný kult, svěcení svátečního dne, posvátné povinnosti manželského stavu, výchova dětí,úcta
k^lidské osobě. A všechno to podávat s nejasnou erudicí, ale jasně a živé. ..podávat syntheticky učení, aby lidé neměli dojem, že závěr visí
ve vzduchu
A shrnuje toto naučení slovy sv. Isidora:"3 cut in numismate metallorum figura et pondus re^uiritur, ita in omni doctore ecclesiastico videatur quid doceat et quomodo vivat!"
^11.-JEDNODUCHOST je velký dar pro kazatele, který hledá nejbezpečnější cestu, aby se dotkl hlubin svědomí. Jednoduchost není nějaké prázdné povídání nebo "a braccia", jak říkají v Římě, nýbrž ta vyžaduje
vaznou přípravu modlitbou a studiem. Jednoduchost vede myšlenku přesně
k cíli, kterého chce dosáhnout, a zároveň má ohled na oas, který má k
disposici:tolik,kolik je třeba pro poučení věřících a nikoliosobní potěšení poslouchat sama sebe. Jednoduchost si nelibuie v "dělání
dojmu"^ani nevyhledává vybroušená slova, která by sváděla k potlesku:
plní nás spíše^obavou před tím, co by mohlo zastavit hnutí milosti v
duších. Vzpomeňte na sv. Bernarda, který dává přednost kazateli,"qui
non sibi plausum, sed mihi planctum moveat!"...Doporučuje příklad'velkých a svatých kazatelů XV. a XVI. stol.
III.- LÁSKA musí u dobrého kazatele vyznačovat všechno, jeho slovo,
pojednání, předmět kázání i jeho provedeni, označení omylů a"chyb. "Si
amatis Deum - říká sv. Augustin - rapite omneš ad amorem Dei$ rapite,
quos potestis: hortando, portando, rogando, disputando, ratiónem reddendo cum mansuetudine, cum lenitate."/Narr.in Ps.33, sermo 2,6/
Žádná chvála kazatelova není tak jistá a krásná, jako když duše si
o něm mysli:Opravdu , to je obraz dobrého Ježíše. Je to jeho učedník,
hodny vší ucty: mitis et humilis corde....

Folia circularía cleri ÜSR dispersi. In linguü Bohémica. Manuscripti instar. Oum approbatione ecclesiastica.
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Láska drží stejný krok s pravdou. Froto nemějte strach opakovat i
leftes, že nadešly dny spásy, dny pokání a umrtvování vnitřních i vnějších smyslu....Křestanství bez kříže, bez utrpení, bez útoků zlého nepřítele není a nebylo by pochopitelné. Ale utrpení jakéhokoliv druhu
se stává snesitelným, když je dovedeme obětovat a přijímat s láskou.
Pamatujme nato sami. Učme své věřící, aby na to nezapomínali. UTRPENÍ POSVECENE LÁSKOU přibližuje duše vždy více k intimnímu životu s
Panem Ježíšem, k tomu "vivere šumme Deo in Christo Jesu".V tom světle
se nám jeví život celé Církve. Trpí, je plna úzkostí, jo někdy pronásledována, ale je stále plná života,velkodušnosti, stále vítězí.
ti A svatý Otec shrnul nakonec svou promluvu v těchto třech větách:
BUH NAS^POVOLAL ,ABYCHOM OSVĚCOVALI SVĚDOMÍ DRUHÝCH, nikoliv abychom
v něm působili zmatek a nutili je k něčemu proti je jich-vůli.
- B§H NÁS POVOLAL,ABYCHOM MLUVILI S TOUŽ PROSTOTOU, S JAKOU JSOU FORMULOVÁNY CLANKY APOŠTOLSKÉHO VYZNÁNÍ VÍRY, nikoliv abychom dělali příliš složitým náš způsob uvažování, ani abychom lichotili posluchačum.
- BUH NÁS POVOLAL, ABYCHOM UZDRAVOVALI SVÉ BRATRY, nikoliv abychom je
terorizovali.
K tomu nám svou milostí pomáhej Pán Ježíš, který je -audium et pax
in Spiritu 3a,ncto. Amen.
12. března na svátek sv. papeže Řehoře organisovala UNIO APOSTOLICA italského diecésního kléru pout do Říma: videre Petrům - navštívit
hrob prvního papeže a jeho nástupců sv. Pia X. a zvěčnělého papeže Pia
XII. a uslyšet slova sv. Otce Jana XXIII, Touto poutí zahájili'JUBILEJNÍ ROK SV. FARÁŘE ARSKÉHO JANA VIANEY.
Program pouti byl jednoduchý. V předvečer se konalo společné
shromáždění ve velké aule řeholního univ. ústavu "Assunta". Byl promítnut dokumentární film Latolické akce mužů o Piu XII./Luce immbrtale"/
a J.Em. kard. Karel Co-nfalonieri promluvil o asketickém a pastorálním
životě podle příkladu a nauky sv. Jana Vianney, - Druhý den kněží poutníci /bylo jich přes 3.000 z celé Itálie/ po společné mši sv. kardinála protektora Aloisi Maselly u oltáře katedry v arcibasilice sv. Petra
si vykonali pobožnost u hrobu sv. Pia X., který dal Apoštolské unii za
patrona arského faráře, Po poledni /t^hož dne se konala pap. tajná a
veřejná konsistoř/ přijal všechno to černé množství sv. Otec Jan XXIII.
v Sála delle Benedizioni.Byli to samí Italové, bylo mezi nimi vedle šedivých hlav i mnoho mladých tváří, a tak si asi představíte ten jásavý
rámus, s kterým uvítali sv. Otce. Mezi ohlušujícím tleskáním bylo slyšet nejenom volání Evviva il Fapa, ale také tu a tam Evviva il nostro
Giovannino! Kdo zná Italy, nebude v tom vidět projev nějaké neúcty, nýbrž spontánní projev radosti a dětinsky prosté ujištění^ jak ho mají
rádi.
Svatý Otec ve své srdečné řeči na začátku projevil svou radost
při pohledu na tolik kněží slovy sv. Iva Velkého*"Nam quod proprie ad
affectum animi mei pertinct, confiteor me plurimum de o nium vestrum
devotione gaudere. Cumque hanc venerabilium consacerdotum meorum splendidissimam frequentiam video, angelicum nobis in tot sanctis sentio interesse co ventum. Nec dubito nos abundantiore hodie divinae praesentiae gratia visitari, .quando simul adsunt, et uno lumine micant tot
speciosissima tabernacuía Dei"/Serm.II., cap.II; ML 54,143/.
V úvodě zdůraznil význam kněžského bratrství pro duchovní život
i pastoraci a jednotu diecésního kléru. Poukázal na nebezpečí přílišného novotaření a připomněl pak ve třech bodech velikost a hlavní povinnosti kněžství. Podáme jen stručný.přehled hlavních myšlenek:
I.-Kněz je především Vir Dei. Lroto jako Abraham musí opustit zemi
svých otců a odejít do zaslíbena země sloužit jen svému Bohu. Všechno
musí konat a uvažovat jen pod tímto zorným úhlem. On je Boží,pro Boha,
k Bohu má vést duše. Nad touto kněžskou zaslíbenou zemí je však Kristův kříž. V LÁSCE KE KRISTU PÁNU musí vyúsťovat všechny kněžské snahy.
Všechno in Christo Domino nostro.A to nejde bez lásky k mlčení.
II.—Druhou myšlenku vzal svatý Otec ze své řeči při nastolení v
římské katedrále lateránské:Kniha'a kalich. Misál a eucharistie.To
je kněžský program. Zdůraznil především solidní katechési, založenou
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na studia Písma, Otců, theologických traktátů. A musíme mít odvahu
kázat c e 1 o u Pravdu. - Eucharistie musí zůstat středem našeho života. Naše srdce musí zůstat na ^Itáři. Duch oběti nás musí pronikat
skrz naskrz.
III.-Láska k duším_je další velká láska, která musí pronikat celý
náš živoT. lnaa*"nemamé tak velké úspěchy v pastoraci právě proto,že nehledáme vždycky s čistým úmyslem duše. Hledáme příliš sebe. Poukázal
na příklad sv. faráře arského, který v tom všem je nám zářivým vzorem.
A poznamenal, že jsou situace, kterů nemůžeme změnit jinak než "oratione et jejunio'', Jen modlitba a pokání mohou způsobit obrácení zatvrzelých.
-. Z_e

z á p i s n í ku

Ě2ského_misionáře_v_Africe.
ZKLAMÁNÍ JE DENNÍM CHLEBEM MISIONÁŘOVÝM.
Stavím svou kapličku od loňského podzimku jako román na pokračování. Není to však ani jinak možné. BuS. musím na apoštolské cesty a školní inspekce, což obyčejně trvá tři neděle a více, nebo musím vypomáhat
v naší misii Kingudě, anebo se mi nedostává peněz, nebo nákladního auta.- Přec? však už jsou dobré dvě třetiny hotovy.
Po velikonocích jsem se vrátil z naší vikariátní centrály, z Kisantu, s nákladem cementu a vlnitého plechu, avšak na dluh.
12. května se zastavil na našem kopečku, Kikaku, náš nejdůstojnější
pán světící domorodý biskup, msgre P.KIMBONDO. Přijel biřmovat. Pyotože byl sám dlouhá léta putujícím misionářem, vyslechl s otcovským porozuměním můj výklad o dosavadní a ještě zbývající pr^ci na dokončení
kaple. Přijal malé občerstvení v příscěnku kaple, to je v mé "přepychové" residenci, rozkládající se na 12 čterečních metrech, s cementovou
podlahou, ale s opravdu překrásným pohledem na romantické údolí a hory.
Vyložil jsem mu, že pro nedostatek peněz i z jiných důvodů připojím
část, 54 čtverečních metrů velikou, jen ve stylu čistě domorodém.Bude
to dřevěný srub^ pokrytý stepní slámou, spletený liánami, stěny obílene, ale uplácané z červené jílovky. Chci to vydobýt od svých oveček jako dar Božskému Spasiteli. Tuto část bude možno uzavřít od kněžiště velkými čtyřdílnými dveřmi. Bude sloužit jako třída a v době bohoslužeb
to bude"hlavní" loá'.' kostelíka.
Pan biskup vyložil krásně mým ovečkám tuto naléhavou potřebu. Místní náčelníci uznale přitakali a připojili svá řečnická doporučení
Za^několik dní se začali trousit první dárci s otepmi slámy na pokrytí
střechy. To je to nejprvnější a musí se to předem připravit, než se započne se stavbou zdejšího vesnického domku."
Tento slibný počátek však byl záhy zkalen. Sotva jsme navozili v několika dnech potřebný stavební mateiiál k pokračování stavby /jako písek,
štěrk, jílovku, stavební kámen/, můj šéf mě vyděsil:"Zbývá nám benzinu
jen tak k návratu do misie." - Zase , chtěj nechtěj,
musel zapřáhnout své školáky do nošení vody na stavbu. Každý to zde pokládá za
samozřejmé, ale já tohoto dopravního prostředku používám jen v nejkrajnější nouzi. Moji kluci se letos opravdu víc než dost napracovali. Postavili mimo jiné pět malých ložnic, čtyři totiž z neopatrnosti nebo
rozpustilosti spálili. Obnovili je'nu celou třídu, dvakrát spravili a
vyčistili naši jeden a půl kilometru dlouhou silnici.Naštěstí jsem jim
nedávno pořídil, ze svého? laciné bxlé košile s blankytným rozhrnovacím límcem.- VždyŤ ani v Africe "nadarmo kuře nehrabe".
Na Hod Boží svatodušní jsem připravil improvisovaný oltář uprostřed
dosud nezastřešeného presbytáře!- ryalím, že více úspěchu měl narychlo^zhotovený primitivní obrázek holubice /Duch svatý/ slétající uprostřed symbolických sedmi plamenů a mohutný výstřel jednoho předního
občana než mé slavnostní kázání. - Bajakové jsou velké děti! Nechají
se snadno a rychle nadchnout. Nemilují však dlouhého rozumování. Proto
jsem prostě po mši sv. zaburácel:"Zítra všichni siláci dobré vůle půjdou sekat "nkuba-nkuba''. /To je lehký, ale velmi ofolný a pevný strom,
rostoucí v močálech do výše více než dvanácti metrů, o průměru jen de—
seti-patnácti centimetrů./ -"To se ví, že půjdeme", zněla odpověá.
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Znám je však dobře. V nadšení jsou nepřekonatelní, ale požaduje-li se
vzápětí skutek, obyčejně dělají, jako by byli nerozuměli.
Jak jsem předvídal, marní jsem čekal několik dní na dobrovolníky.Více mě však zabolela zpráva, ;e po křtu sv. a biřmování uteklo z naší
misie Kingundy 72 mých nezbedných ňovokřes%anů.Protože mi téměř došly
peníze na výplatu dělníků, vzal jsem si tuto zprávu a neochotu k dobrovolné práci za záminku, abych opustil staveniště,- 30. května 58
jsem odstartoval s poslední reservou benzinu. Štastně jsme projeli nedravé
břehu
,, - . - T
^ -o- . -obrovitá moc á l m rákosma, z ktere se pořizují celé stěny nebo stropy stěžních
"vilek". . .
Dřevěný most, jak jsme již byli předem zpraveni, byl neschopný k přejezdu. Hanevrujeme proto opatrně, abychom asi kilometrovým couváním
vzad přijeli co nejblíže k řece.- Předtucha zlá mě jímá...Dva mladíci
priklusavaji...ale bez jediné otepi '''ndonga".
"Nevěděli jsme, že doopravdy dnes přijedete." - '-'To je opravdu,ale, což jsem vám nedal vědět po katechistovi Alfonsovi, že přijedu zítra? Mohli jste aspoň něco
pripravit!" - -Však my dnes nařezáme ndonga kolik budete chtít!" "Pěkně děkuji, nemám čas, abych na váš čekal", odsekávám."Ještě dnes
musím přenocovat ve Swa Ngulu a kamión se musí dnes vrátit do Kingundy
k opravě." - Nejraději bych byl vyskočil ze své kůže.- lžičky, avšak s
výrazem opovržlivého zklamání měřím viníky.
Spatřili Jsme na obzoru mého vodiče osla. - Zapaluji cigaretu míru.
Aspoň mala utecha. Nebudu musit šlapat čtyři hodiny peškv. Ač můj osel
posledních pet kilometrů vykračoval svižně, přece jsme přibyli do Swa
Ngulu az za svitu měsíce. Jakmile můj oslík zahýkal, celá vesnice projevovala hlučné uspokojení. Ale jen děti mě přivítaly. Je sice opravdový mrazík, ale je mi to podezřele divné. Snad "bambutové'-* /staří předací/ za me čtyřměsíční nepřítomnosti zanechali poslouchání katechismu*?Rýno menšíce nekteri žádali o svěcenou vodu, ale měl jsem dojem, že to
není uprimne. Vymluvil jsem se, že to není vhodné, kdvž náčelník byl
x y ^ j š í vládce Bajaků/. - Přijďte na zítřejší mši
sv. do Mbangi a dam vam svecenou vodu i zápisní lístky opravdových katechumenu. - Přišel jen jeden jediný
/Dokončení příště./
í

RADOSTNĚ A MILOSTIPLNÉ SVÁTKY BOŽÍHO VZKŘÍŠENÍ
z celého srdce přeje
!
'
r e d a k c e a e x D e d
<
VINCULA

N_A_Š_E

S_P_0_L_U_P_R_á_C_E_
P-1-2 2_e s_k_é d ě t i
Na loňských poradách v Kónigsteinu byla svěřena českým saiesianum pece o přípravu vyučovacích katechetických pomůcek pro české děti.Nebyl to snadný úkol. Ale naši salesiá^"^.^ni^pokus. Všichni znáte OBRÁZKOVÁ ALBA DON
.oUSCO^ ,-oslali nam první zprávu o výsledcích akce a připojuji program do nejbližší budoucnosti.

Nakladatelství ELLE-DI-CI nám laskavě zapůjčilo svij material a natisklo nám 1.000 kusů za pouhou r e z i v í cenu
Krestanska akademie se postar ala o tisk českého doprovodu. DŮ^t^ným pánům a vychovatelům byla poslána k vánocům ukázková čísle. Na místa kde
byl zaručen odběr, jsme poslali hned větší počet výtisků aby lich bvlo
možno použít jako vánočních dárků.
'
^ ^
^ °
Nemáme dosud přesnou dokumentaci recensí v exilovém tisku ale dostali jsme řadu posudků od jednotlivců. Jde o pis-ítel^ kteří'pracují
^ ^
o účastníky našich prázdninových ^oraL Zdá s^
podle dosavadních reakcí, že naši knězi a laici, pokud nejsou v příĚém
styku e exulanty, se o akci příliš nezajímají.
*

VINCULUM VII.,6.

-5-

BŘEZEN 1959

Z p r a c o v n í c h ú s e k ů
došly velmi povzbuzující zprávy,
Např. V_Í_D_E_Ň
hlásí:
"Alba - 50 kusů - jsou už rozebrána, potřebuji ještě 25 dalších.Co
nejdřív a^ vyjdou pokračování!!! Zájem veliký."
Z N Ě M E C K A ;
"K albu o Donu Boscovi Vám upřímně blahopřeji. Je to, myslím, pro na
ši mládež ideální, a vůbec není třeba litovat, že se to týká zrovna oné
velké postavy, jejíž život se přece vždycky čte jako napínavý a strhující román! Děkuji V^m za práci, kterou jste s tím měli, i za výtisky,
které jste nám poslali, a těším se na další díly!"
Dr A.H.
"Především k tem obrázkovým.knížkám, které jsem dostal. Je to jedním
slovem nádherná věc, něco jedinečného. Z^ám podobné věci v angličtině,
jak je vydávají v U.S.A. , toto však všechno překonává. Vařím, že dětem
tím zpfsobíme nejen velkou radost, ale hlavně, že je přímo donutíme,a—
by si věc prohlížely, tak je to poutavě naznačeno v obrázcích. A konečně děti samy, které neznají dobře česky, budou přímo nutit tátu anebo
mámu, aby jim text přeložili, a aby tak rozuměly všemu. Tím se dá našim dětem do rukou velmi dobrá četba, výchovná, nábožensky vzdělávací
a také jaksi slabikář češtiny. Obrázky jsou velmi názorné, živé,podporující obrazivost dětí, souvislý kaleidoskop událostí, texty srozumitelné a stručné, bez újmy na obsahu. Podařilo se to a věřím ve velký úspěch."
P.J.K.
"Děkujeme Ti za alba, už se rozběhly - totiž ten první balík - a počítám, že bys je už ani nepoznal, tak jsou všude ohmataná, což je myslím, známka, že jsou čtena."
P.J.F.
Z
"Dík za první sešit publikace pro děti. Je moc pěkný a dobře dělaný.
Ona látka nebude vždy tak strhující, ale s obrázky to vše docela jinak
vypadá. Děti se na.to chytí, a dostanou při tom i nutné poučení." J.L.
Slova uznání přišla i z
ř a d
1 a i_k_ú__:
"Obrázkový seriál o Don Boscovi - to je to nejkrásnější, co v exilu
vyšlo pro mládež.Díky, díky - dostal jsem a už také rozeslal dětem."
Dr J.K.
"Myšlenku velice vítám. Myslím, že zbavně-výchovná forma je nejlepší. Snad by časem mohlo být probráno všechno^biblická dějeprava, věrouka, základy mravouky, liturgie..."
Dy F.S.
Alespoň jeden hlas z řad u ř í m c h zájemců. Jeden c h 1 a p e c pí—
píše:"ZA OBRÁZKOVÝ ALBUM DĚSNĚ DĚMUJI DĚVČATA CHTĚJÍ POŘAD ABYCH JIM
TO PŘEČET A VYKLÁDAL."
Ze S P 0_J_E N Ý C H
S T_Á_T_U zatím došly jen stesky na zánik
české řeci mezi mladými. Uvaalme z dopisů alespoň tento:
"Je to dílo velezáslužné; litujeme tudíž velice, že Vám nemůžeme být
nápomocny, ač by nás to nesmírně těšilo. - Naše české sestry vyučují si
ce? kromě dvOá. filiálních domů, v původních ryze českých osadách. Takovými byly totiž v prvních deseti letech našeho zdejšího působení...V
přítomné době je to však už docela jinak. Ve školo se přestalo češtině
učit — a i v rodinách česká mluva u druhé a zvláště třetí generace naprosto zaniká."
Některá alba se dostala také domů. Není možno posílat tam více kusů
na jednu adresu. Ale i to, co došlo, způsobilo mnoho radosti. Připojujeme několik úryvků. Neuvádíme ani zkratky podpisů ani místo doručení.
"Včera jsem obdržel časopis Don Bosco. Velmi se mi líbí a rád bych
to také dětem popřál, ale to je nyní naprosto nemožné. Trkovým způsobem
se děti aspoň snadno seznámí se životem světce."
"Račte přijmout mé upřímné Pán Bůh zaplat za zaslané. Mela jsem velikou radost. Byla to velice pěkná myšlenka, takto v obrázcích přiblížit sv. Jana Bosca, pravděpodobně na pokračování."
"Mám životopis od P.Alberti, ale tyto názorné obrázky jsou báječné.
Snad k tomu bude ještě druhý díl? Mnohokrát Vám za to děkuji a zítra bu
du mít za to intenci^ —A na konci dopisu dodává:"Právě jsem se vrátil
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ze školy. Dvě hodiny jsme si vyprávěli o Jeníkovi a nikdo nechtěl končit. Velebný pane, vykládejte nám, čtěte nám, zůstaneme zde - tak žebro
nily. Slíbil jsem jim pokračování. Budou k tomu také obrázky?"
A ještě z jedné rodiny:"Děkujeme za zaslanou knížku, přišla v pořádku
a brzy. Naše Z. ji už zná zpaměti. Jen chtěla stále číst o Jeníkovi.
Ted ji mají zas hoši v P.
Přijetí tedy bylo příznivé. Nechyběly však ani hlasy_kritiky /způsob
provedení, námět/, např. :
"Vaším albem jsem byl v mnohém směru nadšen. Je to však trochu moc italské, ale s tím se nedá nic dělat: předloha je předloha a psát něco
nového stojí mnoho času - a pak ještě není jisté, zda to bude lepší než
to co už je. Jen vesele pokračujte!"
P.K.L.
Přijmete rádi i kritické poznámky, poslouží k zlepšení věci, pokud
to bude záviset na nás. Jsme vázáni látkou, kterou nám může dát nakladatelství k disposici. Barevné štočky se nedají měnit, i když bychom
sami někdy daly přednost jinému provedení. - Volili jsme pro začátek
Dona Bosca především z praktických důvodů.Toto album bylo právě v tisku
a proto naše výlohy na vydání byly minimální. A za druhé se nám zdálo
vhodné k zachycení zájmu dětí.
Jak jsme řekli v průvodním dopise k ukázkovému číslu, plánuje se vydá
ní série alb "splendor", každé asi o 16 str./mnohem menšího formátu /s
katechetickými náměty. První přijde na řadu život Pána Ježíše.Obrázků
méně, výklad obsažnější. Bude to skutečná školní pomůcka. Vyjde snad
ještě před prázdninami. Kromě alb bychom chtěli připravit i litografované pracovní sešity pro hodiny náboženství, při kterých bychom brali zřetel k látce podaná v albech. Pokud stačí čas a síly.Máme i jiné
důležitější zaměstnání. Toto je pro volné chvíle,
A tečí. bychom chtěli také něco od Vás, důstojní pánové a drazí spolubratři. Má-li se tento pokus - podobně jako jiné podobné podniky.v
exilu - zdařit a nezůstat jen ubohým torsem - potřebujeme VAŠI SPOLUPRÁCI.Někteří už pomáhají, připravují překlad dalších pomůcek. Doufáme,
že i ostatní s podobnou ochotou nám pomohou:
1.- Rozšiřovat náš první katechetický tisk a pomáhat jej rozprodat
v exilu - i doma. Bylo by škoda, kdyby tak pěkná věc zůstala
ležet ve skladu Křesťanské akademie. Musí se dostat co nejdříve
a v co nejvštším počtu do rukou českých dští. Výtěžek bude slou
žit k vydání dalších svazků.
2.-Pošlete adresy, na které by mohla být alba zaslána.
3.- Budeme vděčni za každou radu, upozornění a za jakýkoliv jiný
způsob spolupráce.
Čeští salesiáni..
<c
Z D 0 P I S U . — V některých amerických novinách se ukázaly článečky o nu^nosli prípravy misijních povolání pro Československo s vý^- ..
zvou, aby se tito kandidáti hlásili do pap. koleje Nepomucenum v Římě.
Bude to jediná možnost, jak odpomoci hroznému nedostatku kněží v našich zemích po pádu komunismu.FREE WORLD MISSIONERS CZECHOSLCVAKIA
HOPE. - Pisatel ke zprávě dodává, že nestačí jenom nějaké novinářské
oznámení, ale že bude třeba organisovat velkou ř..ci na široké základně
Přirozeně že Nepomucenum je povoláno na prvním m^stě, aby organisovalo dílo tak velkého významu pro budoucnost Církve v našich zemích. P.L.
Náš africký misionář P.Václav
3 o u k u p napsal 7.2. 59 z kliniky sv. Frant. Xav. mimo jiné:
"Jsem úředně a vědecky prohlášený tuberák od 16.ledna tr.Jsem důkladně léčen na klinice u ^černých sestřiček" u kapacity Brof.dr.De
Winter-a. Chci-li se vrátit do Konga, musím se tu podrobit všem moderním způsobům léčení Tbc. Tedy asi za 2 -3 měsíce budu operován na plících..Teprve po tomto radikálním zušlechtění plic se budu moci vrátit
asi koncem tohoto roku anebo začátkem příštího. Náš msgre Exc, A.Verwieuf mi už potvrdil dopisem, že vi':ariát převezme zbývr^ící část tohoto nákladného léčením Nelitujte mě, jsem odevzdán do vule Boží! Tím
je určena má činnost v nojbližší budoucnosti. Nejprve musím poslouchat,
to je např, 19 hod. denně ležet či odpočívat v posteli. Jsem přesvědčen
že to je od Pána Boha nezasloužená milost — tj. -příležitost k získání
2P.E5YĚu_vnitrního_života v přítomnosti Boží..." *
OREMUS PRO INVICEM
Dopsáno 19.března 1959* - Přiložena měsíční duchovní obnova. - VF

