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V Římě v říjnu 1961

O B S A H
LIST SVATÉHO OTCE
MEZI NÁMI
Z TZV. CSSR
-Ndp, opat Ondrák nemocen
-Kněžské svěcení v Litoměřicích
-Z Nepomucena
-Tragická smrt brněnského novo- 0 vánocích v Římě
-Sociální škola
svěcence
-Varhanový doprovod k českým
-Zemřel cíp. Kosmas Mlýnský CO.
-Zpovědníci řeholních sester
písním
-Kněžská jubilea v září
-Cs, pošta a náboženská litera-Zápas o dětskou duši
tura
Manželství v NZ.
K pojednáním Církev potřebuje více kněží
Papežská mezinárodní akademia mariánská
Z NAŠÍ DIASPORY
- +++

+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
í
+
+
+
+
+
+
+
í
+
+

V posledním čísle minulé řady jsme vzpomněli na padesáté výrocí kněžského svěcení pana arcibiskupa pražského MONS. DR.
JOSEFA BERANA, Svatý Otec mu napsal k té příležitosti list,
který byl už uveřejněn v Novém životě.
V týchž dnech slavil stejné jubileum i pan biskup brněnský
MONS. DR. KAREL SKOUPÝ, a i jemu adresoval svatý Otec blahopřejný list Aby měli naši čtenáři i tento druhý list v plném
znění? přepisujeme jej tu v českém překladu.
CTIHODNÉMU BRATRU KARLOVI SKOUPÉMU? BRNĚNSKÉMU BISKUPOVI,
PAPEŽ JAN XXIII
Ctihodný bratře? pozdrav a apoštolské požehnání!
K radostným událostem bychom měli připočíst slavný
den, který pro Tebe nadchází. Slušelo by se 5 aby v ten den
slavnostně se neslo naše blahopřání. Slavíš totiž v tomto mesici padesátiny svého kněžství. Bohužel, naše radost se mění
v bolest, protože prožiješ tento výroční den daleko od svého
milovaného stádce? na neznámém místě a v samotě tam, kde jsi
internován.
Avšak nechybí Ti, ctihodný bratře, čistá radost ve
svědomí, protože si nemáš co vyčítat. Právem smíš na sebe
vztahovat slova svatého Pavla: "Překypuji radostí i při veškerém svém soužení'' /2 Kor 7,4/. "My se chlubíme i souženími. Víme přece, že v soužení se cvičí trpělivost, trpělivost
pak DŮsobí vyzkoušenost, vyzkoušenost oak vede k naději"
/Rím 5, 3-4/.
*
Kéž Ti stále září před očima tato blahá naděje; at
Tě utvrdí v přesvědčení, že nebude bez užitku všecko to, co
musíš nespravedlivě snášet. Plodná síla Boží milosti dává
růst všude tam^ kde někdo nevinně strádá pro svou neohrožen
nost ve svěřeném úřadě^ a přinese i později v budoucnu jako
plod něco velkého, ušlechtilého^ mocného a milého, co konec
konců bude k slávě Boží a k dobru i lidí.
To vše předvídáme do budoucna. Nyní pak chválíme
Tvou prozřetelnost a starostlivost, s kterou jsi pracoval k
prospěchu a okrase brněnské diecéze. Pečlivě ses mimo jiné
staral o opravu kostelů poškozených nebo zničených ve válce
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Folia circularía cleri ČSR dispersi. In lingua Bohémica. Manuscripti instar. Cum approbatione ccclesiastica.
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a o to? aby diecézní seminář se naplnil kandidáty kněžství.
+
Nemenší píli jsi vynakládal na to? aby se rozvíjel víc a ví- +
lí ce liturgický život mezi věřícími a zvláště úcta k Nejsvětější svátosti a aby mládeži se dostalo křesíanské a náboženské +
+ výchovy. Všechny tyto iniciativy nabádaly k nejlepším nadějím +
+
do budoucna; bohužel zlé časy? které nadešly? to vše překazí- +
í
. to bolí? a vyslovujeme vroucí přání, aby- í
+
Velmi nás
+
ses mohl co nejdříve vrátit k řízení své diecéze a žít v kli- +
du a pokoji? až přejdou truchlivé a neklidné doby. Zatím necht+
+ Tě posiluje a Ti dodává útěchy Bůh zástupů svou mocnou pomo- +
+
cí. At Tě zachová při síle pro šfastnější časy.
Se srdcem hluboce dojatým a s city opravdové lásky u-+
+
dělujeme Tobě? ctihodný bratře? jakož i kněžím a věřícím br- +
+ něnské diecéze apoštolské požehnání. Kéž je Vám zárukou a pří-+
+
slibem Božího milosrdenství a hojných nebeských darů.
+ V Římě u svatého Petra? dne 5. července r. 1961? třetího naše-+
+ ho pontifikátu.
+
Papež Jan XXIII.
+
/vlastnoruční podpis/ +
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^EZSKĚ_SVECENÍ_V_LITOMERlGlCH
V neděli 25. června bylo vysvěceno v Litoměřicích na kněze 20 jáhnů. Světitelem byl ndp. biskup Eduard Nécsey z Nitry. Musil přijet až ze Slovenska? protože v celé oblasti? které má litoměřický seminář sloužit? není už ani jediného biskupa, který by
tento obřad byl mohl vykonat.
Červencový Duchovní pastýř uvádí v "Úředních zprávách"
jmenování čtyř novokněží v arcidiecézi pražské: SKOBLlK Jiří? novokněz? ustanoven dekretem čj. 3568/61 od 1.7.1961 dómským vikářem velechrámu sv. Víta? Praha IV. KUNES Pavel? novokněz? ustanoven dekretem čj. 2608/61 od 1.8. 1961 kaplanem arciděkanství v
Plzni I. LUKAS František? novokněz? ustanoven dekretem čj. 36D9/61
kaplanem arciděkanství v Plzni I. ČISTÝ František? novokněz? ustanoven dekretem čj. 3611/61 od 1.8.1961 administrátorem v Dolních
Počernicích a dekretem čj. 3612/61 excurrendo administrátorem v
Kyjích, o. Praha-východ.
Pro diecézi brněnskou byli vysvěceni: dp. Vladimír KOUKAL - Telč /o jeho tragické smrti referujeme níže/? dp. Václav HANUSA - Dačice? dp. František KORBELA - Znojmo.
O ostatních novokněžích nemáme zpráv.
TRAGICKA_S^T_BRNENS^HO_NOVOKNEZE
Přepisujeme zprávu? která přišla z CSR.:
Dp, Koukal je jeden z těch kněží? kterým se podařilo do-,
stat se do semináře v Litoměřicích? kde byl n a kněze vysvěcen letos 25. června ndp. biskupem Nécseyem. P. Vladimír pochází z Rosic
u Brna? kde měl také 2. července 61 slavnou primici. 24. července
nastoupil jako kaplan v Telči po dp. P. Zedníčkovi? který odešel
jako profesor do Litoměřic.
P. Vladimír šel 26. září s jedním dělníkem opravovat v
Telči nějakou kapli? která byla zchátralá. K večeru? asi k páté
hodině? se přihnala veliká bouře. Dělník prý m u říkal: "Velebný^
pane? jedte na mopedu domů a já budu utíkat? žene se veliká bouře
a zítra to doděláme. Ale on mu řekl? aby nechodil k^těm mřížovým
oknům? ale někde se schoval? a počkal? až se to přežene? on že se
zatím pomodlí? a potom že to dodělají.
Dělník jej tedy nechtěl rušit a šel si zatím ven zakouřit a P. Vladimír poklekl k oltáři. Vtom již se přihnala bouře plnou silou a najednou se ozvala veliká rána. Dělník jde do kaple

a povídám "To je bouře? co, velebný pane," ale d&stojný pán klečí
a neodpovídá. Dělník jde tedy blíže k němu,, ale najednou se zhrozil. Důstojný pán byl bleskem zasažen. Dělník utíkal hned do města, ale už nic nepomohlo. Blesk udeřil do křížku na kapli, sjel
po věčném světle a přímo do hlavy P, Vladimíra, jak klečel před
oltářem. V ruce měl ještě růženec a. držel křížek a tři korálky.
Vzal si jej na památku jeho tatínek.
V pátek 29" září rozloučilo se s P. Vladimírem v Telči
55 kněží a mnoho lidí, kteří si jej za tu krátkou dobu, kterou tam
působil? velice oblíbili. Z Telče byl převezen do svého rodiště v
Rosicích u Brna, kde se pohřebních obřadů zúčastnilo 74 kněží,
spousta drůžiček a nepřehledné zástupy lidu, které šly nejen v
průvodě, ale vroubily i chodníky po obou stranách cesty z kostela
až na hřbitov. Obřady vedl generální vikář Dr. Josef Kratochvíl.
K věčnému odpočinku uložen byl P. Vladimír Koukal do rodinné hrobky. Bylo mu asi 33 roků. Knězem byl přesně tři měsíce.
ZE^EL_DP^_KOSMAS_^ÍNSKÍ_CC^
V sobotu
srpna tr. zemřel v Československu po dlouhém
a bolestném utrpení člen kongregace těšitelů Božského Srdce Páně
P. Kosmas /Josef/ Mlýnský. Býval kdysi také superiorem v Klokotech.
Pracovitý, až příliš svědomitý, přesný ve všem, věrný služebník,
došel své odměny.
Jeho bratrovi, dp. Damiánovi Mlýnskému CC., který žije v
Jeruzalémě, i všem našim těšitelům v exilu, vyslovujeme svou upřímnou soustrast a slibujeme bratrské memento.
ZPOVEDNlCI_REHODNÍCH_SESTER
Červencový Duchovní pastýř uvádí na str. 139-140 ve svých
"Úředních zprávách" z diecéze královéhradecké i tato zajímavá data:
"Ustanovení; Černín Jan, 0. Praem., důchodce v Senohrabech,
ustanoven od 6.3.1961 duch. správcem a řádným zpovědníkem Sester
Kongregace III. řadu sv. Františka a Sester karmelitek v Broumově.
Srubjan Dr. Martin, interk. administrátor v Opočně, jmenován od 8.
3. 1961 řádným zpovědníkem Sester Nejsv. Svátosti v Opočně. Trneček Patrik,O.P., řeholník v Broumově, jmenován od 13.3.1961 řádným zpovědníkem Sester alžbětinek v Broumově. Pecháček Karel, administrátor v Krásné Hoře, jmenován od 10.4.1961 řádným zpovědníkem
Sester sv. Františka ve Věži. Černín Jan. O.Praem., Broumov, jmenován řádným zpovědníkem Sester voršilek české a moravské provincie v Broumově. Hutař Václav, O.P., dosud mimo duchovní správu,
jmenován od 1.5.1961 řádným zpovědníkem školských sester sv. Františka v Hoješíně. Talacko Václav, administrátor v Chotěboři, jmenován od 1.5.1961 mimořádným zpovědníkem škol. sester sv. Františka v Hoješíně. Nedbálek Jan, emer. farář, jmenován od 30.5.1961
řádným zpovědníkem sester Nejsv. Svátosti v Anenské Studánce. Černín Václav, 0.Praem., důchodce v Broumově, jmenován od 1.6.1961
řádným zpovědníkem Sester alžbětinek v Broumově."
Jak vidno, jde většinou o řeholní sestry soustředěné do
koncentračních klášterů.
^EZSKÁ_JUBILEA_V__ZÁRÍ
Z Duchovního pastýře /I96l,7,str. 135/ ještě přepisujeme^
"V měsíci září tr. oslaví svá životní jubilea vdpp.^
85 let 25/9
Karel Láska, arcidškan v.v., Litoměřice
75"Iět 7V9 Msgre Václav Slavík, sídel, kanovník a kancléř, LitoměřIčěy***7/9 P. Josef G-ropel, duchovní v.v., Opava.
70 let 1/9 P. Alois Doubravský, duchovní v.v., Kněždub; 2/9 P.
KářěI"Bentsch, duchovní v.v., Ostrava-Přívoz; 12/9 P° Alois Lazecký, duchovní správce v.v., České Budějovice.
5Q_let 5/9 ThDr. Jaroslav Michal, profesor CMBF, Litoměřice; 6/9
P. Kajetán Hořáky admin., Hrabyně; 13/9 Dr. Metoděj Sláma, sdmin.
Lanžhot; 17/9 P. Josef Gabriel, admin., Nezdenice; 18/9 P° Emil
Sosna, farář, Senov ve Slezku; 21/9 P- Imrich Solnica, admin.,
VŠejany; 29/9 P. František Fiala, provizor, Velké Losiny."

Státní pedagogické nakladatelství v Praze vydalo 1959 knihu Aloise Glogara: *'0 výchove k vědeckému světovému názoru ve škole'^. Autor zde podává zkušenosti ateistických učitelů. G-ottwaldovského kraje a seznamuje naše učitele se způsoby boje proti náboženství u dětí, u rodin a u učitelů. Z mnoha příkladů, které kniha uvádí, je jasno, že komunistický ateismus se stále setkává s odporem a že jeho práce není snadná. Je ovšem těžko říci, jak ještě
dlouho se bude moci naše křesťanská rodina bránit všestrannému útoku a kolik učitelů má ještě dnes odvahu neúčastnit se ateistické
propagandy ve škole. Je pro nás útěchou a radostí, že existují u
nás stateční učitelé, křesťansky uvědomělí rodiče.
Tak např. ředitel Bohuslav Bogar si stěžuješ "Zakořeněné
náboženské názory je velmi často těžké překonávat, zvláště je-li.,
učitel opravdu nábožensky založený, s hlubokým přesvědčením, že
lidská společnost může být daleko lépe zdokonalena naukou o křesťanské lásce než marxismem." Dále popisuje své diskuse s katolickým
učitelem, který panu řediteli řekl, že "jeho otec byl dělníkem a
celá rodina žila vždy ve velmi tísnivých poměrech a náboženství
jim pomáhalo a posilovalo je. Po roce 1945 pomohl nějaký mnišský
řád jeho bratru k tomu, aby mohl studovat. Byl přesvědčen, že církev a papežové daleko dříve než Marx a Engels pomáhali chudému lidu a dělníkům zlepšovat jejich těžký život" /str.13/.
Větší odpor kladou ateistické výchově rodiče. Autor uvádí
příklad matky, "která mermomocí chtěla přihlásit dítě do náboženství a řekla, že dítě musí věřit, i když nebude mít vzdělání" /21/.
A jinde /str. 33/ tvrdí, že učitel musí pevně za svým ateismem stát.
Ne jako jisty učitel, který se zalekl vesnice, jež ho začala pro
jeho ateistickou propagandu ve škole ignorovat a přestala s ním
mluvit a jej zdravit. "Aby to napravil - píše Glogar - šel mezi ně
a hovořil s nimi asi takto: Kdybyste věděli, jaká nařízení dostávám,
já přece jinak nemohu učit, dnes je opravdu těžké být učitelem". A ještě tuto příhodu: Učitelka Olga Kulová 'se setkala se svou žákyní a s její maminkou nedaleko kostela. Děvčátko plakalo. Maminka
se zlobila a povídá: Já nevím, kde takové věci slyší, od nás nikdy
ne. - A co se stalo? - Ale onehdy žadonila: Já se chci podívat do
kostela. Je tak krásný. Kdo jej stavěl? Jistě Bůh" /str. 53/.
;
KV.

_ 9P AT _ ONDR ^K_NEMOCEN
Dostali jsme smutnou zprávu, že opat svatoprokopský, ndp.
Ambrož Ondrák OSB., vážně ochuravěl.
Jeho obětavá práce pro exil a domov nám už tolikrát dokázaly, jakého otcovského vůdce a přítele v něm máme. Proto mu jistě
všichni slibujeme vzpomínku při mši svaté a voláme k Pánu, jak to
bylo zvykem při modlitbách za nemocné v některých našich seminářích doma;; Domine, quem amas, infirmatur. Veni et salva eum!
Z_NEPOMUCENA
Do koleje Nepomucena přišli letos zatím dva noví alumni.
Vítáme je do své čtenářské rodiny a přejeme jim vše nejlepší od
Pána.
$_YAn$CÍCH_V_RÍME
Těsně před vánoci, na den 19. prosince, připadne stříbrné
kněžské jubileum mons. Františka Plannera. V sobotu nato, 23. prosince, budou z Nepomucena vysvěceni 3 kneží. Dnes to jen s radostí oznamujeme - vrátíme se k tomu ještě v příštím čísle.
SOClALNl_SKOLA
Encyklika Mater et Magistra vyvolala nový zájem o sociální problémy. Křesťanská akademie nám k tomu sděluje, že má ještě
na skladě svazečky první řady Sociální školy a dodává, že prý jen
málo velebných pánů se přihlásilo za odběratele. Je to škoda, ne—

bot tyto svazečky? i když stručné? mají svou hodnotu. Uvádíme jejich tituly; 1. Studijní program a pracovní metoda? 2. Má Církev
vlastní sociální nauku? Její ráz a rozsah? 3= 0 pramenech sociální
nauky Církve vůbec a zvláště o papežských encyklikách?
Vznik a
vývoj "moderní" církevní sociální nauky? 5. Původ a rozdělení křesťanské sociální nauky? 6. Ekonomický liberalismus? 7° Socialismus?
8. Komunismus? 9- Kritika komunismu.
Kdo má zájem? nechí se obrátí přímo na adresu: Accademia
Cristiana Cecoslovacca? Via della Conciliazione? 1, Roma? Italia.
V^H^OVÝ_DOPROVOD_K_CESKÍM_PlSNlM
Mnozí kněží v exilu nás vyzvali., abychom natiskli varhanový doprovod k českým lidovým písním. Melodie se snadno v cizině
zapomíná? a když se někdy krajané sejdou, nemohou se v melodii
sjednotit. Upozorňujeme? že tiskárna českých benediktinů v Chigagu
má dosud na skladě "Průvod varhan ke sbírce kostelních písní". Dopiste si na adresu: Benedictine Abbey Press? 1637? Allport Street?
Chigago 8? Illinois? USA.
5S^_P0STA_A_NAB0ZENSKÁ_LITERAT^A
V posledním čase /už více než rok/ čs. pošta skoro nikdy
ned dá náboženskou literaturu a ani ji neposílá nazpátek /aby neměla ostudu v cizině/? ale čeká? až bude-li odesilatel reklamovat?
a pak ji skoro vždycky odevzdá? třebaže někdy až po dlouhém čase.
Je nám známo několik takových případů /asi patnáct/. Nejzajímavější je tento: Jeden spolubratr poslal misálky jednomu příbuznému?a
to 29. dubna 1960. Nedošly. Reklamoval zásilku 9. prosince 1960.
Ted v říjnu 1961 dostal konečně vyrozumění? že balíček byl adresátovi odevzdán 6. července 1961? tj. více než za 14 měsíců!
MANZELSTVl_V_NOVEM_ZÁKONE
/Tento příspěvek nám přišel s odůvodněním: "Je to sice odpověd na poznámku v Novém životě? ale myslím? že tam už by
takové podrobnosti čtenáře nezajímaly? spíše mátly? kdežto
kněží si to snad rádi přečtou."/
Pod tímto nadpisem upozorňuje Ivo Císař v Novém životě
1961? str. 212? že u Mt 5? 32; 19,9 mizí všecka obtíž ve výkladu?
když řecký výraz "porneia" rozumíme jako "nezákonné manželské spojení, konkubinát-. Překlad Mt 5?32 /a obdobně 19?9/ ^y tedy zněl:
Každý_^_kdo_se_rozvede_se ženou_-_tady_nemluyím_o_př^
to svazek je smilný - ^Ya3í_ji_do_cizolozství^^
Nž 1956? str. 195, o této otázce uz dost podrobně pojednal a uvedl ještě jiný možný překlad. To řešení Císařem hájené je
jistě zajímavé a má do sebe nějakou dávku pravděpodobnosti? jisté
však dosud není. Už to vzbuzuje pochybnosti? že staří východní^Otcové /např. sv. Jan Zlatoústý/? jejichž mateřský jazyk byla řečtina? nic o této možnosti výkladu nevědí. Nemýlím-li se?^poprvé s
tím postřehem přišel před sto lety profesor na Cregoriáně Patrizi
a r. 1928 ho znova zpracoval biblista Bonsirven. Haagův Bibel-Lexikon? ukončený před několika málo lety? toto řešení však nepřijímá /v hesle Ehescheidung? sl. 363-364/ a uvádí pro to vážné důvody. Ba nejsou si jím tak zcela jisti ani všichni autoři? které Ivo
Císař uvádí. Např. Zerwick říká opatrně? že na těchto dvou místech
u Mt "porneia" snad znamená "konkubinát". Stran francouzského překladu Písma? pořízeného pod vedením dominikánské Biblické školy v
Jeruzalémě? na který se Císař taky odvolává? je třeba upozornit na
toto: první vydání evangelia sv. Matouše z r. 1950 skutečně překládá "konkubinát"; když však r. 1956 jednotlivé svazky překladu ^yly
revidovány a vydány v jedné knize? bylo slovo "concubinage" zaměněno za "fornication" a překladatel /v poznámce na str. 1314/ se rozhoduje pro výklad tradiční? že Kristus Pán tu mluví o skutečném
manželství? ale v případe nevěrnosti jedné strany dovoluje rozvod
od stolu a lože? jak konečně o tom pojednává i sv. Pavel /l Kor 7,11/
omp

K_PO JEDNÁNI ¿_ClR^V_POTREBUJE_ VÍCE KNĚZ i
V pojednání pana preláta mons. dr. Josefa Bezdíčka- Církev
potřebuje v ,ce k n ě ž í % kte 'é jsme rczeslali v červen i, .e na str
^ ^
S
^ ^ e . Kvůli přesn st. udávám. r n á ' d a t a o těcAto
knihách^ Poage, Godfrey, C.P., Recruiting
Christ, Bruce, Milwauk, 3 , 950: P a g e , Godfrey, C.P,,-F5ř-E5řě"15áti5Rg7-ibidem ^1955^
!bidem
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P^EZSKÁ_MEZINAROD^^
- i--- ^ ,
zaslal Křestanské
akademi.^obeznik, v nemz podává informace o svých záměrech. Sděluje
mimo jines ;'Porro, in votis est ut peculiare quoddam volumen d "Maria ^n dacris Litteris" ante celebrationem Concilii Vat ca^r ' I in
.ucem edatur. Hoc volumen Pontificia Academia Intematicna3is ad riñes :atres Concilii in devoti obsequii signum mittere intendit
I1
^Pso íllae praesertim relationes ponentur quae non solum methodo scientiíica € .aboratae essent et revera efficaciter progressui
i ntia e m a n a n a e conferre possent, verum etiam auxilio essent hodierno motui o e c u m e m c o , ut, melius cognite natura mariologiae et theologie^
catholicae ,-espectu habito ad theologiam mariolog.amque di.;sJ L n t i um, quam citius per Mariam, Matrem et Fautricem unitatis chris'^,nae,
pe 'venia ur ad implenduia illud Jesu mandatum^ "Ut sit urum ovile et
unus Pastor'^.
^
to výzva i našim theologům. Kdo by o to mši zájem, nechí
d pise Krescanske akademii do Rima o bližší informace. Každ hod ot
ny prispevek bude^vítán, a nebude-li pojat do připravovan ého E oorníku, bude uveden pri příštím mezinárodním mariologickém kongresu k e'Y se oude konat pravděpodobně v Kanadě brzy po všeobecném koncil,
vatikanskem. I jemu bylo určeno totéž thema^ Maria in S. Sci- otu-^

Argentina, 9/8.1961^ "...Nyní konečně končím
z a n z ni nove fary, postavil jsem sál pro kino a shromažďování mládeže a dal do pořádku trochu kostel, postavený r. 1901, ale nikdy nemel kneze a je tu víc jak
tisíc katolíků. Situace v tom směru je
tu hrozná. Musím tež pomáhat v sousední faře, kde si pan farář zlomil ^nohu, pak okresní nemocnice, škola Sester a klášter, kam denně
dojíždím večer sloužit druhou mši sv..."
D p ^ o s e f ^ R á č e k , Kanada, 9/8. 1961s"...Sejdu se asi brzy v Ste-Anne
de
aupro s dp.^Chochulou, viceprovinciálem slovenských redemptor .stu, mým spolužákem, jestli ovšem nepřijede sem za mnou na k átkodpoč.. nek po únavném zpovídání všech možných menšin, jež nemají jinak
zpovědníka na tamějších poutích. Dp. Vochoc odešel z biskupst í někam ^do samot na Rapide Blanc, asi před 14 dny, kde převzai duchovní
správu. Dp. Beneš je stále v Nicoletu u sester. To jsou moji nejbližsi sousedé /asi 1.000 km a ještě více!/. - Ted jsem zase ve stavbě,
zrovna včera začala. Nová fara. Stará stoletá budova bude před zim u opuštěna. Měl jsem hodně nesnází a ještě asi nejsou u ronce.
Ale vím dobře, že ty naše nejsou nic ve srovnání s těmi našich bratr1 doma! . . . "
^T^Jindřich_Stránský, Chile, 24/8.1961: "..Děkuji za posílání Novéo ;ivota, který pravidelně dochází. - Františkáni, u nichž učím v
semináři Písmo sv., chtějí vydat tiskem mou knížečku, kterou jsem napsal o svědcích Jehovových. Říkal mi rektor, že už má peníze na zaplaceni tisku... Nyn: je tu vlna stávek, v nemocnici San José /kde
e d , Stránský kaplanem - pozn. red./ je také stávka, zatímcr v
San Vicente, co ted bydlím, stávka ještě není. Chtějí zvýšit plat
atd. - Tady mám návrh od františkánů přestěhovat se k nim, bydlit
u nich a učit. Ze by mi prý udělali plat.... Mnoho pozdravů všem
známým..."
N A Š E MSE SVATÁ je sloužena každý měsíc na kněžskou sobotu, poslední
dobou vždy v Itálii, protože odjinud se nikdo nehlásí. PRlSTl C l S L O
vyjde v prosinci, uzávěrka 30/XT.

