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I t a l i a . Otisk pouze se svolením redakce.
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číslo 1.

V Římě v říjnu 1962
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Protináboženský boj na poli
MEZI NÁMI
ideologickém
Pracovní schůze KA v Šandu
Recenze "Studium z dějin náVinculum Missarum
boženství
Duchovní obnova
Píše mladý muž z CSSR
Z CSSR
Z NASÍ DIASPORY
"Podvody na Svaté Hoře"
Paříž-DOPISY dpp. Němce? Krchňáka?
mons. Kunce? dpp.Tománka? Racka? Feřta? Smídla
Stříbrné jubileum dp. Jiřího Svobody
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započal už ve Vatikáne svá zasedání. Ani největší optimisté se neodvažovali doufat? že by na něm byla zastoupena také Církev z naší vlasti.
Proto jistě všechny překvapila zpráva? že podle směrnic společných všem komunistickým státům? byla
těsně před zahájením koncilu vyslána do Říma i dvanáctičlenná delegace z CSSR.
Všichni víme? jak vypadá církevní organisace v našich zemích. Ze seznamu ordinářů? jak se podpisují v prohlášeních, která
bývají uváděna v Duchovním pastýři? vyplývá? že v Cechách a na Moravě není na svobodě ani jeden residenciální biskup. Na Slovensku
zbyl jen apoštolský administrátor trnavský? ndp. mons. Ambrož Lazík? a mimoto dva biskupvé? kteří spravuji osiřelé diecése jako
apoštolští administrátoři: v Nitře mons. E. Nécsey? v Rožnavě mons,
R. Pobožný.
Asi proto? aby byli na koncilu zastoupeni i Ceši? dovolila vláda cestu do Rima i světícímu biskupovi olomouckému ndp. mons
Tomáškovi? který byl veden v Annuario Pontificio jako "impeditus".
Protože aspoň jeden biskup musil pravděpodobně zůstat ve vlasti?
byla do Říma vyslána delegace v této sestavě:
J. Exc. Mons. Amróz LAZÍK
sekretář: dp. Cížik
odborný poradce: Mons dr. h.c. Stehlík /kapitulní vikář pražský/
J. Exc. Eduard NĚCSEY
sekretář: dp. Elemír Filo
odborný poradce: prof. dr J. Merell /děkan bohoslovecké fakulty
v Ditoměřicích/
J. Exc. Mons, dr. František TOMÁŠEK
sekretář: dp, Dočekal
odborný poradce dr. h.c. Jos. Beneš /tajemník Celostátního mírového výboru katolického duchovenstva v CSSR a vedoucí redaktor Duchovního pastýře/
Jako prokurátor J. Exc. Mons. Roberta Pobožného: Dr. Eduard ODIVA?
kapitulní vikář litoměřický
sekretář: dp. Jedlička
odborný poradce: dp. Franta
Nejdůstojnější páni biskupové - snad i se svými sekretáři
- bydlí blízko Vatikánu v tzv. "pensionato Romano"? ostatní v kteF o l i a circularía cleri CSR dispersi. I n lingua B o h é m i c a . Manuscripti instar. Cum approbatione ecclesiastica.

rémsi jiném římském hotelu.
Brzy po svém příjezdu byli ndpp. biskupové - pouze oni tři,
bez ostatních průvodců - přijati velmi laskavé Svatým Otcem. Vatikánské prameny sdělily, že předali Svatému Otci hold oddanosti kléru naší vlasti. Noviny v CSSR to nazývají "rezoluce mírového výboru".
Mezi Otci koncilu je i americký biskup českého původu ndp.
mons. Jan L. Mořkovský, který sídlí v naší koleji Nepomucenu.
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PRAC0VNÍ_SCHUZE_KRESTANSKĚ_AKADEM1E_V ŠANDU
V srpnu tr. se sešli v jihotyrolském Sand in Taufers /italsky Campo Tures/ zástupci Křesťanské akademie z různých zemí Evropy /18 knéží a 2 laici/, aby prodebatovali vykonanou práci a připravili program pro budoucnost, zvláště slavení cyrilometodějského
jubilea v příštím roce.
Páteří programu byly relace sekretáře KA mons. Plannera,
které poskytly materiál k diskusi.
Pro informaci našich čtenářů, z nichž mnozí by se byli této schůzky jistě také rádi osobně zúčastnili, přepisujeme tu nejdříve text zmíněných relací a po nich i stručný záznam diskuse, tak,
jak jej zachytil náš zapisovatel.
Mons. dr. František Plannera
ZPRÁVA O ČINNOSTI KŘESŤANSKÉ AKADEMIE 1960-1962
Na nsí společné schůzce, kterou jsme konali před dvěma léty
v Rohru při příležitosti Světového eucharistického kongresu v Mnichově, jsem podal účastníkům obšírnější zprávu o činnosti Křesťanské akademie v Římě za posledních deset let. Zpráva byla pak cyklostylem rozmnožena a zaslána účastníkům a zájemcům. Bylo by tedy třeba, abychom si řekli, co se udělalo od té doby až dodnes.
V našem knižním skladu leží ještě tři poměrně velké hromady
našeho vydání Nového Zákona. Posíláme je sice stále do CSR a do exilu, ale ve zpomaleném tempu. Příčina tohoto zpomaleného tempa vězí v tom, že čs. pošty nedoručují v pořádku zásilky z ciziny. Zásilky jednoduše nejsou doručovány a leží na celnici, dokud nejsou reklamovány. Tak některé zásilky bývají doručovány po šesti měsících nebo
dokonce až po roce. Tytéž zkušenosti máme s misálkem, kterého máme
ve skladišti už jen něco málo desítek výtisků /asi 80 kusů z celkového nákladu 5.000 výtisků/. Nějaká zásoba však leží ještě v Mnichově u Ackermann-Gemeinde a ve Vídni u Otců těšitelů. Doufáme, že na
podzim se i tyto výtisky rozejdou,
Naskýtá se tedy otázka, zda bychom měli pomýšlet na třetí
vydání. Někteří z našich spolupracovníků v Římě nám radí, abychom
zatím s třetím vydáním počkali až po koncilu, poněvadž není vyloučeno a je i dost pravděpodobné, že koncil přinese nějaké větší úpravy v liturgii.
Studijní odbor pokračoval ve vydávání sborníků "Studie".
V Rohru jsem řekl, že do srpna 1960 vyšla 4 čísla. Dnes se můžeme
pochlubit, že těchto sborníků vyšlo již osm, a deváté číslo jeden
pilný mnich z řádu sv. Benedikta dovědně přepisuje na tiskové blány za příkladem svých středověkých spolubratři. A redaktor nám prozradil, že má příspěvky na dvě další čísla. Příští číslo bude mít
novou úpravu. Bude mít menší formát a nebude tištěno cyklostylem,
nýbrž ofsetovým strojem v tiskárně.Tím se sice cena poněkud zvýší,
ale úprava bude téměř knižní.
Pokračovali jsme také ve vydávání dětských sešitů, které
jsou v Itálii známé pod jménem "Albi Splendor". Ke čtyřem sešitkům
z mládí Krista Pána přibylo od roku 1950 osm sešitků, kterými byl *
celý život Krista Pána doplněn. Začátkem letošního roku jsme natiskli osm nových sešitků o Desateru Božíoh přikázání. Loňského
roku se nám také naskytla v h o d n á příležitost vydat obrázkový sešit ze života sv. Dominika Savio.

V naší knižnici "Studium" od r. 1960 nevyšla žádná nová
publikace. Avšak máme přichystaný překlad knihy mons. Petra Pavana, Člověk a demokracie, který by měl nahradit naši Sociální školu na dálku, která měla příliš málo zájemců. Kniha má čtyři části:
Podstata demokracie, Demokracie a člověk, Demokracie a moderní doba, Demokracie a křesťanství, a má tři dodatky: Prohlášení lidských
práv z 26.8. 1789, Atlatickou chartu ze 14.8.1941 a Všeobecné prohlášení lidských práv z 10.12. 1948. Pro knižnici "Studium"máme také připravenu studii Pavla Zelivana, Věda a bible o původu světa.
V knižnici "Vigilie"vyšlo za tyto dva roky 6 svazečků: svazek 15.2 Bedřich Svatoš, Krůpěje zašlého času, svazek 16.: Petr Den,
Radost ve Veselí, svazek 17.: Michael Horatcuk, K smíchu a pláči,
svazek 18.: Lilie, překlad staroislandské básně od Emila Valtra,
svazek 19.: Výbor z básní Jana Zahradníčka, svazek 20.: Milana Součková, Pastorální suita. Kromě toho jsme pomohli dru. Robertu Vlachovi vydat 43. svazek jeho edice "Sklizeň svobodné tvorby", který
jsme mu vzali do komise. Je to Jiřího Kavky První sůl. Zároveň dr.
Vlach od nás odebral určitý počet Pastorální suity Milady Součkové,
aby ji rozeslal jako 44. svazek své edice.
A jaké knižní novinky nám přinese blízká budoucnost? Máme
v tisku Hunermannův životopis sv. Pia X. Ignis ardens - Hořící oheň.
Pak budou následovat asi Svatošovy Tyrolské povídky, Sirkové Bajky
a pohádky z Nové Guineje, a Petra Dena eseje Světélko je malé.
Chceme pokračovat také v brožurkách, které jsme pokřtili
jménem "Modrá_serie" pro jejich modrou obálku. Vyšly v ní 2 brožurky Pavla želivana 0 původu vesmíru a 0 původu života. Viktor Chalupa nám připravil brožurku s názvem: Věřit v zázraky? Bude se tisknout hned po srpnových prázdninách.
d ,
Naše_finanční_problémy. Tiskové náklady v Itálii byly v poslání době pods^a^ně zvýšeny? I Nový život nám nyní přijde o mnoho
dráž než ještě před. rokem. A přece jsme předplatné nezvýšili. Proto řešení je dvojí: bud zvýšíme předplatné, anebo musíme zvýšit počet těch, kteří posílají pro Nový život nějaký dobrovolný dar anebo
alespoň podpůrné předplatné. Naši důstojní páni by si to měli vzít
za svou vážnou povinnost, upozorňovat naše čtenáře, aby nezapomínali poslat předplatné. Duchovní správa v Německu nám hodně usnadnila
vybírání předplatného tím, že nám dala k disposici své konto poštovní spořitelny. Nedalo by se to zařídit i v jiných zemích? A mluvímeli o předplatném, pak bych prosil, aby při placení důstojní páni
předcházeli dobrým příkladem.
V Rohru jsme si také předsevzali, že rozšíříme svou činnost
i n^švětovou věřejnost Politováním cizojazyčných publikací.Tato
akce však nepřinesla takový výsle3eR,*"35ký jsme očekávali. Loňského
roku jsme vydali anglickou studii dr. Aloise Rozehnala 0 sociálním
pojištění v komunistickém Československu. Zatím jsme prodali jen
asi třetinu nákladu. To proto, že neumíme proniknout na americký nebo anglický trh. V Americe se distribucí zabývají zvláštní instituce a my nemáme bohužel v Americe nikoho, kdo by nám tam v distribuci pomohl. Těch několik českých knihkupectví, co v Americe existuje,
má proti všemu katolickému předsudky a ani jsme nepochodili u českoamerického katolického tisku. Proto od této akce budeme musit upustit a věnovat se jen publikacím v jazyce českém. To platí zvláště
pro cyrilometodějské jubileum, pro které jsme plánovali cizojazyčné vědecké publikace: Hereditas Cyrillometodiana. Raději zůstaneme
věrni svým čtenářům a zůstaneme při publikacích v mateřštině. Ale
o tom si promluvíme při druhém bodu našeho programu, až budeme mluvit o cyrilometodějském jubileu.
Je nutno se ještě zmínit o našich letních táborech,které
letos pořádáme nedaleko odtud. Je to letos už 3ruHý rok, co si KA
vzala na svou vlastní odpvědnost financování, organisování a vedení těchto táborů. Jak někteří z vás mohli vidět, i tu se dělá kus
dobré práce. Je mou milou povinností, abych na tomto místě vyslovil svůj vřelý dík všem vedoucím, hlavně Otcům salesiánům a Sestrám
Panny Marie pomocné a ostatním vedoucím a kuchařům, kteří se dovedou až heroicky obětovat pro dobro naší mládeže v exilu a tomuto
dílu obětují své prázdniny, kterých by tolik potřebovali pro svůj
zasloužilý odpočinek.

Jaké máme přání? Je to stále stará písnička: Dělejte, prosím, vše, co je ve vaší moci, abyste nám pomohli udržet Nový život.
Shánějte platící čtenáře a žádejte od krajanů, kteří Nový život odbírají, aby jej také platili. - A kdo může zaplatit víc, at se ukáže velkodušným! A to platí i o ostatních našich publikacích. Naše
heslo je: Katolíci si musí svůj tisk udržet stůj co stůj!
<
CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI
0 těchto slavnostech už se mluvilo na naší schůzce v Konigsteinu 1958 a v Rohru 1960. Bylo podáno mnoho návrhů. Mnohé z nich
byly přijaty s nadšením, a doufám, že se z toho dá něco uskutečnit.
Především slavnosti by měly být místní a celonárodní.
Slavnosti místní
Misionáři v jednotlivých zemích by si měli vzít za úkol navštívit v jubilejním roce pokud možno co největší počet krajanů svěřených jejich péči. Ve střediscích, kde žije dostatečný počet krajanů,
by se měly uspořádat aspoň jednou v roce, nejlépe v době postní, mše
sv. s cyrilometodějskou promluvou a s příležitostí k sv. svátostem.
Kde je možno uspořádat lidové misie anebo uzavřené třídenní exercicie, mělo by se této možnosti využít.
/Návrhy jednotlivých duchovních správců./
Co uděláme my v Římě? Naše kolonie v Říme není početná. Proto se chceme spojit s ostatními Slovany v Římě, kteří o to budou mít
zájem, a přenecháme tuto záležitost Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje.
Tuto společnou oslavu bychom chtěli udělat 14. února 1963, v den smrti sv. Cyrila. Tento den by mohl také být dnem zahájení cyrilometodějského roku v celém exilu, pokud už to některá země, jako Anglie,
neudělala. V roce 1963 připadá tento den, jestliže se nemýlím, na
čtvrtek, kdy by bylo poměrně dost snadné svolat v Římě všechny slovanské bohoslovce a kněze k nějaké společné slavnostní bohoslužbě v
basilice sv. Klementa. Bude to v době koncilu, a budou-li v té době
koncilová zasedání, pak by se mohli zúčastnit i mnozí biskupové slovanského původu. V té době asi také uspořádá Papežský Východní ústav
v Římě cyklus vědecko-populárních přednášek s cyrilometodějským námětem. K tomuto vědeckému cyklu přednášek by se hodila nějaká náboženská manifestace.
Doufejme, že se vedení Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje doté doby vzchopí ze švé ochablosti a dá zase známky života. Po této
stránce jsou snad naši krajané v Anglii šíastnější, protože se tam
spolupráce Slovanů v Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje vyvíjí slibněji než v Římě.
Slavnosti_celonárodní
Ve vlasti by asi slavnosti vyvrcholily mohutnou národní poutí na Velehrad, takovou, jakou organisovával Stojan. Na Velehrad nemůžeme, ale máme hrob sv. Cyrila v Rímé. Sv. Cyril a Metoděj putovali do Říma, měli bychom putovat do Říma i my. To by byly naše celonárodní oslavy cyrilometodějské.
Navrhoval bych pro naši pout termín: 5 - 7. červenec. Důvodů je několik. l/Den 5. července je především pro nás cyrilometodějský národní svátek a památný den. 2/ Jsou už v ten den prázdniny, a
proto řada lidí se může v ten den uvolnit. 3/ Římští obyvatelé by
se mohli do té doby zdržet v Římě a rozmnožit tak řady poutníků.
Má být tato pout jen naše česká či československá nebo všeslovanská? Budme realisté! Dosud jsm§%a společné akci se Slováky nikdy neshodli a pochybuji, že bychom se shodli nyní, když víme, že oni
organisují své slavnosti, které mají vyvrcholit otevřením jejich slovenské koleje /malého semináře/ v Římě, které bude asi na podzim
r. I963. Jestliže se neshodneme se Slováky, jak se máme dohodnout s
jinými Slovany? Proto budeme zatím propagovat tuto pout jako svou,
ale nevyloučíme z ní ty, kteří by se chtěli k nám přidat. Budeme proto snad raději mluvit o československé pouti do Říma. Kdyby v té době, totiž v červenci 1963? měla být v Římě i jiná slovanská pouí,třeba slovenská, slovinská, chorvatská nebo bulharská atd., pak zorganisujeme jeden společný den se společnou audiencí u Svatého Otce
a nějakou společnou slavnostní bohoslužbou třeba ve staroslovanském
jazyce. Kromě toho pak by si každá jednotlivá pout uspořádala u sv.

Klementa ještě svou vlastní pobožnost, v jiný den, třebas Svatou
hodinu, Křížovou cestu nebo kázání s požehnáním apod.
Technické vedení naší pouti bych svěřil panu Pustkovi, který má velké zkušenosti a pracuje s Bavorskou poutní kanceláří jako
její representant v Římě. Konečně už organisoval pout našich vídeňských krajanů ke spokojenosti všech účastníků.
.^ ,
Bylo by tedy zapotřebí: 1/ vytvořit poutní kancelář v Římě,
ktera^by mela dvě oddělení: organisační a technické; 2/ vytvořit
poutní kanceláře v jednotlivých zemích, kde by mělo fungovat zvláště propagační oddělení. To nemůže dělat ústřední kancelář v Římě.
Zemské kanceláře by přijímaly přihlášky. Bude nutno ihned dát přesne pokyny, do kdy je nutno podat přihlášky. Nesmíme zapomínat, že
to je v době koncilu a že se budou musit noclehy zamluvit hodně brzy. 3/ Technické ústředí bude musit co nejdříve vypracovat poutní
program a udat ceny, kolik by to z jednotlivých zemí stálo, aby lide už nyní mohli začít šetřit. Pan Pustka by pak každé zemské poutní
kancelaři podal přesný rozpočet. Doporučoval bych z jednotlivých zemí společný zájezd, aby se mohlo využít různých slev na drahách.
Publikační činnost
V Rohru byl přednesen návrh, který se všeobecně líbil a který jsme chtěli provést. Totiž v r. 1963 měla začít vycházet serie vědeckých prací ve světových řečech, ne tedy v české řeči; tyto vědecké práce měly dokumentovat činnost sv. Věrozvěstů u nás a osudy jejich duchovního dědictví. Serie se měla nazývat Bsereditas Cyrillomethodiana.^Tento plán je ale neproveditelný, a to ze dvou důvodů: První jsem už uvedl, když jsem mluvil o knize dr. Rozehnala. Je třeba
proniknout na cizojazyčný knižní trh a to není vždy lehké. Musili bychom spolupracovat s nějakou cizí distribuční firmou. Na naše krajanské organisace se nemažeme spolehnout. Druhý důvod je, že nemáme dosud žádné rukopisy. Když jsme před dvěma léty tuto akci plánovali,
měli jsme příslib dr. Dvorníka, že se naší akce zúčastní /a jeho spisem jsme chtěli řadu zahájit/, pak jsme počítali s prací dp. Krchňáka,dp. Polce a P. Koudelka měl také svůj určitý plán,O práce dp. Krchňáka a Polce se zajímají jiná nakladatelství a jsou to samozřejmě
vydavatelské domy, které už mají svou tradici a své jméno ve vědeckém světě. P. Koudelka se ke svému plánu nedostal.
Nezbývá tedy nic jiného, než udělat plány skromější.
1/ Především by měl vyjít nějaký cyrilometodějský almanach. Dalo by
se to provést dvojí formou: bud jako slavnostní troj- až ctvernásobné číslo Nového života, anebo jako zvláštní, ale tištěné číslo Stdií*
Almanach by měl obsahovat nějaká životopisná data sv. Cyrila a Metoděje a pak různé cyrilometodějské studie, dokumentace, obrázky apod.
Nemusili bychom pak vydávat lidový životopis sv. Cyrila a Metoděje,
poněvadž by tato životopisná data byla v almanachu. Konečně Slováci
připravují knižní vydání života sv. Cyrila a Metoděje od P. Michala
Lacka. Bude-li tato kniha dobrá, budeme ji doporučovat našim čtenářům. Nač dělat něco dvojmo, každý Cech může přece velmi snadno číst
i slovenské knihy. A P. Lacko je přece v cyrilometodějských otázkách
odborník.
Měli bychom už dnes rozhodnout, zda tento almanach vyjde
jako zvláštní číslo Nového života, anebo jako zvláštní číslo Studií.
Sám bych se přimlouval spíše za zvláštní číslo Nového života. Tak
vyjde almanach včas, bude mít všeobecnější ráz a bude usnadněna i
finanční otázka.
^
Redaktor Nového života nebo redaktor Staií by pak musil
už nyní začít shánět příspěvky a vypracovat přesný pracovní plán.
2/ Druhá publikace k cyrilometodějskému jubileu: Život
Antonína_Cyrila_Stojana.Bude to serie článků, uveřejněných v tomto
roce v Novem živote, kterým chybí ještě začátek a konec. Sazba je
ještě zachována. Doufáme, že autor, který bude o prázdninách dýchat
také jako my svěží alpský vzduch, si při tom najde trochu času, aby
mohl toto dílko dokončit. Tak budeme moci touto publikací poukázat
na významnou postavu našich moderních církevních dějin, která nám
zosobňuje ideál cyrilometodějského kněze í^zor cyrilometodějského
pracovníka.
3/ Třetí publikace, pro kterou jsme se rozhodli, je katechismus konvertitů. Cyrilometodějské dědictví - to je naše víra,

která je nyní u nás v Československu vážně ohrožena. Je tedy nutno
dát lidem do ruky katechismus. Cyrilometodějské jubileum může také
u mnohých lidí doma vyvolat zájem o Církev, a to u těch lidí, kteří stáli mimo Církev. Proto je nutno dát jim do ruky nějakou příručku, která se už v praxi osvědčila,a která by byla jakousi učebnicí
pro konvertity. Rozhodli jsme se pro americký katechismus Life in
Christ, který se už překládá a nyní jen zaleží na tom, dát překladu
jednotnou úpravu slohovou a jednotnou redakci. Bude to jakýsi náš
cyrilometodějský dar domovu. A při tom tato knížka může přinést mnoho užitku i v exilu.
Těmito třemi publikacemi chce Křesťanská akademie uctít památku našich Věrozvěstů. Je to plán skromný, ale důstojný a uskutečnitelný. Tento plán vám předkládám k posouzení a k prodebatování .
Ještě opakuji 3 body našeho programu:
l/ Místní slavnosti bude provádět místní duchovní správa s místními
organisacemi Cyrilometodějské ligy.
2/ Římskou pouť budou organisovat místní duchovní správy zároveň s
poutní kanceláří v Římě.
3/ Cyrilometodějské publikace má na starosti Křesťanská akademie v
Římě.
Z^IS_0_PRACOVNÍ_SCHUZI_KA_V_SANpU
Modlitba, oznámení programu, provolání předsedy, určení zapisovatele.
Shromáž-dění se usnášejí na textu telegramu pro kard. Confalonieriho.
Relace mons. Plannera o činnosti KA 1960-62 /viz výše/.
Diskuse:
Vydání Nového zákona - Bylo by^áhodno mít NZ v jednom svazku v luxusnějším vydáni. 0 textu dvojí názor. Některým se líbí moderní překlad, který je hodně výkladem, jiní dávají přednost hieratickému doslovnému překladu. Ale ještě je na skladě část minulého vydání. KA
nemůže ukládat nový kapitál.
Alba Splendor: Některé obrázky hodně italské. Těžko měnit a nemáme
možnost samostatného vydání. Možná však nějaká malá změna. Když misionáři vysloví přání, salesiáni se pokusí provést. Alba v sériích
očíslovat nebo svázat, tím usnadněno i zasílání.
Vědecké cizojazyčné publikace /Hereditas Cyrillomethodiana/ - lépe
vySávat u cizích nakladatelství , ale vydat alespoň cizojazyčné informační publikace.
Relace mons. Plannera o CM slavnostech /viz výše/.
Diskuse:
Encyklika nebo jiný papežský dokument, aby se bojovalo proti zneužiti"ČM"myšlenky komunisty. Též by byla vhodná zmínka o Husovi, aby
se konečně odstranilo rozpolcení českých katolíků, kteří cítí rozpor
mezi vírou a národní tradicí. Proto by bylo vhodné podat promemoria
v Římě. Dr. Heidler podává přehled historického vývoje Českého náboženského problému.
Diskuse o vhodnosti syóbsahu promemoria: zda dát CM oslavám ráz všeslovanský a tím se zříci zmínky o našich národních problémech, či
zda budovat na národní základně. Organisačně rozhodně lépe, když
spoléháme na sebe, jinak se nic neudělá. Tak již Poláci projevili
málo zájmu. Ale otevřít jiným slovanským národům možnost, aby se
mohlý přidat. Vypracováním promemoria pověřeni tři z přítomných.
Datum CM oslav v Římě 5-7. VII. 1963: Potíže v Anglii a snad ještě
"nekterých jiných státech, kde ještě nezačnou v tu dobu prázdniny.
Děti nemohou přijet, to by nebylo závažné, ale tím jsou vázáni i rodiče. Jsou však obtíže i s pozdějšími daty, není možno najít dobu,
která by vyhovovala všem. /Dodatek z října 1962: Na svátek sv. Cyrila a Metoděje se budou všude konat oslavy místní. Teprve po těchto místních oslavách by se mohli mnozí rozjet do Říma. Proto je třeba celou otázku znovu prodebatovat. Definitvní rozhodnutí přineseme,
doufáme, v příštím čísle. - Red. Vincula/

Informovat českou veřejnost. Každá zem aí organisuje propagandu jak
jen může, drobným apoštolátem či patronací vysokých prelátů.
Dp. Rochla si stěžuje, že KA zanedbává CM Ligu. Dlouhá a živá debata. Závěrem se zjištuje, že KA je studijním ústavem CM Ligy. V Římě
není možná CM Liga, protože chybí laici. V některých zemích již zaběhnuty jiné organisace, ale CM Liga uznávána jako svaz spojující
všechny.
CM publikace: Jak zvláštní číslo Nového života /víc lidové/, tak i
3ve čisla*"3^udii /pro delší^ědecké příspěvky/.
Katechismus: Pochybnosti, zda americký katechismus vyhovuje našim
poměrům. Ž3a by nebylo lépe počkat, až bude možno vydat věrouku,
kterou připravuje dr. Heidler. Avšak katechismus již přeložen, a má
jiný cíl. Osvědčil se nejen v Americe, nýbrž i v jiných zemích.
Máme právo pozměnit a přidat nějaké části.
Závěrem přečteny dva dopisy nepřítomných spolubratři. Mluví o vatikánských známkách K CM jubileu, o něž již požádáno, a o nutnosti lépe informovat světovou veřejnost. Za to se také přimlouvá druhý dopis. Navrhuje větší nálepky k CM jubileu s textem v hlavních světových řečech a sérii přednášek anebo článků v novinách různých krajů
s výzvou o duchovní pomoc a zájem o Církev v ČSR.
Kardinál Confalonieri poslal účastníkům telegram tohoto znění: "SacercíoTjum BoHemorum Tiliale obsequ-ium grato animo excipiens eosdem
fidelesque ipsis concreditos ex corde benedico. Cardinalis Confalonieri."
V I N C U L U M
M I S S A R U M
K poslednímu číslu jsme přiložili přihlášku k svépomocnému
sdružení mezi kněžími-exsulanty, které chce zajistit, aby
v případě smrti někoho z nás byly za něho slouženy mše svaté. Zatím se přihlásilo jen 27 spolubratři. Jsme však přesvědčeni, že o to mají zájem i další.
Omlouváme se tedy, že jsme tyto přihlášky rozeslali právě
v letních měsících, kdy snad mnozí byly na prázdninách, a
upozorňujeme, že se lze přihlásit stále, ještě i dnes.
Jestliže někdo už snad nemá formulář přihlášky, stačí, aby
nám oznámil své rozhodnutí obyčejným korespondenčním lístkem. - Máte-li však o to zájem, neotálejte, napište nám
ještě dnes!
5UCH0VNl_0BN0VA
Minulým číslem jsme skončili devátou řadu Vincula a tím i
sérii deseti duchovních obnov, která pro nás po dvě léta obětavě
psal jeden náš spolubratr. Honorář za jeho bratrskou službu mu zaplatí sám Kristus Pán. My mu chceme jen vyjádřit svůj upřímný dik
a odvděčovat se mu v modlitbách.
Duchovní obnovy pro tuto řadu si vzali na starost nasi emauzští benediktini - nd . pan opat tím pověřil P.^Cyrila Stavěla.
Máme z toho upřímnou radost, nejen proto, že tím máme opět zajištěny dobré meditace, nýbrž i proto,že je to jedna z mnohých známek,
že česká odnož staroslavného řádu svatého Benedikta, tak težce zkoušená v posledních desetiletích, stále ještě žije a i v skrovných
podmínkách exilu chce pokračovat ve svém požehnaném působeni.
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"PODYODY_NA_SV^_HORE"
O procesu proti kněžím, kteří spravovali Svatou Horu u
Příbramě, se už psalo i v jiných exilových listech.Nam se dostal
do rukou výstřižek z jednoho českého týdeníku, který věnuje tomu-

to procesu několik sloupců. Bohužel jde o výstřižek,na němž není citován titul časopisu a datum. Jeho styl je však dostatečnou zárukou,
že je "made in CSSR". Přepisujeme z něho několik částíZbyněk_Kožnar_:_POpVODY_NA_SV^ HORE
Náboženská legenda o Svaté Hoře u Příbrami vypráví, že tam
byl ve 13. století přepaden lupiči rytíř Malovec. Z vděčnosti za své
zachránění postavil na kopci kapli Panně Marii. V r. 1647 vzali celý podnik do své režie jezuité a začal tanec s poutěmi, miliony a
"zázraky". D e š e t i t i s í c e
p o u t n í k ů
t a m
d o d n e s
j e z d í pro požehnání a odpustky. Před dvěma roky tam
byli na reportáži dva naši redaktoři. Překvapilo je, že tam jezdí
lidé
i
p o d n i k o v ý m i
a u t o k a r y /tisk proložený
od red. Vincula/. Vedoucí výprav jen krčili rameny. Prý jenom zastávka na okružním výletu.
VÝSLEDEK JEDNĚ KONTROLY
Po řadu let vykazovalo svatohorské probošství roční výnos
na sbírkách kolem 80 tisíc Kčs. Nikdo se nad tím nepozastavil. Až
teprve 11. 6. 1961 provedly revizní orgány KNV v Praze kontrolu. Za
jediný den se vybralo 21.963,20 Kčs /podle úředního kursu by. to
bylo asi 3.000 amer. dolarů! - pozn. Vine./.Tady evidentně něco nehrálo. Pracovníci bezpečnosti zahájili vyšetřování a 16. a 17. I.
1962 skončila celá !ja nechutná záležitost před Okresním soudem v
Příbrami. Hlavní viník,páter Pittermann, představený probošství, nemohl být souzen, protože je těžce nemocný.
—Následují odstavce: "ÚCETNl" BOSÁCEK, KOSTELNÍK MALECEK,
ADMINISTRÁTOR FAIL, PÁTER STEJSKAL... Přepisujeme tento poslední:
PÁTER STEJSKAL
vystudoval bohosloví ve Vatikánu. Svědkyně, samy věřící ženy, mu před soudem dokázaly, že pobuřoval proti republice.
Soud měl ostatně k disposici jeho vlastní kázání. Tvrdil na nich
např.: Dnes není žádná kutura a výchova lidí. Lidé se bojí chodit
do kostela. Ale bůh všechno vidí a nedopustí, aby bylo činěno nějaké bezpráví. Z tzv. intencí si udělal velkoobchod. Intence je taxa,
kterou dává věřící faráři na odsloužení mše: pohybuje se od 10 do
500 Kčs. Nelze ani odhadnout, kolik set tisíc od lidí vybral. Sám
v době zatčení neměl odslouženo "desetikorunových" mší za 12.000 Kčs.
A tak v rámci "duchovní služby obyvatelstvu" rozdával mše kdekomu.
Pardon - hlavně bývalým knežím, kteří neměli státní souhlas k výkonu kněžského úřadu, protože byli odsouzeni pro vlezradu, špionáž či
pobuřování proti státu; v r. 1960 byli všichni amnestováni. Tak např.
V. Gráf obdržel podle doznání 3.600 Kčs, A. Podlaha 18.000 Kčs, V.
Bareš 8.200 atd. Intence nebyly nikde evidovány, kaplan Stejskal nechtěl od bývalých kněží ani tzv. persoluce /tj. potvrzení, že mše
byly odslouženy/ a na těchto vzájemných výpomocích se přiživovali
nejen bývalí kněží pražské arcidiecése, ale dokonce i kněží důchodci z Moravy...
—Další odsbavec JMÉNEM REPUBLIKY končí slovy: ...Soud se
pak odebral k poradě a vynesl tyto rozsudky: V. Bosáček 3 roky vězení, J. Maleček 1 rok, J. Fail 3 roky a J. Stejskal 2 roky. Vazba
byla započítána.
PROT^NÁBOXEN§KÝ_B$^_NA_P$L-í_IDE$LOGig^^
Bezbožecká propaganda v CSSR neochabuje. Svědčí o tom čilá
ediční činnost. Křesíanské akademii se podařilo získat v poslední
době tyto knižní novinky:
Kryveljov J.A.
Současná teologie a věda
Čížek F., Skyby M. Od víry k vědě
Marx-Engels
0 náboženství
Kolektiv sov.
Náboženství v dějinách současnosti
Russel B.
Proč nejsem křestanem
Birjukov D.A.
Má člověk duši?
Kolonickij P.
Marxismus Leninismus o náboženství
Sládková E.
Poznání a náboženská víra
Alexej A.N.
Ateistická výchova ve škole
Kolman A.
0 víře v Boha
Sachsová Hana
Vědeckoateistická výchova v práci školy
Lupalo I.G.
Věda proti náboženství

Zelený J.
Cvekl J.
Potomek J.

O historickém materialismu
Člověk a světový názor
Základní problémy marxisticko-leninského učení
o náboženství
Tyto knihy jsou k disposici čtenářům. - Vyberte si ty, které Vás
zajímají /dovolení k četbě zakázaných knih obdržíte snadno bud u
místního biskupa anebo na Sv. Officiu/ a napište nám. Půjčíme Vám
knihy - pokud budou volné - velmi rádi, ovšem budeme pak vděčni, pošlete-li nám o nich krátkou recenzi.

Recenze_knihy_STUDIUM_Z_DEJIN_NABOŽENSTVÍ
Křesťanské akademii v Římě došla v posledních dnech nová
česká kniha: "Studie z dějin náboženství". Vydalo ji státní nakladatelství politické literatury v Praze v rámci své bezbožecké činnosti a propagandy proti náboženství. Autorem je komunista Ambrož
Donini, profesor historie náboženství na universitě v Římě a v Bari. Kniha je souhrn různých článků, které Donini napsal do různých
časopisů. První kapitoly /ll/ vycházely na pokračování v časopise
"Lidový kalendář" v letech 1949-54. Druhá část obsahuje články, které vyšly v italském časopie "Vie nuove" /1948-49/? v americkém časopise"Science and Society" /1951/ a pak znovu v časopise "Lidový
kalendář" od ledna 1958.
Podle Doniniho podstata náboženství se musí hledat ve formách hmotného světa, jež odpovídají jednotlivým údobím ideologického vývoje člověka. Proto marxismus prý neruší náboženství, nýbrž jen
prostě konstatuje, že neexistují abstraktně "věčné pravdy". Marxismus tvrdí, že při změně životních podmínek lidí a jejich společenských stavů se nutně mění i jejich názory, jejich ideje - prostě mění se jejich vědomí. A touto marxistickou aprioristickou tezí snaží
se Donini vysvětlit vznik náboženství. Začíná rozebírat hmotné a
společenské podmínky primitivních kmenů, které podmiňují i jejich
vztah k tzv. nadpřirozenému světu. Tento nadsmyslový svět má původ
v rozštěpení společnosti na dvě skupiny: třída vládnoucí - třída
podrobená. Podrobení lidé cítí potřebu uspokojit přirozené požadavky, které nespravedlivé životní podmínky nejsou schopny zajistit v
rámci existující organizace.
Sloh Doniniho je jasný, lidový a pro člověka, který není
zasvěcen do těchto otázek, velmi přesvědčivý. Proto tato nová kniha je velmi nebezpečná pro naše doma, kteří nemají možnost ověřit
si tyto věci a dojít tak k objektivní pravdě. Hlavně nebezpečné
jsou kapitoly, které pojednávají o vzniku křesťá^tví. Na základě
rukopisů objevených v posledních letech blízko Mrtvého moře, Donini dokazuje, že křesťanství už existovalo před Kristem; vzniklo v
rámci židovského náboženství. Dala mu prý vznik židovská sekta essenů, jejichž rukopisy nám ukazují /stále podle Doniniho/ mnoho
společných vztahů s křesťanstvím. Proto hřesťanskéínáboženství nemá žádný nadpřirozený ráz, nýbrž je výplodem hmbtných a kulturních
podmínek židovského světa. 0 vztazích esseňů"ke křesťanství se u
nás mnoho mluví a píše v různých časopisech a novinách, jako např.
"Mladá fronta". Bylo by velmi nutné něco proti těmto tvrzením komunistů a Doniniho napsat, neboť mohou přivést na scestí mnohé naše lidi doma, zvláště mládež.
gPlSE_MLADÍ_MUZ_Z_CSSR
0 tom, jak se aspoň někteří doma probojovávají k Bohu,
svědčí tento dopis: "...Chtěl bych vést přísný a těžký život, hodný muže, který se dovede srovnat s životem, ovšem prozatím sám na
sebe nestačím. Zkrátka jsem pesimista, realista, idealista, jsem
směs všeho, jsem obyčejný prostý člověk.,. Můj život však má cíl,
smysl, a toho si nikdy nepřestanu vážit a nikdy se Pána Boha nevzdám. Modlím se jen o větší víru a lásku, abych nezakopal hřivny,
které mi byly svěřeny. Zkrátka vidím, že můj život už není jen nu-rda a výčitky svědomí..."
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PAR12. - Dozvěděli jsme se, že česká farnost ve Francii osiřela.
Zdravotní stav jejího duchovního správce, dp. Ladislava Pavelky,
se v posledních měsících natolik zhoršil, že mu nedovoluje pokračovat v činnosti? které se s velkými obětmi věnoval po dlouhých
šestnáct let. Jelikož byl nucen odjet na léčení, pož-ádal posv.
kongegaci konsistoriální o uvolnění a o jmenování nástupce. - Vyprošujeme mu v modlitbách Boží pomoc a pařížské farnosti brzký
příchod nového pastýře.
DP^.^Adolf_NlMEC, Brazílie, 26/7. 1962: "...Také Vám oznamuji, že
31.Května tohoto roku jsem byl jmenován kanovníkem katedrály svatého Petra de Alcántara. Pokračuji ovšem dál jako farář.Také Vám chci
ohlásit, že se asi začátkem října uvidíme v Římě. Nebudu Vás tam
moc zdržovat, nebot tam míním pobýt velmi krátce; přijedu asi se
svým biskupem? který jede na koncil... Už jsme zde v Brasilii s Robertem poslední dva Mohykáni, ostatní už se rozprchli..."
5^jL-Alois_KRCHNAK? Mohuč, 29/7. 1962:"Mám stále mnoho práce. Na Boži Tělo jsme světili novou italskou vlajku a v průvodě bylo 250
dělníků Psal jsem o tom trochu ..." jednomu spolubratrovi, který
nám dal k disposici tento úryvek: "Jinak jsem zapražen od rána do
noci. Mám úřední pověření starat se o Vlachy, totiž jsem jakýsi jejich farář, ale jen ústně. Písemně je to jen slíbeno. Jak jsem Ti
psal, byli napřed dva a pak čtyři u biřmování. Musel jsem je připravit, pak jít s nimi a pak byla u nás hostina... Pak jsem organisoval dělníky, aby se zúčastnili průvodu na Boží Tělo. Psal jsem dopisy do fabrik a do baráků, Alida, ta asistentka pro italskou duchovní správu,diktovala, až z toho měla horečku. Pak jsem jezdil
po práci po lágrech a po okolí a zval. Všichni slibovali, že přijdou, ale pak jich přišlo 250. I to je slušné číslo, protože mnozí pracovali, jiní se vrátili z nočních směn. Když byl
svěcen
nový biskup, tak 80 Italů Šlo v průvodě s pochodněmi. Tenkrát měli starou vlajku. Koupil jsem jim tedy novou, panímáma ji ušila.
Nesli jsme prapor v průvodě. Lid poslouchal a šel pěkně seřazen.
Šlapal jsem hned za vlajkou. Lidé na nás koukali a všichni na nás
skoro ukazovali. Jiné skupiny byly rozdělené na 40 až 100 lidí,
nás byla řada 250. Po průvodě jsme vtáhli do dómu. Biskup šel asi
dvakrát kolem nás a vždycky se zastavil a koukal se, co je to za
mouřeníny. Všichni dělníci měli.na klopě kabátu kousek italské vlajky. Než přišel dr. Strasser, který vlajku světil, jsme zpívali italské píšně. Dóm byl nabitý do posledního místečka, protože Strasser
měl mít poslední mši svatou. Kanovník Strasser kázal^italsky před
celým kostelem, vlastně to četl. On trochu rozumí, ale neumí mluvit. Napsal to německy, já jsem mu to přeložil a doplnil, aby to
znělo v italštině. Pak jsem s tím jel na biciklu na universitu a
dal jsem to prohlédnout od jedné studentky z Milána. Po svěcení panímáma byla matkou praporu - jsme zase zpívali italsky. Po pozdvihování zpíval jeden dělník, který dříve studoval v N eapoli
zpěv, sólo, it. Ave Maria. Má pěkný hlas a lidé se vyptávali, zda
jsme objednali zvláštního zpěváka z Itálie. I chlapi, kteří byli
seřazeni hned pod stupněmi oltáře u mřížky, zpívali, až se všechno otřásalo. Celé město mluvilo ten den o Vlaších. Tak vidíš, brachu, co je to za starosti."
Mons^ Josef_C^_KUNC, Texas,USA, 2/8. 1962; "... Chci Vám zase poslat Šárek pro Vaši práci, pokud ještě mohu - za chvíli mi bude
80 let a dlouho to již trvat nemůže, když síly slábnou a zrak zvlášt.
Velmi mne Vaše práce zajímá, děláte to dobře. Kéž byste se jednou
dočkali klidnějších poměrů a ten zmatek pominul.
U nás je neobyčejné vedro /95? 96, 97 st. Fahrenheit ve
dne/ a to již 14 dní - neprší, jen slabý vánek vane - tak to ně- ^
jak vydržíme, a konečně je dobře vypotit_se v létě. Bavlny je pekV adventním kvatembru oslaví stříbrné kněžské jubileum
dp. Jiří Svoboda z pražské arcidiecése, tč. v Kanadě. Vzdáváme s ním díky Pánu a vyprošujeme mu hodně Božího požehnání do dalších let kněžského působení. Ad multos annos!

ná úroda - tím vedrem se čacky honem otvírají - lidé ji většinou
sbírají stroji - džiny nebo čistírny bavlny /oddělují vlákno od
semen/ nemohou postačit a vozy s natrhanou bavlnou stojí kolem
džin ve dne v noci - třeba džinují celou noc a den. Loni jsme tu
měli hurikán /Karla mu říkali/, nadělal mnoho škod; ale letos je
dosud počasí velmi vhodné k polní a jiné práci. Kdybste se tak
někdy mohl přijet podívat řekněme do našeho kostela - máme tři mše
svaté v neděli a všechny jsou dobře navštívené - čtvrtá kolem 11
hodin je pro Mexikány - to byste naše lidi a jejich ženy nepoznal?
jak jsou módně vystrojeny a jak v pěkných autech se vozí po světě
- i je ta naše americká prosperita pokazila - česky již tu mluví
málokdo a když před 60 roky osada byla založena - byli tu samí našinci - dnes je to míchané. Pokud já zde farářoval? učilo se ve
škole i česky - dnes /já jsem na odpočinku/ češtinu vyhodili a
mladí mají česká jména /rodová, ne křestní/, ale čeština je španělská vesnice. - V oknech našeho kostela jsou velmi pěkně provedeny obrazy sv. Václava, sv. Cyrila a Metoděje, blah. Anežky, sv.
Anny, P.Marie Hostýnské, sv. Michala a sv. Martina. Okna jsou dělána v Brně - Otmar Vačkář - sklomalba."
Veseleyville, USA, 16/8. 1962: "... Navštívil jsem minulý tý3en hrob P. Urbánka v Prairiehurgu, Iowa. Odpočívá na malém vesnickém hřbitůvku v blízkosti hlavního kříže.
Byl o to nejdříve boj? kde ho pohřbít. V Cedar Rapids, kde je
mnoho Cechů, většinou odpadlých, nebo v Prairieburgu. Nakonec to
vyhráli jeho osadníci a je to tak dobře. Více si toho budou vážit,
budou se za něho modlit a navštěvovat jeho hrob. Bylo zvláší dojemné v jeho náhlém skonu, že ještě několik minut před odchodem
z tohoto světa podal ještě svým dětem první svaté přijímání a udělal jim krásnou promluvu. Podle svědectví mnohých si to zavinil
sám, nebot nedbal rad lékařů a myslil, že na všechno stačí. Zachránil jsem z jeho knihovny několik vzácných českých knih. Také jsem navázal přátelské styky s česko-americkými kněžími dpp.
Kučerou, Skluzáčkem, Msgr. Kasalem, Msgr. Hradeckým, Tomkem, Msgr.
Popelkou v místech, kde byly ještě před dvaceti lety kvetoucí české osady - Fort Atkins, Protivín, Spilville, Owatona, Duncan,
Montgomery, New Prague. Člověk musil obdivovat tu obětavost českých
lidí, tak překrásné stavby a veliké! Bohužel na všech těch místech
už zaznívá v kostelích jen anglická řeč, jen nápisy dárců na oknech připomínají návštěvníkům, že tyto překrásné stánky Boží byly zbudovány zbožnými českými pionýry. Kam se hrabou naši exulanti?! Všichni důstojní pánové měli živelný zájem o poměrech ve
staré vlasti i přípravách na CM jubileum. Rozhodně můj zájezd do
Iowy a Minnesoty nebyl nadarmo.
Než jsem odjel do Iowy musil jsem do Winnipeg, kde jsem
navštívil v nemocnici P. Celůstku, ležel tam již tři týdny /a zase nám nedal nikdo vědět/ po druhém srdečním záchvatu. Dle lékařského dobrozdání si tam ještě poleží několik týdnů a pak potřebuje asi půl roku naprostý klid. Doslova se udřel ve službách Božích! Usilujeme nyní o to, aby jeho dílo zůstalo ještě v českých
rukou..."
Dp. Josef_RÁCEK, Kanada, 21/8. 1962: "...Posílám svou členskou
přihlášku 3o Sdružení /missarum/. Poslední číslo Vincula jsem
spolkl na jedno posezení a dosud ještě se mne nespadl ten hluboký dojem velkého Martyrologia doma i venku. Sám se necítím dobře
po. návratu z nemocnice, asi tak jak P. Urbánek, můj moravský krajan, jenž nás nedávno opustil. Členství ve Sdružení bude nám jistě všem útěchou, až přijde řada na nás a Pán Bůh nás zavolá.^Vidím, že je nás mnoho poznamenáno přepjetím fysickým i duševním
přes dvacet let, a pak už stačí maličkost a naše raketa letí do
stratosféry. - Tyto prázdniny se zastavilo tady několik krajanů
na dovolené z Otavy, Montrealu a Toronta. Dosud však nikdo z našich spolubratři. Doufám však, že aspoň příští rok /na mou 25/
někdo se rozjede na tento konec světa a pobude pár dní na břehu _
mořském v G-aspesii..." /Dp. Ráček žije v Barachois, Co. GaspeSouth, P.Q. - pozn. red./
^
^ ^
Dp. Václav FERT TJ., Kanada, 22/8. 1962:" ... Na dětském tábore
BýIo"přěš"40"čEIápců a dívek /Chigago, Cleveland, Hamilton, Montreal - P. Hořák vedl tábor chlapců/. - 12. srpna v neděli měl v

táboře polní mši sv. P. Josef Sach. Zároveň oslava 50. výročí papežské korunovace Panny Marie svatohostýnské. Uložili jsme pod oltář
hlínu z hostýnského hřbitova? kterou nám přinesl jeden krajan z Texasu, který byl loni v CSR... Je tu letos na dovolené P. Kovanda ze
Severní Rhodesie; zůstane s námi celý rok. - P. Hořák jde do Toronta asi na rok do jesuitského scholastikátu, hlavně aby měl příležitost naučit se dobře anglicky. - P. Pelikán dělal asi 3 měsíce duch.
správce v nemocnici v Graftonu v Severní Dakotě. Blízko je P. Tománek? .nový farář ve Veselí a Dr. Lekavý. Vrátí se po návštěvě P. Dubského v září do Montrealu. - P. Jan Nep. Lang bude organisovat kurs
umění na Loyola College, dokončil sochu Ukřižovaného v životní velikosti pro hlavní kapli scholastikátu v Torontu. Bude ji vystavovat
v Quebecu na výstave? kterou pořádá ministerstvo kultury. Je jmenován ředitelem Kulturního střediska arcibiskupa Berana. CML připravuje řadu přednášek - na podzim bude tam vystavovat akad. malířka Řezníčková. Nár. čsl. sdružení bude mít řadu kulturních večerů a pro
české děti bude uspořádáno loutkové divadlo. - P. Popelku jsme letos
ještě nedostali. Musí zůstat alespoň rok ve Spanish u Indiánů. Ztratili jsme P. Krajcara? který je už na cestě k Věčnému městu. P. Celůstka těžce nemocen se srdcem hledá nástupce pro českou faru
ve Winipegu.
$PjL-J5sef_SMÍpL, Böttingen, 14/9. 1962. "...My jsme tu nepřišli od
jara ke klidu? a jelikož je to tu všechno poprvé? co konám, jsou
všechny přípravy zdlouhavější. Na Bílou neděli jsme tu měli svaté
přijímání - první - se 60 dětmi. Vzal jsem poprvé zde dšti? které
chodí do prvé a druhé třídy? zde je to všechno již dlouhá léta zaběhnuté a děti byly připouštěny pravidelně až ve čtvrté třídě. Měl
jsem z toho strach? nebo lépe z rodičů? nevěděl jsem, kolik jich odmítne. Ale Pán Bůh dal, že ti rodiče to uvítali. Tak? myslím, pro
příští roky to bude již snadnější.
Velkou radost? ale i námahu, mi připravilo poutní místo Aggenhausen? které je zde nedaleko? přifařeno do sousední farnosti?
kterou také administruji? jelikož není obsazena. Tam se schází v
květnu velmi mnoho poutníků z celého okolí a i během roku přicházejí lidé s^žčam pomodlit. Jelikož okolo kostela je hřbitov? který má
vysokou zed? a do kostela se ty zástupy zbožných věřících nevešly?
tak jsme mívali kázání a pobožnosti i venku i v kostele a kostel
byl vždy plný a venku na hřbitově stáli lidé ode zdi ke zdi. Dovedete si představit? jak se člověk cítí, když má před sebou několik tisíc poutníků a má k nim mluvit. Ačkoliv jsem tu už dlouho a nějak
s řečí obeznámen? jde to přece jen pomalu a člověk vystojí všelijaké napětí a trýznění nervů. Ale rád tam chodím, i když tam nikdo
není?"ačkoliv je to zřídka? protože to poutní místo leží v krásném
okolí, obklopeném zalesněnými horami a svět tam ještě docela nepronikl se svým hlukem.
V létě jsme tu měli celotýdenní slavnost pěveckého sboru,
který slavil sto let svého trvání a tak také bylo množství příprav
i se strany církevní osady? nejen obce? ale dopadlo to dobře. Já
jsem kvůli tomu přerušil svou dovolenou a vrátil jsem se z Königsteinu na ty dny domů.
A minulou neděli slavil zde jeden zdejší kněz 40 let svého
kněžství, tak bylo také příprav dost? ale naše sestry velmi pomohly?
kromě toho také škola a za pomoc při pěveckém sboru v létě jsme zase mohli dostat minulou neděli jeho příspěvek na odpolední slavnosti a také zdejší kapela se ráda zúčastnila. Měli jsme na slavnosti
asi 600 lidí a 14 kněží? jednak z děkanátu? jednak také spolubratry
jubilára? kteří s ním studovali anebo ho znali z duchovní správy.
Z naší osady vyšlo dosud 8 kněží, 7 z toho dosud žije a pracuje v
duchovní správě, většina zde také byla.
A hned v pondělí na to jsme měli návštěvu duchovenstva mého bývalého děkanátu? přišlo celkem asi 25 kněží a měli jsme zde radostné shledání s bývalými spolubratry, kteří mi při loučení z mé
bývalé farnosti slíbili? že jistě jednou přijdou. Nuže? ted uskutečnili svůj slib. Dovede si představit, co to bylo za údiv ve vsi,
když tolik kněží najednou se tu sešlo. To ještě nikdy nebylo. My
zde máme pěkný sál v dětské školce, a tak jsme se měli kam uchýlit
a já jsem jim ukázal také krásy našeho horského kiaje a myslím, že
byli všichni velmi spokojeni." /Pokračování příště/
REDAKČNÍ: Příští číslo vyjde kolem vánoc? uzávěrka 10. prosince.

