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K TŘICÁTÉMU VÝROČÍ ZALOŽENÍ N^POFUCENA.
To není jen tak, setkat se s redaktorem Vincula v Římě. Když jsme
se spolu viděli nedávno o velikonocích, stěžoval si mi trpce na to, jak
jen málo našich kněží si najde chvilku napsat něco do tohoto společného oběžníku, jehož zajímavost je přímo úměrná psaní a přispívání všech
jednotlivých čtenářů. Já - nic zlého netuše - jsem mu horlivě přisvědčoval. Avšak právě tím jsem se odsoudil k tomuto příspěvku: když mi totiž pak řekl, že bych mohl začít zrovna já, opravdu jsem nevěděl, co
odpovědět. Tím spíše, že se blíží jubileum Nepomucena - na sv. Vojtěcha,
23. dubna uplyne třicet let od jeho založení co by koleje pro všechny
diecése ČSR - a že mě vyzval, abych napsal právě něco o osudu této koleje a o nás knězích, kteří jsme z ní vyšli po poslední válce.
Nezbývá mi tedy, než zalovit hluboce v paměti - píši mimo Řím a nemám po ruce statistiky - a vybavit si rok po roku všechny své spolubratry, s nimiž jsem se v Nepomucenu setkal. Když nás všechny seřadím
a spočítám, dostanu přibližně tento obraz:
^
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K tomu lze připočítat ještě 4 další Čechy a 1 Slováka, kteří začali
v koleji studovat, ale byli pak vysvěceni jinde. Celkový počet by tedy
byl:
1946-58_kněží_65_i_z__toho_Čechů__45
a_Slováků_^^^,_20_.
Jak lze z tabulky poznat,začátky byly slibné: z bohoslovců, kteří začali svá studia v r. 1945 dospělo po šesti letech k oltáři 13, k nimž
lze připočíst ještě jednoho, který se už jako podjáhen musil pro nemoc
vrátit domů a byl pak vysvěcen na Slovensku. Potom ovšem začaly potíže
s pasy. Počet se vůčihledě zmenšovali r. 1948 mohl přijít už jen jeden
bohoslovech proto v r. 195 1 máme jen jednoho novosvěcence.
V dalších letech však nastupuje nová generace: bohoslovci z řad u prchlíků, kterých od roku 1956 bylo už vysvěceno 14 / 6 - 2 - 6 /, a
kteří stále oživují Nepomucenum. Dnešní stav alumnů koleje je tento:
C e1 k em
13 bohoslovců. Z toho ve 4.ročníku theologie
1 boh.,
ve 3. theol.
nikdo
; ve 2. ročn.theol. 3 boh. $ v 1. theol. 5 boh.;
Na II. filosofii
2 boh.; v I. ročn. filosofie rovněž
2 boh.
Jak je patrno, NEPOMUCENUM DOSUD NEVYMŘELO, a i_v_prvním_roce_filoso-

Folia circularía cleri ČSR dispersi. In lingua Bohémica.

Mannscripti

instar. Cum approbatione ecclesiastica.

fie má n o v é
a 1 u m n y
. Není to ovšem zásluha jen koleje same! Kdyby tito noví bohoslove!, kteří nebývají vždy nejmladší /někteří
mají t ř i c e t
č t y ř i c e t
1 e t !/, nebyli našli českého či slovenského kněze, který jim cestu do Nepomucena ukázal, byla by
už kolej asi dávno vyhynula. Proto je tento úspěch SPOLEČNOU RADOSTÍ
VŠECH NAŠICH KNĚŽÍ V EXIIU, ovšem i s p o 1 e č n ý m
z á v a z k e m do budoucna pro každého z nás. - Bylo by snad ještě zajímavé napsat něco o tom, jaké jsou naše osudy
po vysvěcení, a jak jsme se osvědčili. - Celkem lze říci, že všichni
ještě žijeme v bázni - a doufám i v lásce a milosti Boží. To je první,
a jistě radostné zjištění. Za druhé lze říci, že mezi námi není rozdílu.Jak první generace, poslaná do Říma ještě našimi pány biskupy, tak
druhá generace , která přišla z řad uprchlíků, se v kněžském životě o svědčily stejně dobře.
^
- Jak je jistě všem známo, první l^ta po vysvěcení jsme všichni prožili — a někteří ještě prožívají - v duchovní správě, většinou v severoitalských diecésích. Časem však nastaly určité změny, které se snad dají vyjádřit tímto přehledem:
1

Jeden z nás už odešel na věčnost: dp. Antonín T ů m a z pražské diecése, od jehož "dies natalis" uplyne 1. května t.r. právě
pět let. Je pohřben ve Spilimbergu v severní Itálii. Jeho hrob je
stále zdoben květy místních farníků, kteří na něho doposud vzpomínají s živou láskou a vděčností.

4
1

Alespoň čtyři exalumni Nepomucena jsou vězněni v Č3R.
Jednomu dalšímu, rovněž v dlouhé vyšetřovací vazbě, se podařilo
uprchnout a žije nyní v exilu.
0 ostatních pěti, kteří se ještě v prvních letech vrátili domů,
nemáme zpráv.
Jeden, vdp. Dr Josef Tomko, z košické diecése, je vicerektorem-ekonomem Nepomucena.
Dvacet z nás je v duchovní správě, většina v Itálii, 2 v Kanadě,
2 v U.S.A. a 2 v Jižní Americe.
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Třináct se věnuje v Římě vyšším studiím / jeden z nich je zároveň
sekretářem Papežského pastoračního ústavu v Lateráně/.
Dva studují v pap. ruské koleji v Římě /Russicum/.
Jeden studuje na universitě ve Freiburgu ve Švýcarsku
Dvanáct působí v italských pap. krajských seminářích/regionální
semináře, viz Vinculum,VII.,2.č. ,str.2./: dva jako spirituálové,
jeden jako profesor dogmatiky, devět jako profesoři filosofie.
Tři jsou zaměstnáni na Posv. římských kongregacích / Sv.Officium,
Konsistoriální a Universit a seminářů/.
Dva vstoupili do benediktinského řádu.

65
/NB! Do tohoto přehledu jso^ zahrnuti jak Češi tak i Slováci,
a rovněž i ti, kteří sice začali studovat v Nepomucenu, ale
byli pak vysvěceni jinde./
Celková bilance poválečných let Nepomucena je tedy přes všechny nesnáze a potíže, s kterými se musí potýkat, jistě uspokojivá. Čísla,která jsem uvedl výše, jasně dokazují, že Nepomucenum stále ještě plní věrně poslání, pro které je před třiceti roky založili naši ndpp. biskupové na výslovné přání svatého Otce lia XI. Ba více, za dnešní situace
nabylo významu, který při jeho zakládání netušil ani ten největší škarohlíd: STALO S^ JEDINÝM SEMINÁŘEM, KDE SE MOHOU FORMOVAT BUDOUCÍ KNĚŽÍ LRO NAŠI V^AST V DUCHU OPRAVDU KATOLICKÉM.
loděkujme tedy na svátek sv. Vojtěcha Pánu Bohu za tento dar, který
naší ubohé vlasti stále poskytuje.Přičiňme se však také, každý na svém
místě, abychom si tento
j e d i n ý seminář ZACHOVALI i nadále!Dokud
existuje, zůstává Čechům a Slovákům stále otevřena k o n k r é t n í
CESTA K E KNĚŽSTVÍ. A naše vlast v něm má i symbol svého spojení s Římem,
do něhož skládají své naděje jistě i všichni naši ndpp.biskupové.
Jaroslav SKARVADA

HAŠI_V_ARGBNTÍNĚ. Píše františkán- JERONÝM FADLEC.
Obdržel jsem právě poslední číslo Vinculum z ledna
1959- Jak potřebný je tento časopis pro nás, ztracené a
roztroušené po celém světě!Jestliže mnozí z nás nepíšou,
je to vinou našeho přetížení prací. Např. já mám území
rozlehlé skoro jako půl Evropy, kde žije roztroušeno na
80.000 Čechů a.Slováků. Ale chci Vám dnes přece podat
několik Črt- z našeho života v Argentině jak knězi,tak
i ostatních krajanů. Není to ovšem žádná studie a nepodá
to úplný obraz, ale alespoň něco.
Naši krajané se přistěhovali do Argentiny už za Rakouska před první
světovou válkou.Ti se ale většinou ztratili. Bylo jich málo. Hlavní pří
liv přistěhovalců od nás , hlavně z Moravy, nastal až po první světové
válce, mezi dvacátým a třicátým rokem. Jaká škoda, že s nimi nejeli také kněží, jako to bylo při stěhování do U.S.A. Mohlo to zde po národnostní stránce jinak vypadat. Tak mi psal nedávno jeden učitel z Kordoby, kde žije mnoho krajanů. Je to ve vnitrozemí Argentiny. lid zbožný.
Velká škoda, že tu není českého kněze. Krajané se většinou soustředili
kolem sportovních a kulturních klubů, namnoze převládl Sokol, který byl
v začátcích hodně proticírkevní. Scházel tam český kněz.
Teprve r. 1934 vyžádali si naši katolíci v Argentině z ČSR alespoň
jednoho českého misionáře. Práce se ujal dp. dr. P.Jáchym P r o c h á
z k a O.S.F. Odjel ihned do Argentiny, objížděl obětavě české a slovenské kolonie. Založil pro ně česky psaný časopis VELEHRAD, který vychází dosud. Ale vzdálenosti tu jsou příliš veliké. Tak např. z hlavního města Buenos Aires, kde se usadil, je na sever do Čaka, kde žije
mnoho krajanů /pěstují tam bavlnu/, víc než tisíc kilometrů. Na jih do
C.Rivadavia, kde jsou petrolejová pole, se jede obyčejnou lodí celý týden. Jeden kněz zde nemůže udělat mnoho. I kdyby by byl stále na ces-.
tách, mohl sotva jednou za rok navštívit na krátkou dobu naše krajany.
R.1939* těsně před druhou světovou válkou, přijel na pomoc do Argentiny druhý františkán, dp. P.Pavel M a r á š e k . Oba si vyhledali
za sídlo opuštěnou kapli ve vesnici G-LEW. Měla tehdy něco přes 2.000
obyvatel a je blízko hlavního města. Zařídili pravidelné bohoslužby pro
katolíky v Buenos Aires, sdružili je do spolku Čsl. katolického sdružení. Ale brzy nato odešel P.Procházka jako kaplan do kolonie malomocných
kde působí požehnaně až dosud. Přivezl si po válce také maminku, která
tam s ním žije, a tetu, ctihodnou sestru, která přes dvacet let působila v misiích v Číně. P.Mardšek zůstal sám. Fdyž roku 1Í49 onemocněl,
žádal q pomoc z Evropy. Ale teprve v březnu 1951 se tam dostal dp.Jeroným Kadlec, také františkán. Šest týdnů po jeho příjezdu do Glewu se
P.Marášek rozžehnal se světem.
Malá vesnice Glew začala růst americkým tempem. Od r.1951 do r.1955.
dosáhla 30.000 obyvatel. Paple byla povýšena na farní kostel. Jednou
měsíčně se tu scházeli krajané na mši sv., druhou mši sv. v Buenos Aires sloužil pro krajany dp. Ignác Č e r n í k , který přijel do Argentiny z Rakouska. Je kaplanem na jedné faře. Vydává pro krajany náboženské brožurky /např. Je Ježíš Eristus Bůh?, Maria, Matka Boží; 24 str.
ve formě hlučínských brožurek Životem.Pozn. red./ a kázání a navštěvuje
je ve svém okolí.
V Glew bylo třeba postavit novou školu. P.Jeroným se dal do práce a
s vydatnou pomocí krajanů se mu podařilo postavit školu pro 400 dětí.
Za tři léta se škola naplnila, máme přes 300 dští. Pravidelná farní
duchovní správa, vyučování náb* na dvou velkých místních školách, řízení farní školy s 300 dětmi a k tomu ještě starat se o krajanskou duchovní správu - bylo trochu mnoho na jednoho kněze. Proto hledal pomoc,
1. ledna povolal si tam jiné františkány a za rok jim odevzdal správu
fary i školu a sám se uvolnil pro krajanskou duchovní správu.
Začal s vydáváním časopisu VELEHRAD /po osmileté přestávce/.Obnovil
slavnosti, pouti, zřídil několik nových středisk, kde bývá pravidelně
sloužena mše sv. pro krajany. Cesty jsou tu špatné, podnebí nezdravé.
Mnoho vlhka, náhle změny počasí/za den někdy rozdíl teploty až 20 stupňů/, vlaky přeplněné tak, že někdy není možno cestovat. Pak poltické"
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poměry, drahota a nejistota, mravní úpadek, napětí mezi lidem - to vše
brzdí práci kněze- Ale přece zastává tu skupina krajanů, dobré zdravé
jádro, a ti pomáhají knězi. Vydávání časopisu, náklady spojené s cestováním - to vyžaduje mnoho peněz. A-,e kněz tu nemá žádnou jinou možnost
než mešní intence a milodary. Ale jenom kdyby bylo zdraví lepší, šlo by
i to lépe. Při návštěvách rodin a krajanů se najde pochopení, rádi pomohou, ale poslední dobu pro stoupající drahotu, každý počítá s každým
halířem.
V Argentině je sice řada českých kněží, ale většinou už narozených
zde a pracujících v domácí duchovní správě. Pro nedostatek kněžstva jsou
sami přetíženi prací a proto nemohou pomáhat v krajanské duchovní správě. A často se nám už odcizili, necítí s námi, jsou to u ž Argentinci.
Na začátku jsem se snažil navázat s nimi styk a prosil je o spolupráci,
ale nedosáhl jsem kladného výsledku.
Většina krajanů, kteří si zachovali víru, se zapojili do místního
farního života / konečně tak to má být/. Většina jich už tu žije dvacet
roků, jen nepatrné procento přišlo po roce 1945. Kromě našeho VELEHRADU
většina z nich odbírá KATOLÍKA z U.S.A. a někteří také NOVÝ ŽIVOT.
V duchovní krajanské správě velmi horlivě spolupracuje slovenský fran
tiskán dp, Dominik V a 1 k o . Je většinou na cestách po našich koloniích. V zimě projede celé Čako /asi tři měsíce/, navštíví kolonie v
Kordobě, Rosariu, Komodoro, Rivadavia a ještě několik menších.
P. Jeroným K a d 1 e c poslední rok na tom je se zdravím dost špatně, proto může dělat jen to nejnutnější a proto mnoho věcí pokulhává.
Prosí všechny spolubratry o memento a pozdravuje všechny.
G-lew, Argentina,'23.3. 1959*
Z_e

z_á_p i_s n í k u

českého_misionáře_y

Africe^

ZKLAMÁNÍ JE DENNÍM CHLEBEM MISIONÁŘOVÝM. /Dokončení./
Školáci z Kinzasi předčili svými vědomostmi kluky ze Swa Ngulu.Ale
vcelku zkoušky dopadly pěkně. — Děti se dají poměrně snadno získat,ale
jakmile jsou pokřtěny a vrátí se do vesnic, jsou v naprosto pohanském
prostředí ztraceny. Ale všechna čest! Přes ty různé i velké poklesky vykonávají svou roční sv. zpověčí. a přijímají svátosti téměř všichni,když
misionář přijde do jejich kraje.
Přenocujeme v kamenném "sombolu"./To je státní přístřeší, jehož může za nepatrný poplatek použít každý cestující Evropan. Milionáři tam
mohou přespat bezplatně; však také konáme pro stát neocenitelné služby./
Moji ubozí nosiči, naši katechumeni šli spát s lačným žaludkem.Sám
jsem jim mohl dát jen několik banánů a trochu burských oříšků. - Zatro—
lené ženské z Mbangi — jak se už stalo vícekráte - připravily jen dva
kastroly "luku"./To je denní potrava domorodců. Jakási škrobovitá zavařenina maniokové moučky s přísadou různých zelenin, jedlých kořenů, se
sušenými housenkami, neb ,máte-li štěstí, s pečínkou polních myší./
Buáte ubezpečeni? že naši Bajakové nemají naše zhýčkané a vybíravé žaludky. - Neztropil jsem tentokrát ž *.dný rámus pro nedbalost žen. Dal^
jsem totiž svým nosičům potřebné peníze na potraviny už ráno. Ale bud
si opravdu nic ve vesnicích nemohli koupit, nebo chytrácky počítali,že
sám něco ze soucitu nakoupím s rozhořčeným kázáním proti nedbalým kuchařkám, - Ale já nic< Prohodil jsem jen, jak to i oni dělávají, s fatalistickým klidem:"Mámbu meno!" /"To je vaše záležitost."/
Při ranní zpívané mši sv. - zase malé zklamání: účast nevalná, ačkoliv všichni okolní křesťané byli zpraveni předem. Opravdu věc.nezvyklá. Z Bitsaku a Kilengolo přišli jen dva mladíci. Držím však násilím jazyk na uzdě, abych snad toto poslední setkání nepokazil přecitlivělou
rozhořčeností, —
V pondělí se mi podařilo vyrazit s ranním mrazíkem. Chvílemi se rozkročmo modlím na svém bílém "komoni", chvílemi pěšky udávám rychlé tempo malé karavance. - Napravo máme roztodivné propasti a romantickou sku-
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pinu červeních skal "Mambungi". Trčí do výše 70 metrů a dělá doiem roz
valiny tajemného hradu. Tento kout mi od prvního okamžiku učaroval.Rád
se sem vracívám aspoň pokochat pohledem, i když nemohu zatím hnout ani
prstem k uskutečnění svého snus zřízení leprosie. - Na území velkého
náčelníka Mbangi je totiž na třicet našemu teritoriálnímu lékaři známých případů malomocenství. Ale podle mého vlastního pozorování a opatrnych^dotazů je zde dobře na sto ubožáků, kteří šíří nebezpečnou náka
zu. Státní správa o tom ví, ale prohlašuje, že"prý"to jsou jen latentní případy. Skoda, že semi dosud nepodařilo zachytit fotograficky nebo
akvarelem kousek tohoto začarovaného zákoutí.Cítím^se v dokonalé formě. Ale musím se zastavit na chvilku v Mabidi.- Její náčelník je zatvrzelý polygam /má čtyři ženy/, byl pokřtěn v
nebezpečí smrti, ale stále odpírá podrobit se výuce a zříci se mnohoženství. - "Požehnám vám svěcenou vodou, jestliže Tula a Ilanha se vrá
tí do Kingundy dokončit svůj katechumenát." - Jsou to synové toho zatvrzelce. - "Však se vrátí" s andělsky nevinným úsměvem prohlašuje jejich tatík, Odpovídám také s úsměvem^"Vy lišáci!* - Dobře, zítra se tudy opět vrátíme před polednem. Připojí-li se neřádní uprchlíci s uzlem
potravin, dám vám své požehnáni." Sestupujeme a zase se šplháme na zalesněná úbočí, - Kolikrát jsem
to už proběhl i ve stavu malariiové horečky...Dnes mi to však jde bez
pocení, nebot "mbángala" /suché i zimní zdejší období/ je v rlném troudu.
Pemba-Lomba.j Uvítání bylo triumfální. Na to jsou Bajakové jako dělaní, asi jako Čecháčkové, blahé paměti...Neviděli mě přes rok. Loni
jsem tam zavřel třídu pro jejich naprostý nezájem, protože stále dvě
třetiny dětí bylo za školou. - Unes jim opět vedu nadějného velmi hodného katechistu, ovšem splní-li určité podmínky. - Strávil jsem opravdu přátelský večer u ohne s většinou mužů. Ukázal jsem jim několik barevných stereoskopickýeh obrázků za svitu má polní^lampy. Ráno, účast
na mši sv. byla - chvála Bohu - vzorná jak do počtu, tak i v chování.
těbeta-za půlnyní dva kluci upláchli hned po
svatem křtu. Přišli však na mši sv. s malými ranečky potravin, aby kajícně nastoupili cestu zpět do misie. - Příliš brzy a bláhově jsem se
radoval.- Bambutové v rychlosti sebrali na 30 franků jako počáteční
dar katechistovi. Proto jim ho slavnostně ustanovuji a též jim světím
svěcenou vodu a žehnám jim jcjich děti, všechny věci, pole i les.
K poledni jsme opět v Mabidi. - Jak jsem předvídal, Tula s Ilangu
se nemohli rozhodnout. Mohou.' nás v "lak dohonit nazítří v IB-amba Kazekele.- Udělil jsem jim jen ''maličké'' požehnání s výslovným podotknutím,
žehnám lidem dobré vůle.
Zamířili jsme do Mombo. - Učitel byl též zpraven předem -i- dva týdny.
Ale nepřipravil ani pitnou vodu, aul otop, ani nedal zamést třídu, ani
nepoc ytal "zaškoláky".,. Kolik ná ahy a trpělivosti stojí zřizování
a udržování jedné třídy mezi divokými Bajaky! 0 tom se v Bvropš ani ve
zdejším hlavním městě nikomu nezdá. Uohí bych statisticky dokázat, že
nebýti zde katolických misionářů, civilisační pokrok by zde byl sotva
viditelný. Všude v úřadech, v nemocnicích, ve školách domorodí zaměstnanci? kteří dovedou pracovat, jsou-li dobře sledováni; jsou většinou
jen katolíci, vyšlí z misijních škol. Nebýti katolických kolejí, nebyla by dosud otevřena ani katolická univerista "Lovanium'* v Nimvnza
u Léo, ?ni státní universita v Blisabetville, loni uměle v život vyvolaná. Ale o tom až někdy jindy.
Výsledky zkoušek v Mombo byly žalostné. Účast na mši sv.ubohá. A právě zde jo celá řada malomocných. Moji nosiči jen neradi zde přenocují.
^ ,
^
^
P. V a c 1 a v
NAŠEMU MISIONÁŘOVI SB PAŘÍ TROCHU LÉPE. Píše 27, března t.r.:...několik malých vycházek, které mi byly dovoleny k návštěvě okulisry a
nákupu brýlí pro dalekozraké, mi způsobilo několik malých horeček.—
Stále ještě musím většinu dne hlídat postel. Uvidím, zda po velikonocích budu zařazen do první série tich, kteří půjdou pod operační nůž,,,
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Dlouho jsme už nic neslyšeli o dp. Ladislavu. P a v e 1 k o v i z Paříže. V první polovici dubna přišel konečně
dopis, který vysvětlil dlouhé odmlčení. Přepisujeme hlavní
části:
Už dlouho a dlouho se cystám Vám napsat a nikdy nebylo času.Tož dobrotivý nebeský Otec mi nyní dal nucené prázdniny s vyhlídkou ležet plné čtyři měsíce. Toto píši na loži na klinice v poloze ne zrovna pohodlné, na zádech , s mašinkou nakloněně položenou na prsou a klepám pravou rukou. Úžasná rychlost...
Dne 13. března stal jsem se obětí automobilového neštěstí na pastorační cestě mezi krajany v dicési Dijon. Bylo to 7 km od Saulieu, městečka typicky středověkého. V tamní ubryndané nemocni.čce mě dali primitivně a moc nešťastně dohromady. Naštěstí há^svátek šv. Josefa jsem
byl ambulancí převezen/350 Km!/ do Paříže. Tu mi na Zelený čtvrtek kosti znovu zlámány a operací nejlepším zdejším odborníkem na kosti dány
zase dohromady..Bylo to opravdu nádherné Triduum sacrum. Ve středu večer před operací dal jsem se zaopatřit. Duchovním správcem na klinice
je msgre Delouvrier, jeden z osmi pařížských generálních vikářů. Vyvalil oči:"Noha přece není operace h a smrtí" - Já nato:"Monsignore, zaru—
číte-li se svým kněžským plovem, že se probudím z narkózy, vzdám se požadavku unctionis." To mi nezaručil. Tož jsem pokračoval v argumentaci:
"My 1/ lidi k tomu vedeme a bylo by pokrytectvím, kdybychom to nedělali sami - 2/ v ustanovovacím textu se ujišťuje,že "modlitba Církve u—
zdraví nemocného" - 3/ mou povinností je udělat morálně všechno, abych
tak napomohl chirurgově práci ke zdaru - 4/ sacramenta sunt propter homines, já mám právo jako služebník Církve od Církve tuto službu požadovat. A tak po večeři mě zaopatřil a dal i požehnání in articulo mor—
tis. Sestřičky mají rády žerty a tak jsme jeli do operační síně s vtipkováním, můj chirurg je kromě svého odbornictví i nádherný šprýmař a
tak jsem usínal v řehotání. Co se mnou prováděli, to vědí"jen oni sami.
Po 16 hodině jsem se probral z narkózy. Hned jsem se celou silou zachytil na Passio a sledoval je krůček za krůčkem a o vlastní bolesti nic
nevím. To mě drželo celý čtvrtek a v pátek až do 15 hodin. 1 k to začalo:Bfh byl^zabit...ubohý človíček musel prožívat celou hruzu Bohovraždy a bezutěšnost opuštění. Bolest si přišla na své. To trvalo až
do neděle do dvou hodin ráno. V té chvíli jako když utne a bylo po bolestiNeudržel jsem se a z plných plic zazpíval:"Alleluja, rcsurrexit
Dominus". Samozřejmě že bolesti právem náleží k chorobě a tím více k
násilnému porušení organismu, ale dovede-li se to svést na nadpřirozenou kolej, zredukuje se bolest na minimum, že vlastně pak je jen jaksi
málo příjemným pošimráváníčkem. Obvaz z čela je už sňat. levé'koleno je
rovněž už na svobodě, dvr prsty levé ruky /tím větší handicap pro mne
levičáka!/ jsou dosud v sádře, přelomená holenní kost /pr-vá/ dvěma
šrouby je solidně převázána na kovovou tyčku a to "odšroubování" bude
vyžadovat jiště jeden zásah felčarskou kudlou, pravé koleno se už také
zmátořuje, zbývá jen sádra od pravého kolena až k prstům, vzhledem k
dvojí zlomenině v kotníku...Jen jedna věc je moc málo příjemná: od úrazu jsem ještě vůbec nespal ani ve dne ani v noci. Ty bezesné noci to
je něco strašlivého. Cpou do mě všelijaké lékárnické potvořinky všemi
otvory i injekcemi - ale všecko to nic nepomáhá. Já však dobře' znám základní příčinu, jsou to mé nervy, které jsou docela kaput.Tolik k mé
dnešní situaci. Sám nevycházím z obdivu, jak Prozřetelnost předvídala
a připravila a do podrobností uskutečnila můj "křest" automobilového
neštěstí, ž: se odehrál za nejideálnějších podmínek, lit nomen Domini
benedictum za to, co se mi přihodilo. Cesty Páně jsou nevyzpytatelné
a nic z toho nelituji...
Dojemné jsou návštěvy mých oveček. Ačkoliv úraz se stal v pátek,krajanské služby Boží nebyly ani tu neděli 15. března přerašeny.'Bůh mi
dal sílu, že ještě ten pátek jsem diktoval celkem 12 dopisů, které v so
botu byly doručeny a služby Boží zajištěny...
Paříž, 6.dubna 1959
PŘEJEME OBĚMA NAŠIM NEMOCNÝM BRZKÉ A DOKONALÉ UZDRAVENÍ A BUDEME
NA NE PRAVIDELNĚ PAMATOVAT V NAŠEM MEMENTU PŘI MŠI SVATÉ.
K tomuto číslu je přiložena DUCHOVNÍ OBNOVA - práce P.Lad. PAVELKY.
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Pařížský arcibiskup kardinál FLLTIN vydal letošní postní pastýřský
list O KNĚZ3KÉM POVOLÁNÍ A O KNĚŽSKÝCH POVOLÁNÍCH. V jednom odstavci
mluví také o motivech, které přivádějí mladé lidi, aby si zvolili kněžský stav. Poukazuje tam na anketu, kterou r. 1957 konal ve velkých seminářích msgre de Bazelaire. Z 950 dotazovaných velkých seminaristů
450 /tj. 60 y?/ uvedlo jako podnět nebo první důvod k volbě kněžského
stavu příklad kněze. Prostředí dobré katolické rodiny podle výsledků
ankety přichází až daleko na druhém místě. Kardinál tu cituje Bergsonův výrok, který msgre Renard aplikuje na kněze:"LEUR E^IST"*'NCE EST UN
APPEL". - P ř í k 1 a d
n a š e h o
k n ě ž s k é h o ž i v o t a
je nejúčinnější propagandou pro kněžská povolání. Je to pro každého z
nás velké povzbuzení, ale také výzva, abychom si znovu uvědomili naši
VELIKOU ODPOVĚDNOST. Počet nových kněžských povolání závisí z velké
části na příkladu a horlivosti knězi.
Jiné ankety konané rovněž ve Francii potvrzují totéž. Např. z 375
t.zv. pozdních povolání 233 se rozhodlo pro kněžství vlivem kněze,58
uvedlo jako motiv rodinu, 100 se odvolávalo na katolické organisace,
Kat. akci...Jiná anketa v malých seminářích: 43 % uvedlo kněze jako
motiv.k volbě kněžství, 24 ^ rodinu , 22 H? Kat.akce a kat. organisace;
ve velkých seminářích 40 ^ se odvolává na kněze, 24 % uvádí rodinu,
6.79 % Kat. akce, ostatní jiné důvody. Vliv kněze se podle všech těchto
anket jeví jako nejdůležitější a převyšuje všechny ostatní.
JUBILEJNÍ,ROK SV. AP.SKĚHO FARÁŘE BY MĚL BÝT ROKEM NOVÝCH KNĚŽSKÝCH POVOLÁNÍ PRO NEPOMUCENUM A PODOBNĚ ÚSTAVY
Z DOPISU - Z D o m o v a d ů c h o d c ů /Rokytnice u Přerova/.
^Velkou radost a pozornost vzbudil obrázek sv. Otce Jana XXIII. v na. ší Charitě /Domov důchodců/ jak u sester, tak u chovanek a u mne.Hned
mi tu fotografii vzaly sestry a jely do Ooavy za sestrou fotografkou,
aby zhotovila aspoň 20-30 malých podle ní a několik velkých pro ústav,
pro mne a pro sestry... R.1954 jsem ležel 4 a půl měsíce*a místo pohřbu najednou jsem vstal a šel do kaple - ke zděšení národa.Dovezli mě
domu, ale za 8 dní jsem z.-čal normálně fungovat a dosavad táhnu, třebas ^mam 90 let! Máme 230 chovanek, 40 sester, 20 osob personálu, každý
mesic zpovídám všechny, 50-80 zaopatřování a pohřbů atd. V P5estavlkách
jsem učil 4 měštanky, zpovídal 40 sester, 50-100 chovanek a v neděli
služby Boží jako dříve, ale měl jsem ideální byt, nóbl stravu a 300Kč
měsíčně a 2 zahrady k disposici/před rokem 1948/. - U nás je anglický
park, ovocná, zeleninová a květinová zahrada, rybník, zámek na dvě poschodí a na tři strany. Dostávám slušnou stravu, světničku, otop a světlo, - peníze žádné - už není charita církevní ale státní - zato mne
chovanky zásobí intencemi tak, že živím i své žáky a ministranty. Právě
ted jsem hotov s testamentem /už vykonaným!/ a zbývá jen zavřít oči a
zavést do hrobu rodičů do Předmostí a budu hotov s tím mizerným světem....Naši salesiáni jsou rozptýleni po světě, jeden je v Kozlovicích,
ale pomáhat v kostele nemůže...
25.1.59
Antonín Dospíšil
Z p o h ř b u
ndp. o p a t a
B e n e d i k t a
Š v a n d y . Pan opat augustiánskéhc kláštera na Starém Brně /zemřel 6.3. na Moravci/ mel pohřeb 12. března z farního chrámu na Starém Brně. Pontifikální requiem sloužil kapitulní vikář msgre dr. Josef Kratochvíl. Asistence byla augustiánská. Prelát má asi chřipku. Nemohl ani hlasitě mluvit
a hned po výkropu ujel i se svým ceremonářem vikářem P.Učněm. Kondukt
vedl a pochovával P.Štěpán. Ačkoliv si pan opat nepřál ani v kostele
ani na hřbitově řeči, přece za vězně v Dachau, kde strávil pět let,promluvil bývalý spoluvězeň o srdečním infarktu p.opata - P.Hofman-, za patronátní farnost v Nových Hvězdicích promluvil její duchovní správce.
Na pohřbu byla rekordní sešlost kněžstva. Napočítal jsem celkem 73 duchovních. jjnkev do hrobu spouštěla dvojitá asistence řádová v dalmatikách. Byla tam i delegace řeholních kněží z Moravce.
S t á 1 e s e z a t ý k á .- ...Z domova
někdy začátkem března byl zatčen a uvězněn už
na KLADNĚ. Jméno bohužel nebylo udáno, některý
za VINCULUM, napíši také několik řádku. Děláte
/Těšíme se. Pište hodně brzy!/

jsem dostal zprávu, že
t ř e t í administrátor
z mladších kněží. -Díky
to velmi dobře..
jt

, F a. r.á ř J-.o s . B 1 a h n í k z Přehrady byl r.1954 odsouzen
na 9"let.Došly ó něm tyto řádky:"Už léta ho není vidět na ulici.Dlouho to.přemáhal statečně, až ho to přece jenom porazilo. Tatínek bo čas
od času navštěvuje. Naříká si, že ho bolí konečky prstů. Ted se mu povážlivě přidaly ledviny. Je hodně prošedivělý..."
V e 1 i k o n o c e v T a t r á c h .-''Jsem na léčení ve Vysokých '
Tatrách. Napřed jsem byla neštastná, že ve Svatém týdnu nebudu doma, ale bylo to tu také velmi pěkné. Vidím, co se dá vykonat, když se chce,
u nás dnes je to vše ubohé. Zde je velké množství sanatorií', léčebných
domu, rekreačních a turistických chat. Také jsou zde ještě v některých
ústavech řeholní sestry, Bněz je tady jen j e d e n , pro celé Vysoké
Tatry, má^na starosti
č t y ř i f a r y, může je jen autem objíždět,
sam je tez n e m o c n ý ...."
Z B r a z Í,1 i e
s e h 1 á s__í _s.t;_a..r-ý—k r a j a n . — jesuita B.Jan Zlatoústý D r á b e k :
s velkou radostí jsem odsioužil
10 msi svatých ad int. dantis, které jste mi ráčil zaslat
jsem tomu
rad, ze jsem mohl alespoň poněkud ukázat svou vděčnost za'Váš mně tak
míly N0vv ŽIVOT, který mi zasíláte. Sjnad někdy později budu zase orosit
sve predstavene, abych Vám mohl zase nějak pomoci. - Jsem vž 35 let v
Brazílii., kam jsem připlul jako v 25 letech jako bohoslovec S,J.V 2? letech jsem byl vysvěcen na kněze^ pak mě moji dobří představení poslali
vyučovat a pomáhat v duchovní správě, nebot zde se člověk musí bodit
na každou práci: Hned škola a péro, a hned zase už sedíte na koni, abyste sel nebo jel sloužit mši sv., kázat, zpovídat vyučovat děti katechismu atn. Tea jsem se. stal kaplanem ve velké nemocnici města Pelotas. Udělil jsem tu za šest měsíců už 242 posl. pomazání, legitimoval
29 manželských svazků, pokřtil 32 dětí velkých i malých, skoro každou
nedeli mam 2 mse sv- s kázáním atd. V nemocnici by se dalo udělat více
ale obyčejný lid, který přijde z venku, bohužel jsou analfabeti,takže'
to tuze znesnadnuje^je jich poučení a obrácení, aby mohli přijmout svátosti. Pi^oho jich přijde a neumí ani udělat svatý kříž, neví ani co to
je...Tu muže člověk cvičit třetí stuioen pokory, jak o ní mluví sv.Ignác '
in libro aureo Exercitiorum...
Santa Casa,Pelotas, R-&.do Sul,.
D u c h o_v n í p a s t ý ř /^raha/ přinesl v 2. čísle /únor 59/
texu Listu_^iskupu_a_oidinářu_republiky_Česk
svatému Otci
JEB^^XXIII^ z'předvánočních porad. Děkují za pozdrav a pJžehnán7'^ři
nastoupeni na^stolec sv. Petra. Jsou pod dojmem jeho prvního rozhlasového poselství a cituji jeho mírovou výzvu a žádají, abv svou rutoritcu
působil na státníky
kteří připravují válku / a citůjí v- slovně H m e c l
republiku a Itálii/, slibují modlitby na ten úmysl a^končí
^ ^ ^ Vaši Svatost, aby ráčila přijmout projev naší synovské
lásky a oddanosti a aby nas i nadále ráčila zachovat ve Svém otcovském
^
V r ^ * P o p s á n i v tomto pořadí; čarský Josef, b i s k . , a p . a d m H !
ar aámi^
' ^ s ^ P ' ^ p . vikář, T^.dr. Bazík Ambrož, biskup,
ap. admin., Th.dr.Necsey Bduard, bisk., Dechet Jáa, kap. vik* Šche^fer
Stehlík Antonín, .kap. vík!,Prelát Thdr.§?atoI
chvil Josef, kap. vík., &logar Josef, gener.. vikář, Thdr.Onderek Frant.,
vik
^ ^
Eduard, kap. vik. ,Titman Antonín, kap.
viK., Javurek Vaclav, kap. vík.
V 3-č. /březen/ citují ve zprávách odpověá pravoslavného ekumenického
^ ^ í ř í ^ y An-chenagora I. v Istanbulu sv. Otci Janu XXIII. na výzvu k
jednoue ve vánočním poselství.
4.č./duben/ připomíná mezi výročími, že t,řed 25 lety 26.4. zemřel
první arcibiskup pražský v ČSR dr František^Kordač. - 10.4. se dožil
/O let síd. kanovník vyšehradský msgre Barel Pražák a 6.A. b^v, katecb
na Vinohradech kons rada Josef Pěkný 85 let. - Ohlašuje se rekreačnf a "
lazensxa pece Charity - letní sezona 1959 /od zač.května do konce září/
Trit,denní Kursy /7r. Bázně, Poděbrady, Mar.Bázně a Píštany/, dvoutýdenní rekreační kursy /Jánské lázně a Dolní Smokovec/. Poděbrady a Jánské
lazne jsou^otevreny celý rok. - Denní pense pro duchovní v činSé s S ž b ě
? ^Li
16.-BČ, pln d,nní pense 32.-Kč. -D,,chov^
a dlouholetým hospodyním je poskytován léčebný pobyt za sniž.' cenu. ZENŘEBI V OBOM.ARC.: Josef AMBPOS/23.11.58/ Mn^tin ^P^A^/p^ n cn/
Frant NOVAX /4.12.58/, Jan H R N Č I ^ Í B / Í ^ ^ . ^ X Vladimír B - n ^ í É / 4 ^ 5 9 /
Rudolf STAARA/7.1.59/, Alois Š I Í R A B A E ^ O . l . M A - R . i t p ^
^ B o p s . 2 Í ^ 59

