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nám připomíná blížící se jubileum. V těchto měsících se dojednávají poslední body jeho programu. 28. května rokovali o tom naši spolubratři v Americe, 9.-10. srpna se bude pořádat obdobná schůzka našich kněží v Evropě. Doufáme, že v příštím čísle budeme moci o této
záležitosti přinést podrobnější konkrétní zprávy,

+_Dp._Ludvík_M. URBÁNEK, USA., l/V. 1962, - V minulém, čísle jsme přinesli zprávu o umr^i 3p. Urbánka. Byl prý pochován za přítomnosti 2
biskupů, 60 kněží a několika set farníků. - Správce jeho pozůstalosti našel na jeho stole dopis napsaný těsně před smrtí, který už nebyl odeslán. Poslal jej jeho adresátovi, jednomu rodáku z Kolína,
který nám ho laskavě dal k disposici:
"Teprve dnes se mi podařilo sednout k odpovědi na Váš milý
dopis ze 14. dubna a nevím, jak daleko se v psaní dostanu. Jsem totiž ve stavu rekonvalescence po velmi těžkém srdečním záchvatu, tedy musím brát vše jen lehce a nenamáhat se. 12. května tomu budou
tři měsíce, co mne ten záchvat přepadl. Sice se to se mnou lepší den
ze dne, ale opatrnosti nikdy nezbývá...
To jen tak mimochodem - ted k Vašemu dopisu. V Kolíně jsem
ve skutečnosti moc dlouho nebyl, ani ne celý rok. Bylo to za války,
od 14. listopadu 1943 do půli června 1 9 4 4 . Ve skutečnosti jsem se
tam schovával před Gestapem, kterému jsem šfastně uklouzl pod rukama v Sušici na Šumavě. Nejdříve jsem se schovával po 18 dní v Kašperských horách, potom se mi podařilo dostat se do Plzně a odtud do
Kolína, kde se mne ujali Kapucíni: přestrojen do jejich habitu a s
bradkou na bradě jsem tam ten čas šíastně přečkal. Ponejvíce jsem
psával na děkanství v matrikách, měl na starosti křty v nemocnici
a pohřby: měl jsem u sv. Bartoloměje všechna postní kázání a víc
než dvě třetiny májových kázání, ačkoliv jsme se v nich měli dělit
čtyři. Neštastný I. J. Kos, administrátor po smrti pana děkana Davídka, P. Lambert Studénka od kapucínů a P. Maorsfeld, ale obyčejně to zůstalo na mne, "že prý nemám co dělat".
Celkem dobře jsem znal Vaši maminku, která snad jednu z
těch pobožností nevynechala a které si v Kolíně každý vážil. Seznámila mne s ní pí. Lešnerová, ke které jsme z děkanství chodívali na
černou kávu - za války jedna z největších pochoutek. Ona nám ji dokonce nosívala i do kanceláře, když jsme tam psávali matriky. A byla to úmorná práce, do nemocnice se chodívalo dvakrát týdně křtít,
průměrně na 60 novorozeňat najednou: to by bylo asi 120 týdně, k
tomu 4 až 8 pohřbů denně na Zálabí a třeba 8 - 10 svateb v sobotu.
Pamatuji si dokonce i rekordy, co jsem tam dělal. Jedno odpoledne
jsem v nemocnici křtil 1 4 3 dětí, jednou jsem měl na hřbitově 17
pohřbů a jednu sobotu jsme měli 28 svateb! Na to se tak lehce nazapomene. Zde jsem na slušně velké farnosti, která má i svou katolickou školu. Do roka je zde kolem 30 křtin, na 12 svateb a 6 - 8 poF o l i a circularia cleri ČSR dispersi. I n lingua B o h e m i c a . Manuscript! instar. Cum approbations eeclesiastica.
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hrbů. To se dá odbýt levou, rukou, takřka. Když jsem to jednou, zde vyprávěl americkým kněžím, jakou šichtu jsme někdy doma měli, snad si
0 mne mysleli, že jsem ten největší lhář na světě, ale kolínské matř-*
riky jsou toho svědkem a je u toho můj podpis.
Nejlepší a nejlegračnější svatbu jsem tam také zažil. Protokol a vše jiné se snoubenci zařídil P. Kos. Asi půl hodiny před
svatbou mi řekl, že musí někam do města, abych si tu svatbu vzal na
starost. Několik minut, než měla svatba přijet /obyčejně pozdě, Kolín v tom nebyl výjimkou/, sebral jsem protokol a matriku a šel do
sakristie. Poněvadž jsem musel čekat, zapisoval jsem do matriky. K
mému velikému překvapení: nevěsta: Věra Urbánková, ženich: Mojmír
Urbánek z Pardubic. Po svatbě se podepsali ještě svědci: Václav Urbánek a Čeněk Urbánek. Na všechno jsem vyvaloval oči a konečně do rubriky "oddávající kněz" jsem napsal své jméno: Ludvík M.Urbánek. Všichni si mysleli, že jsem to udělal ze žertu a musel jsem jim dokazovat, že se skutečně také Urbánek jmenuji z jiných podpisů v matrice.
Potom teprve mi P. Kos řekl, že schválně mi tu svatbu přenechal, že
však neměl ani tušení, že i oba svědkové budou Urbánkové. Myslím, že
je to velmi řídký případ, aby se tolik stejných jmen sešlo dohromady
při svatbě.
Jsem o nějaký ten rok mladší než Vy; příští rok na pana
Washingtona mi bude padesát. Když jsem se narodil, nemyslel jsem, že
budu mít narozeniny stejný den s Washingtonem: to je přece "národní
svátek" - den, kdy se nedostává pošta. Tážete se na titul: zde v Americe mi všichni říkají Father a mně se to líbí: asi totéž, jako ve
francouzštině "mon pére", ne to slavnostní Monseigneur l'abbé; mám
sice z CSR katechetské i profesorské zkoušky, ale titul "pane profe sore" už jsem neslyšel dobrých 14 let a nijak mne to nebolí a nemrzí,
1 když jsem velmi rád učíval na gymnasiu. Naposled jsem vyučoval na
"Masarykově universitě" v exilu v Ludwigsburgu v Německu. Sice tam
přede mnou vyučovalo několik universitních profesorů a doktorů, ale
tak asi 4 měsíce před maturitami bud vyemigrovali anebo toho nechali
a zůstali jsme u toho jen tři: jeden student z techniky, výborný matematikář. Ten později odejel do Říma, vystudoval bohosloví a nyní je
páterem v Tyrolích. Vyučoval nějakou dobu i v semináři v Itálii, ale
dostal žaludeční křeče a vředy a poslali ho na čerstvý vzduch. Jak
mi posledně na podzim psal, stavěl /sám/ nové kozí chlívky, aby mu
kozy v zimě nepomrzly /3/ a měl od nich mléko. Druhý byl profesor Pokorný, který později vyemigroval do Australie a odtud před 6 lety sem.
Je nyní v San Franciscu a vyučuje na soukromé jazykové škole. A třetí byla moje maličkost: vyučoval jsem latinu, němčinu, zeměpis a mravouku. Zkoušky se dělaly před: německým školním inspektorem, ředitelem německého gymnasia, universitním rektorem z Krakova, universitním docentem Brdlíkem a knězem dr. Lekavým. Z 22 žáků sice jen 6 bylo s vyznamenáním, ale ostatní prošli s velmi dobrým prospěchem. Zde
v Americe, Canadě i Austrálii jim tu maturu uznali a pokud vím, 3 z
nich dnes učí v US na College - tedy ta naše práce docela nadarmo nebyla. "
Dp. Petr LEKAVŤ, USA, 2 3/V.1962: "Právě přišel The Register a dočítám
se íam, ze 15. května zemřel v Prairieburg, Iowa ve věku 49 let dp.
Ludvík Urbánek. Před několika týdny se omluvil Tománkovi, že nemůže
přijet na jeho stříbrné jubileum, které bude zítra, protože měl zápal plic a byl po několik dní mezi životem a smrtí. Nevěděli jsme o
jeho smrti a tak jsme nemohli na pohřeb. Dp. Urbánek byl rodák z Moravy od Slavkova, po válce vypomáhal v Litoměřické diecesi, odkud uprchl a působil po několik let jako duchovní v uprchlických táborech
hlavně v Murnau a Ludwigsburgu. V r. 1952 přišel do USA a působil v
arcidiecesi Dubuque v Iowa. Loni nás zde byl navštívit a zdál se kypět zdravím.
Tománek bude slavit zítra, ale lije nám tu již 14 dni a bude asi hodně bláta. Tománek bude asi konečně přeložen do Veselí, budeme blíže, spal u mne včera generální vikář, a ač on musí držet jazyk za zuby, myslím, že přeložení je jisté. Drapela semá vrátit příští týden. Dnes k večeru čekám Křivánka z Kanady a Smutného z Nebrasky
jakož i dp. Janíčka SJ. z Montrealu. Dp. Pelikán nastoupil minulý týden jako kaplan v nemocnici v Grafton hned vedle nás. Má tam být aspoň do září. V Chigago bude v pondělí 28. května schůze kněží stran
cyrilometodějských oslav. Jsme pozváni, ale je to daleko a jsou pro-

sebné dny, tož nemůžeme.
Německo, l/VI. 1962 ^ "Budu se snažit také pro naše lidi něco podniknout. Víte, s těmi našimi lidmi je to hrozně těžké. To už s Italy je práce lehčí. Byli tu úplně roztříštěni a opuštěni. Nyní se nám to pěkně rozjíždí. V neděli tu bylo 73 na mši sv.
Každou neděli několik zpovědí. Ve čtvrtek, včera, byli dva u biřmování. Ve srovnání s ostatními městy myslím, že pomalu vedeme."
Dp._PEKSA, Austrálie, 6/VI. 1962: "Z 1. na 2. června bylo zase celonoční modlení v kostele sv. Františka. Za CSR jsme se modlili desátek o půl jedné hod. Modlení začalo v 10,30 a končilo mší sv. 5,30
ráno. Zúčastnilo se 10 krajanů.
Překvapila mě výzva ve Vinculu ohledně mší sv. za domov.
Myslil jsem, že je to samozřejmou věcí pro každého kněze-exulanta.
Od roku 1957 každou neděli a zasvěcený svátek mám mši sv. za domov,
kromě toho během roku ve všední dny.
Po úmrtí dp. Maňáka mám dojíždět do Adelaidy, což je skoro
500 mil. Ještě nevím, kdy tam pojedu, ježto s tím autem, které mám
nyní k disposici, se na tak dalekou cestu nemohu pustit."
5B^-^-M-Sustin_CHLEST, Kanada, 6/VI. 1962 x "0 velikonocích jsem se přepracoval. Bolesti na prsou, pravděpodobně následky tubery. Doktor
mně oznámil, že nesmím zpět do vlhkého tropického klimatu ani k moři. Mám být zde někde na horách a v zimě bud v Colorádu nebo Arizoně, na jihu u.s.A."
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8 Se zpožděním se dovídáme o stříbrném kněžském jubileu, které
g
R slavil 24. května DP. J A R O S L A V
T O M Á N E K , tč.
8 v Severní Dakotě USA.
o Upřímně mu blahopřejeme a spojujeme se s ním v díkučinění i
p modlitbě, aby mu Pán žehnal a ho provázel svými milostmi po
další léta jeho kněžského působení.
1. července byl vysvěcen na kněze alumnus koleje Nepomucenum
DP,
K A R E L
P A T Z E L T
8 z diecése brněnské. Den na to měl primici v kapli koleje.
8 Radujeme se s ním a přejeme mu a od Pána Boha vyprošujeme
8 mnoho darů Ducha svatého, aby jeho kněžství přinášelo boha^ té plody, jak nyní v exilu tak i jednou ve vlasti.
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59^IS_KNEZE_Z_CSR
Dostal se nám do rukou dopis jednoho spolubratra z domova,
poznamenaný stopami skutečných slz. Přepisujeme z něho některé části v důvěře, že toho nebude zneužito.
Drahý spolubratře!
Jaká to byla pro mne radost, když jsem se dozvěděl o Tvém
vysvěcení na kněze. Vzpomínával jsem na Tebe a na ostatní bohoslovce a kněze tam u Vás a nyní tím více a rád tak činím a mše svaté
/ve své světničce - jinak nesmím beztrestně bez státního souhlasu
jako sta jiných kněží v průmyslu/ na ty úmysly obětuji a s nimi i
všechny bolesti, strasti, ponížení, odtržení od Božích oveček a
kněžského úřadu. Za pár slov nesouhlasu jsem dostal 6 let vězení,
dvě jsem si odseděl a pak při poslední amnestii jsem byl propuštěn,
ovšem podmíněně na 10 let. Nyní pracuji v jedné továrně v českém
pohraničí, kam dojíždím denně v půl páté ráno autobusem. Mám už
59 let, tlak 230, asthma atd. Za těžkou práci dostávám 900 Kčs měsíčně. Začínám se teprve stavět na nohy, nebot mi bylo zabaveno vše
od kapesníku po klobouk, nábytek, všechno zařízení, knihovna atd.,
zůstalo mi jen oblečení'ze zatčení. Projím a spotřebuji skoro vše,
takže tak 100 - 150 Kčs měsíčně ušetřím na dokoupení prádla, oble-

cení. Žiji sám, vařím si, šiju, vše obstarávám, žiji ve vlhkém opuštěném domečku - ale nezoufám. Snad se s pomocí Boží ještě dožiji
svého ideálu, působení v duchovní správě. To závisí na Vás a Vašich
modlitbách. Člověk je bezmocný. Kdybych se ponížil, klekl, prosil,
přizpůsobil, změnil podle lidí tohoto světa, bylo by ahoj, místo
bych zase dostal, ale stojí to za to zůstat "svým", jít Čestně a
přímo, i pro budoucnost naší vlasti, Církve svaté a budoucí generace. Rozumíš mi snad, drahý spolubratře! Toto o sobě píši ne z pýchy,
ješitnosti, ale abys poznal, jak Vám někdy závidím, ba jsem i malomyslný, když vše tak dlouho trvá, naděje daleká, malá. In Dominům
spero, non confundar in aeternum! Škrábu, ruka se chvěje, psací
stroj má, jako všechno, "pracující lid".
Je smutný život bez nových českých náboženských knih /něco
si občas vypůjčuji od kněží/, zvlášt z oboru Písma svatého. To byl
můj koníček, skoro dvacet let jsem v tom pracoval, zvláště v biblické archeologii. I nyní ještě chvílemi "bádám", ale to není to pravé.
Není možnosti, nechci budit pozornost, však je už tak dost toho "sledování". Tak jsem se těšil, že jako kněz se dostanu do Říma, Lurd,
Svaté země - a zatím? Kdyby to šlo přeletět s vlaštovkami!
Často jsem po práci rád, když se svalím, odpočinu si, a ty
mizerné osobní starosti také brání vědecké práci. Kdyby nebylo mše
svaté, denního svatého přijímání, breviáře a pevné naděje, vydrž jak za Němců, kdy mi několikrát hrozila smrt, gestapo hlavu rozbilo,
honilo a přece Pán Bůh pomohl, snad by si i křesían pomalu v té kalné vodě zoufal. Prosím Tě, drahý bratře, najdi si chvilku, potěš
pár slovy, budu jim rozumět! Žádám oběf, ale nebude nadarmo. Bůh to
ví. Vidíš do všeho lépe než laici. Pozdravuj od nás, kněží otroků,
věčný Rím, Sv. Otce a spolubratry, české krajany. Snad tento dopis
dostaneš a s ním i slzy, které naň kanou z očí. Slova jsou slabá,
skutečnost je horší, než ona mohou povědět. Pomozte, urychlete, nenechte nás umřít bez jakés odměny, i té pozemské ještě! Asi studuješ na doktorát. Také jsem měl rozdělanou disertaci, ale nedostatek
kněží a tuml v duchovní správě bránily, a nyní je pozdě. Aspoň tu
nebeskou laureu kdyby mi Pán Bůh dal!...
ZEMREL_DP_^_JONÁK
Došla nám zpráva, že nedávno zemřel dp. Jonák /nebo Jonáš?/,
kněz hradecké diecéze, který byl po válce farářem v Konárovicích u
Kolína. V poslední době pracoval jako dělník, a proto se^jeho jméno
neobjeví v úředním seznamu zemřelých kněží, který uveřejňuje pražský "Duchovní pastýř". Kolik jiných kněží umřelo už asi v podobných
podmínkách, aniž jsme se o tom mohli dozvědět. Na všechny vzpomínáme při naší mši svaté na kněžskou sobotu. R.i.p.
E$9ÍIHáB0ZENSKA_LITERATURA
Na českém knižním trhu se objevila nová protináboženská díla: Ambrož Donini, STUDIE Z DĚJIN NÁBOŽENSTVÍ; J. A. Kryveljov,
SOUČASNÁ TEOLOGIE A VEDA /náklad 4.500 výtisků/; D. A. Biriukov,
MÁ CLOVBK DUSI? /náklad 6.500 výtisků/; Jan Kyselý, MODERNÍ CLOVEK
A NÁBOŽENSTVÍ /náklad 4.500 výtisků/.
0 knize Doniniho nám poslal zajímavou recenzi jeden nas
spolubratr. Uveřejníme ji v příštím Čísle /dnes máme totiž příliš
málo materiálu, abychom si mohli dovolit začít ještě další list/.
Chtěli bychom referovat i o dalších knihách. Nechcete nám pomoci?
REDAKČNÍ;
Toto číslo vzniklo spoluprací devíti spolubratři; všem upřímně dějeme. Tímto pátým číslem končí devátá řada Vincula, 1961-1962. Další řada začne po prázdninách říjnovým číslem. Uzávěrka 30. září.
PŘÍLOHA:
K tomuto číslu přikládáme stanovy a přihlášky do sdružení ^VINCULUM
MISSARUM". Jde o iniciativu velmi užitečnou, o níž jsme již psali
v minulých číslech: zajistit, aby v případě úmrtí byly za nás slouženy mše svaté. Doufáme, že se do tohoto sdružení přihlásí většina
našich čtenářů. Nezapomeňte nám tedy poslat vyplněnou přihlášku!
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Poznámka redakce: Když už bylo napsáno celé páté číslo, došlo nám
jeslře několik zajímavých příspěvků? které si pro svůj. obsah zasluhují, aby byly uveřejněny co nejdříve. Připojujeme tedy k číslu již hotovému další dvě stránky.
Dp. Karel FORT, Mnichov:
Doma v našich rodinách bývalo pěkným zvykem ještě dlouho
vzpomínat a znovu a znovu vyprávět o tom, jak umíral dědeček, jak
se s tímto světem loučila babička, jak odcházel na věčnost strýc,
tety a jiní příbuzní. Tuto pěknou tradici převzalo v naší kněžské rodině v exilu velmi vhodně Vinculum. Proto se cítím povinen, milí
bratři, vám vypsat, jak dokonal svůj pozemský život náš kněžský stařešina a spolubratr, můj jihočeský krajan i milý přítel, plukovník
duchovní služby monsignor Gustav Suman.
O mrtvých se má prý říkat jen dobré; monsignor mi jistě odpustí, když na něho povím všechno, neboť jsem si jist, že i tak to
bude jen dobré. - Neměl smrt lehkou a jeho smrtelný zápas byl dlouhý a těžký. Celý týden bránilo se jeho statné tělo infekci, kterou
zde nazývají Vunderrose. Ve čtvrtek 29. března byl večer jako obvykle v rodině architekta Eicha, se kterou se již dlouhá léta velmi přátelil a kde byl milován opravdu jako doma. Toho večera bylo prý zvlášt
veselo: devětasedmdesátiletý monsignor předváděl s paní Eichovou jakýsi hypermoderní tanec, k čemuž domácí pes hlučně štěkal domnívaje
se, že se jeho paní děje nějaké násilí. V pátek se monsignor ještě
poctivě pomodlil jitřní část breviáře, sloužil velmi ranou mši svatou pro sestřičky v nemocnici, kde působil a donesl svaté přijímání
nemocným na pokojích. Po snídani udělil křest a zřejmě při tom žertoval s křestními hosty, jak o tom svědčí růže, kterou nakreslil pri
zápisu dítěte - jmenovalo se Rosa. Pak prý se mu udělalo nevolno a
po obědě ulehl. Od té chvíle se jeho zdravotní stav rychle horšil.
V neděli se dal zaopatřit a brzy potom začal smrtelný zápas. ^
Když jsem v pátek zasvěcený Matce boží sedmibolestne^prispechal za jarní sněhové bouře v allgauských Alpách k jeho lůžku,
ležel v bezvědomí, s rukama křečovitě zakleslýma do drevene pelesti,
oči zavřené, ústa zkřivena, pot na vrásčitém čele. Dýchal velmi rychle, dechem chroptivým, jako závodník, který se z posledních sil snaží dosáhnout vzdáleného cíle. Na můj pozdrav, který jsem mu vzkřikl
do ucha. otevřel jen na okamžik oči a hned se zase vrátil do sve agonie, jako by se byl trestuhodně omeškal.
,,
Seděl jsem u něho delší dobu v domnění, že uz zadna komunikace s ním není možná a tiše jsem se nad ním modlil. Pak však najednou
sunul ruku po pelesti až zachytil moji a významně ji^stiskl,^zrejme
aby dal na jevo, že o mne ví. A náhle s velikým úsilím prerusil svůj
chrapot, slabě odkašlal, podíval se na mě s pokusem o laskavý usmev
a šeptal:"... pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti nasi. Ne
bez pohnutí jsem se chopil této iniciativy a recitoval monsignorovi
do ucha bolestný růženec. Upadl sice opět do agónie, těžce a chraptivě dýchal, ale jeho sepjaté ruce svědčily o tom, že se modli spolu. Když jsem končil modlitbou "Zdrávas, Královno" znovu otevřel oči -přerušil svůj chrapot, tiskl mi ruku a s úsměvem na rtech opakoval* "
ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Mariaí
A pak
se žnovů°usmál a hlasem slabým, ale zřetelným a melodickým zanotoval- ''K nebesům dnes zálet písní..." Se slzami v ocích a hluboce dojat jsem mu zpíval tuto píšeh, ke které on se snažil znovu a znovu
připojit. Bez dojetí nezůstal ani lékař a pani Eichova, kteri v te
chvíli do místnosti vstoupili. S láskou, za kterou necht ji Pan Buh
štedře odplatí, se nad ním paní Eichová sklanela, utirala^mu celo,
tvář i ústa a přikládala osvěžující obklad. Monsignore, oci zavřené, chopil náhle její ruku, strčil si ji do ust - a kousl, az^chudák vykřikla... to byl jeho poslední žert. Od te chvíle se jiz z as-onie nepro-bral a druhý den v sobotu před Smrtnou nedeli zemřely
Večer jsme seděli u Eichů s jeho přáteli, s lidmi, kteri
všichni měli monsignora srdečně rádi, ale smutni^jsme nebyli. Jeho
místo bylo prázdné, ale živý byl mezi námi jeho usmev a pak zde byly jeho vtipy, které i v této chvíli vyvolávaly salvy smíchu. Když
kdosi upozorňoval, že bychom se přece jen měli mírnit, povídá pan
architekt Eich: "Já myslím, že, je-li to vůbec mozne, je i v nebi
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dnes o něco veseleji než obyčejně." - "A svaté panny musely za dveře," podotkla paní Eichová. "To říkáte z vlastní zkušenosti?" ptám
se. "No, dříve mě taky posílal ven, pak ale říkal: Vy jste vdaná,
vy můžete zůstat."
Kdyby bylo možné listovní spojení s oním světem, dostala
by redakce Vincula vážný a káravý dopis, že takto se o mrtvých monsignorech nepíše. Dopis by pak končil asi tímto pozdravem;
Objímám vás všechny ztlusta
a čekám vás v nebi. Gusta.
Dp^_Adolf_PELIKÁN_SJ., Grafton, No. Dak. 23/VI. 1962:"Zemřel
Ludvík Urbánek, - P. Ludvík Urbánek, rodák od Slavkova na Moravě, začal u kapucínů., načež pomáhal p. biskupovi Trochtovi v diecési litoměřické. Po svém útěku ztrávil nějaký čas v Mornau a v Ludwigsburgu. Byl přijat do diecése Dubuque ve státě Iova, kde je světícím
biskupem Gerge Biskup, rodem Cech._Prodělal těžkou srdeční chorobu
a počátkem května tr. se omlouval P. Tománkovi, že se nemůže zúčastnit oslavy jeho 25.1etého jubilea v Lankin, No. Dak., nebot nedávno
před tím zápasil několik dní a nocí se smrtí.
Podrobněji o jeho skonu a pohřbu podává zprávu český knězstarousedlík z téže diecése P. J. S. Skluzáček z Protivína, Iova:
"Důstojný pán Urbánek odešel mlád /pozn. 49 let/. Byl ovšem těžce
nemocen, už myslím kol vánoc. Pak se ale zotavil a zdálo se, že zas
bude zdráv. Vím ovšem jen, co jsem slyšel. Byl totiž vzdálen od Protivína 100 mil a málokdy jsme se viděli. Slyšel jsem, že málo poslouchal svého lékaře; jak byl dobrým knězem, tak byl špatným pacientem. Onu osudnou neděli 13.V. měli tam první sv. přijímání školních dítek. Jako farář chtěl sám sloužit onu mši sv. Na to odpoledne bylo s ním zle a zemřel na cestě do nemocnice.
Na jeho pohřeb se sešlo 30 kněží. Přítomen byl i arcibiskup
Byrne a světící biskup - Cech - George Biskup. Msgre Anton Chihak ze
Cedar Rapide, Iova, mel pěkné kázání. P. Ludvík Urbánek byl pochován na osadním hřbitově v Prairieburg, kde byl farářem." R.i.p.
O SLAVENI KNEZSKĚHO JUBILEA DP. JAROSLAVA TOMÁNKA se dozvídáme z některých amerických novin: Dp. Tománek sloužil jubilejní mši svatou
24. května ve své tehdejší /od 1. července je už farářem ve Veselí/
farnosti sv. Josefa v Lankinu za asistence dp. Petra Lekavého a dp.
Jana Smutného. Biskup z Fargo Leo F. Dworschak měl slavnostní kázání a přečetl blahopřejný telegram Sv. Otce.
Bylo přítomno na 35 kněží, mezi nimiž jsme četli také tato
česká jména: dpp. Pelikán a Janíček z Montrealu, dp. Josef Celůstka
z Winnipegu, dp. Jiří Svoboda ze St. Joseph, Man., dp. Alois Křivánek z Hodgeville, Sask.
Při hostině po mši svaté přednesl jubilantovi blahopřání
za celou farnost Rudolph Matejcek. Dp. Tománek ve své odpovědi vylíčil hlavní etapy svého kněžského života a vzpomněl zvláště na pražského pana arcibiskupa Berana a na ostatní pronásledované křestany
ve vlasti.
Jak jsme už prozradili výše, stal se dp. Tománek nyní farářem ve Veselí. O tom však píše i on sám:
Dp. Jaroslav TOMÁNEK. Veselí USA:"Za gratulaci a za vše srdečně děkujě7"3o"Věšělí"šě"právě stěhuje, 1. července se instaluje a všechny
upřímně pozdravuje Tománek. /Na lístku je pak připsáno:/ Světinský
má ve stejný den instalaci v Lankin, 18 mil odtud. Jsme rádi, že
jsme vydobyli zpět ztracenou českou osadu, Veselí.
Právě jsme se dohodli s P. Pelikánem a P. Lekavým, že zahájíme CM jubilejní rok v USA nepřetržitou sérií článků v Katolíku pod
záhlavím: Nezhyne rod^_jenž_věřit_nepřestane. Články budou psány našimi kněžími v USA a Canade na náboženská a kulturní témata až do
konce jubilejního roku. Prvý článek právě píše k památnému dni sv.
Cyrila a Metoděje stařešina katolických journalistů v exilu, P. Pelikán. Začátkem října plánujeme pro naše širé české okolí pravidelnou náboženskou relaci na Rádio Grafton, N.Dak. jednou týdně, náboženskou promluvu, duchovní píseň + zprávy k jubileu a z katolického
světa.

Pro české kněze v exilu se zřizuje sdružení VINCULUM MISSARUM pro vzájemnou duchovní pomoc.
S_T_A_N_0_V_Y

1/ Členem sdružení VINCULUM MISSARUM se může stát každý katolický
knšz diecézní i řádový,, západního i východního obřadu, který umí
natolik česky, aby mohl sledovat jednání a zprávy tohoto sdružení.
2/ Zapsáním do sdružení VINCULUM MISSARUM se uzavírá mezi nově zapsaným a ostatními členy smlouva, která zavazuje a zároveň dává právo na duchovní pomoc, o níž jednají body 3 - 4 .
3/ Každý člen sdružení VINCULUM MISSARUM je povinen odsloužit "prima
intentione" jednu mši svatou za duši každého zemřelého spolučlena
a potvrdit splnění tohoto závazku ústředí sdružení do dvou měsíců,
po obdržení zprávy o úmrtí.
4/ Každému členovi sdružení VINCULUM MISSARUM je zajištěno, že v případě smrti bude za jeho duši obětováno tolik mší svatých, kolik
Členů, bude mít sdružení v době jeho úmrtí.
5/ Členové jsou povinni informovat ústředí o případné změně adresy,
tak aby bylo kdykoliv možno poslat jim zprávu o případném úmrtí
některého ze spolučlenů.
6/ Kdo bez dostatečného důvodu, o jehož platnosti rozhoduje ústředí,
zůstane dlužen splnění i jednoho závazku, tj. kdo do dvou měsíců
po obdržení zprávy o úmrtí některého z členů nepošle do ústředí
potvrzení, že za zemřelého odsloužil mši svatou, přestává být
členem sdružení a ztrácí právo, o němž jedná bod 4/<.
7/ Ústředí sdružení VINCULUM MISSARUM je při administraci kněžského
oběžníku VINCULUM /Via della Conciliazione 1, Roma, Itálie/ a za
jeho vedení jsou zodpovědní rukou společnou a nerozdílnou administrátor a redaktor kněžského oběžníku VINCULUM. V případě, že
by oběžník VINCULUM přestal vycházet, podají o tom jeho poslední
administrátor a redaktor zprávu všem členům a zůstanou osobně
zodpovědní za správu sdružení, dokud nebudou pro tuto funkci zvoleni jiní členové.
8/ Správci ústředí jsou povinni rozesílat všem členům zprávy o případných úmrtích spolučlenů a bud na stránkách oběžníku VINCULUM
anebo přímo ve zprávách o úmrtí informovat o počtu členů. Jednotliví členové jsou povinni hradit ústředí poštovní výlohy /např.
mezinárodní poštovní odpovědkou/.
9/ VINCULUM MISSARUM je sdružení vyvolané smutnými poměry exilu.
Ztratí své odůvodnění, a proto přestane existovat, jakmile se otevře možnost návratu do Československé republiky a tudíž začlenění do obdobných sdružení v domácích diecézích a provinciích.
V Říme 1. července 1962.
Za ústředí
Mons. František Planner
Jaroslav Skarvada
Zde odstřihněte a zašlete
laskavě na adresu:
V I N C U L U M

,
Via della Conciliazione, 1
R O M A

Podepsaný
/jméno/

/příjmení/

/přesná adresa/
se přihlašuje za člena sdružení VINCULUM MISSARUM podle stanov z
1. července 1962.
/podpis/

