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RADA X.. číslo 2.

V Římě v prosinci 1962
O B S A H

+ Dp. Dubský
MEZI NÁMI
Datum CM oslav
Vineulum missarum
Z CSSR
Z jednoho dopisu
Smrt spravedlivého

Vyučování náboženství
A místo náboženství?
Z NASI DIASPORY
Dpp. Smídl, Dočekal,
Lekavý, Hořák S.J.
Sach
DOPIS NA POKRAČOVÁNI

Na- ro -- dil se Kristus Pán ...
Do tmy noci - a v CSSR i do tmy ateismu - rozhlaholí se
opět hlas vír^, která přemáhá svět: NARODID SE KRISTUS PÁN, VESELME SE, Z RUŽE KVÍTEK VYKVET NÁM, RADUJME SE...
Přejeme tuto radost všem čtenářům a budeme na ne vzpomínat
při slavení vánočních tajemství.
Nezapomeneme však ani na ty bratry, kteří nás v tomto roce
předešli do vlasti nebeské: na mons. Gustava Sumana, dp. Ludvíka
Urbánka a dp. Jana Dubského. I jim budeme vyprošovat, aby slavili
"veselé vánoční hody" u trůnu Beránkova.
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Pán života a smrti povolal k sobe náhle dalšího kněze
z našich řad. 22. listopadu zemřel na faře Nejsvětější
Trojice v Grassna u Strasbourgu v Severní Dakotě USA
D P .
JAN
D U B S K Ý ,
kněz z arcidiecéze olomoucké.
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Narodil se 31. května 1908 v Moravanech u Kyjova, na
+
kněze byl vysvěcen v Olomouci r. 1933, od r. 1951 působil v diecézi Bismarck v Severní Dakotě.
+
Pohřeb se konal 26. listopadu 1962 z farního kostela
na hřbitov Nejsvětější Trojice v Grassne. Mši svatou^
a pohřební obřady vykonal generální vikář diecéze, ká+
zal nejdůstojnější pan opat Goeb O.S.B. Rakev se zem+
řelým nesli čeští kněží ze Saskatchevan v Kanadě a ze
Severní Dakoty, Nad hrobem se pomodlili česky Otče náš
+
a Zdrávas. Přes čtyřicet kněží a velký počet věřících
+
z farnosti a okolí přeplnil kostel Nejsvětější Tróji+
ce.
í'
Podle nalezených poznámek kázal zesnulý svou poslední
+
promluvu na thema smrti a zmrtvýchvstání.
^
í
Í+ +++++++
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F o l i a circularía cleri Č 8 R dispersi. I n l i n g u a B o h é m i c a . Manuscripti instar. Cum approbatione e c c l e s i a s t i c a .
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+°'°Dle všech zjistitelných okolností zemřel dp. Dubský na den
amerického svátku Díkůvzdání po návratu z lovu na jeleny,
+
krátce potom, co se rozloučil s jedním svým farníkem, kte+
rý ho na lovu doprovázel. Byl nalezen příštího dne ráno v
+
obleku z minulého dne v koupelně fary.
+
Pane, dej mu věčné odpočinutí
+
a světlo věčné aí mu svítí.
+
Af odpočívá v pokoji. Amen.
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DATnM_CELOEXILOyÝCH_OSLAV_CYRILp
spojených s poutí k hrobu sv. Cyrila v Římě bylo definitivně stanoveno na dny 19. - 24. července 1963.
Začátek měsíce zůstane tak volný pro slavnosti místní v
jednotlivých zemích a účast na pouti bude usnadněna i krajanům z
těch států, kde školní rok končí až v půli července.
VINCULUH_MISSARUM
má zatím 31 členů. Lze se však přihlásit stále, stačí jen
poslat korespondenční lístek na adresu Vincula
Jeden spolubratr nám k své přihlášce připojil tento návrh:
"Navrhuji, aby se jako první čin odsloužila jedna mše svatá ročně
za dosud zemřelé spolubratry /v exilu zemřeli dpp. Tůma, Beneš, Maňák, Urbánek, Msgr. Suman - a nyní i dp. Dubský. Exalumni Nepomucena by snad mohli vzít do spolku i Msgra Rovedu a dp. Stefka/. Jinak, Deo favente, snad ta záležitost trochu počká. A Vinculum missarum, které by po léta k ničemu nezavazovalo, by jistě přestalo i
spojovat. Ostatně někteří starší spolubratři jistě byli v něčem podobném i doma - a snad by roční mší svatou za dosud zemřelé mohli
učinit zadost i doma převzatým povinnostem."
Snad by stálo za to o tomto návrhu přemýšlet a podle možnosti věnovat jednu mši svatou za rok našim zesnulým kněžím,na které snad někdy jen málo lidí vzpomíná.

Z_JEDNOHO_DOPISU
"Mnohé se zde změnilo, na mnohé se nutně musíš dívat pouze očima vzpomínek... ale Tvá náboženská themata přijímáme se srdcem rozradostněným... Nevím, jak to vypadá s náboženstvím na Západě, zde prostě věřících řádně ubylo a dalo by se říci, že je jich
proti dřívějšku skutečně málo. Mnohé případy života kněží /myslím
špatného/ jsou rozšířeny nejen v řecích, ale i ve skutečnosti se potvrzují jako pravdivé. Vůbec je mnoho pohoršení a těžko se rozumné
věří neosvěcuje-li člověka světlo Ducha svatého... Kdybych poznal
člověka, jenž by byl špatný, zhýralý a odporný a zjistil bych o něm,
že je knězem, ruku bych mu políbil. Kněžství je důstojenství, jehož
velikost lze jen tušit. Je však, myslím, strašné být knězem špatným,
být knězem, který není služebníkem oltáře, ale služebníkem zisku a
požitku. Z milosti Boží máme všichni víru a jsme podobně jako Ty
"u pramene", jímž je Kristus ve svátosti..."
SMRT_SPRAVEDLIVĚHO
Týden před Otcem Braitem zemřel jeho věrný šumavský přítel
MUDr. František Krejsa. Skonal přesně tak, jak to bylo jeho dávným
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tichým přáním: chtěl Bohu odevzdat duši v náručí kněze. Na cestě do
ordinace potkal pana faráře, běžel zaopatřit nemocného: "Hned při jdu za vámi, jen si něco k tomu vezmu v ordinaci, af pacientovi taky trochu pomohu!" Za chvilku byl na faře. Pan farář chystal věci.
František usedl na židli a zhroutil se knězi do rukou. Byl to pátý
infarkt. Svaté pomazání přijal ještě při vědomí, všecko přece bylo
při ruce... Hleděl na zeď na kříž a za tři čtyři minuty byl konec.
Pán mu dal vyprošenou klidnou smrt po útocích, ústrcích, stálém pronásledování. Pro každého měl útěchu, pomoc, úsměv. Vyvinoval neobyčejnou energii, měl stále zapojeno na nebeskou anténu. Poznal jsem
jeho vzácného otce. Maminka, která se i při práci na poli stále modlila růženec, odešla na pravdu Boží před čtyřmi léty, skonala ve
Františkových rukou. Viděl jsem křesťanskou rodinu, jak se loučí
se svým drahým. Oživený obličej, výraz vrcholné spokojenosti, jako
po nejlepším složení zkoušky. Jasné čelo a zavřené oči jako by říkaly, že co Bůh činí, dobře činí. To jsme chápali všichni s rodinou,
a snad to pochopila aspoň polovina z toho obrovského zástupu lidí,
kteří se s ním přišli rozloučit.
Bylo to veliké, když čtyřiaosmdesátiletý otec v pláči děkoval synovi za všecko, co udělal pro něj a pro rodinu, děkoval za
všecky radosti, které rodičům stále působil, a děkoval Pánu Bohu,
že mu dal tak dobrého syna. Loučila se vdomě i paní, čtyři děti,
zet, sestra, dva z bratří. Pan farář mluvil nad hrobem a zakončil:
"Odešla nejkrásnější a nejčistší duše naší farnosti, a věříme, že
už ted stojí před tváří Boží." Ulice se před pohřbem plnila, každý
-i přinesl svoji masku. Ale brzo jsem zpozoroval, jak maska padala,
všichni měli v očích účast a smítek, ulice byla plná posvátného klidu. Do kostela se vešel jen malý díl účastníků. U oltáře čtyři kněží. V průvodu před rakvi 18 kněží v civilu, církevní tajemník jinak
nedovolil. A ti, co nemají státní souhlas k vykonávání kněžské činnosti, šli v davu, a bylo jich dost. Pan děkan prachatický mluvil
o lékaři katolíkovi, pan farář o vzorném farníkovi. Přirovnal Františkův život ke smrti sv. Štěpána. Na tisíce účastníků padal déší
Boží milosti. Přimo jsme cítili, kolik asi lidí se tuto chvíli obrací, kolika z nich zasvitlo a kolik jich nachází cestu. František zachránil mnoho a mnoho lidí na tomto světě a věřím, že mnoho, ne-li
ještě víc, jich už zachránil pro život věčný. I jiní si toho všimli, že se v lidech při pohřbu něco hnulo. Jeden kněz mi na to řekl,
že se možná ještě ukážou věci, které světu jasně povědí, kdo to byl
dr. Krejsa, a že takoví lidé přicházejí na oltář. František, Otec
Braito a jiní, co ted tak náhle odcházejí, jsou snad odvoláváni jako obět..."
YYUC0VANl_NÁB02ENSTVl
"...Jak se máme? Udělej si úsudek: průvody žádné. Přihlašovali Janu na náboženství, nenapsali římskokatolické a nemají to
povoleno, a když psali okresnímu církevnímu referentovi ještě jednou, přišlo odmítnutí. Tak na náboženství nemůže chodit. Příručky
nejsou žádné, ani se nesmí tisknout. Třicet dětí nemůže na náboženství, že měly špatně napsanou přhlášku..."
A_MÍST0_NAB02ENSTVl?
Několik čísel: K 30. červnu 1961 bylo v pionýrské organizaci 1,384.917 členů, tj. 89,59 procent dětí pionýrského věku a
455.802 jisker, ^j. 81,43 procent dětí 1. - 3. třídy.
"Domy pxonýrů a mládeže", kterých je dnes 176, pracuji stale pronikavěji. Jen ve školním roce 1959-60 uskutečnily 5.607 školení pro 124.000 pionýrských vedoucích a pionýrských aktivistů,
1.391 školení prc 37.000 učitelů a pracovníků kulturně osvětových
zařízení, uspořáíaly 17.000 různých hromadných akcí s 1,920.000
pionýry a žáky. ^ 3.591 zájmových kroužcích, klubech, dětských a
mládežnických scníborech pracovalo každý týden pravidelně přes
51.000 pionýrů e žáků rad 15 let.
/Pedagogika, č.3,1962/
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5P^_J$sef_SMÍDL, Německo /Dokončení z předchozího čísla/: "Ted se
připravujeme na slavnost sv. Růžence, začátkem října? my zde máme
Bratrstvo.sv. Růžence, které slavilo minulý rok 200 let svého trvání a já myslím? že se neklamu? jestliže zdejší dobrý a zachovalý
církevní život považuji za výsledek a ovoce této krásné modlitby,
která je zde ode všech vzorně pěstována.
Ted má přijít ještě ke všemu jeden biskup z Afriky, kde
pracuje jedna lékařka z naší vsi, jako pomocnice v misiích, a právě dnes píše, že ho sem také poslala. Její rodiče a sourozenci jsou
ještě zde. Tak nevyjdeme ze slavností.
Mezitím připravujeme všechno pro začátek stavby našeho
kostela nebo vlastně přestavby; naše farnost je za poslední dobu početně daleko větší než před roky a ten kostel je malý a sešlý, musíme ho zvětšit. Zatím na plánech pracuje náš architekt, který pro mne
pracoval již dříve při našich kostelních stavbách, prosím o memento,
aby to dobře dopadlo a aby nám Pán Bůh pomohl odstranit všechny překážky, kterých není málo.
U nás se mnoho staví, právě v těchto dnech je okolí fary
jako po bombardování, staví tu novou kanalisaci a ty práce jdou pomalu kupředu, jelikož je zde samá skála a samý kámen a ten bagger
po tom klouže a nic nezabere. Ted se rozhodli, že musí střílet, a
jelikož je to hned pod okny, jsou pořád okenní skla popraskaná. Myslím, že to potrvá aspoň do vánoc, ale potom to bude přece dobře vypadat, ted musíme vydržet."
Dp^ Václav_DOLEŽAL, Guatemala, 12/XI. 1962. "Drazí krajani pracovního kroužku Vincula! Odpusíte, že se na Vás obracím tak neosobně. Rád
bych Vám poděkoval za Vinculum, které mi dochází trochu opožděně,
ale vždycky ještě včas a vhodně, abych se mohl podívat trochu zblízka na to naše kněžské prostředí. Velmi mě to zajímá, protože k němu
také patřím, alespoň svým českým původem.
Na kněžství jsem začal dorůstat v Itálii, kam nás zavezl
Msgr. Kulač asi třicet dobrovolníků, začnout české salesiánské dílo,
v r. 1924. Tam jsem byl 5 let a potom mě poslali na misie do střední Ameriky. Tady jsem dorostl na kněžství a byl jsem vysvěcen roku
1937.
Doma jsem vidíval naše velebné pány jenom u oltáře a za
katedrou. V Orlu jsem s nimi přišel do styku trochu více zblízka, ale to jsem ještě nemyslel, že bych mohl býti jedním z nich. První
setkání s nimi jako "našinec" bylo velmi sympatické. Bylo to ve vlaku, když po filosofii v Itálii a před theologií v Americe jsem se
vrátil do Cech rozloučit se s rodiči. To ke mně přistoupil takový
obtloustlý pán a mě objal a zdravil "pane bratře"! Koukal jsem na
něho trochu nejapně, byl jsem zvyklý z Itálie vidět kněze v klerikách, sám jsem ji měl také, ale ten dobrý velebný pán mi hned vysvětlil: no, když je tak horko, mám kolárek tady... A potom jsem našel Msgr. Kulače v Kolíně a P. Klementa u benediktinů v Praze. Po roce 1929 jsem se už nevrátil do vlasti. Těšil jsem se,
že spolupracuji zdaleka na tom našem salesiánském díle,které začínalo tak slibně rozkvétat. Když přišla hitlerovská pohroma, připadal
jsem si jako "ulejvák". Ale přešlo to a naše dílo pokračovalo. A
ted ta pohroma bolševická - tak dlouhá a nevidí se tomu konec. Můj
bratr kněz je administrátorem v takové zlámané Lhotě ve východních
Cechách a jeho psaní na mne působí jako studená sprcha. - A tak
jsem si opakoval slova žalmu "quando fundamenta evertuntur, intus
quid facere válet?" Až jsem si všiml, že tohle říkali Davidovi přátelé a on jim odpovídal svou důvěrou v Boha. - A tak musíme i my
contra spem in spem credere.
Ty Vaše publikace nejsou pro mne jenom novinky, ale víc
než to, povzbuzení, abych se modlil za vlast.
Odpusíte mi chyby mluvnické - už je to přes 30 let co nemluvím česky a myslím, že moje mluva je tak pouliční nebo uličnická.
Děkuji znova za všechno, věnuji Vám memento a prosím o ně."

$P^_dr^_Petr_LEKAVÝ, U.S.A., 23/XI. 1962. "Pozdrav a všechno dobré.
Rám dnes smutnou zprávu. Pravě mne volali benediktini ze Strassburg,
N.Da., že zemřel včera 22. listopadu dp. Jan Dubský. Bylo to smutné
překvapení. Podle krátké informace zemřel náhle na srdce, asi po únavě, byl prý totiž na lovu jelenů. Včera byl americký svátek "Díkůvzdání", to se hodně slaví, trochu v kostele a pak je veliký oběd
a eventuelně tancovačka. Protože my nikoho nemáme /já jsem měl k obědu i k večeři jen polévku/, Dubský si asi zašel lovit s nějakými
přáteli, je teď totiž právě otevřena sezóna, asi se unavil a chytlo
ho to náhle. Nevím žádné podrobnosti. Jedem na pohřeb, Tománek, Drapela, Světinský a já. Bude v pondělí o půl jedenácté v jeho farnosti, jejíž jméno ani nevím. My vyjedeme v neděli v poledne a snad to
nějak do pondělí najdem." /Zpráv z dalšího dopisu bylo užito výše v
úmrtním oznámení./
Dp. Jiří HORÁK S.J., Kanada, 16/XI. 1962. "Pozdravy všem čtenářům
Vincula. Osobné jsem s ním opravdu spokojen, protože umožňuje aspoň
trošku realistický pohled na situaci Církve vzhledem k naší vlasti."
^Pl-J2sef_SACH, Kanada, 3/XII. 1962. "Srdečně Tě pozdravuji a s Tebou i ostatní bratry a spolupracovníky veškeré duchovní a tiskové
služby.
Snad sis myslel, že jsem na vás zapomněl, né, nikoliv. Jste
mi drazí a rád na vás vzpomínám a za vás se o pomoc k nebesům obracím.
Je tomu nedávno, co jsem opustil "věčný Rím", který ve mne
zanechal nezapomenutelné vzpomínky. Byly i dny smutné a krušné, ale
ty odešly do zapomenutí, jenom to dobré a krásné se stále vrací a
připomíná věčně Dobré a Krásné, Svaté a Věčné - Pána Boha. Jak jsem
šíasten, že máme vědomí a zkušenost těchto věčných hodnot...
Jsem nyní ve veliké farnosti v katedrále Krista Krále. Práce je zde mnoho, pro mne obzvláště, vždyí jsem zde cizincem, "bloody foreigner". Pro mne je to docela těžké, jelikož oni těžko chápou, že jazykové potíže, jiné prostředí, změna podnebí a mnoho jiných činitelů, jako chladnost spolubratři, činí vše těžší, než by
normálně bylo...
Jinak mne lidé mají rádi, byt mám krásný, málo spánku, ale
mohu chodit a dýchat, dokonce i napsat tento prostý, pozdravný list
Tobě a všem spolubratřím. Ještě jednou zdravím a od Pána, od Matičky kněží a sv. Josefa vyprošuji mír a milosti v době vánoční a pro
celý rok 1963°"
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooog
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DOPIS NA POKRAČOVANÍ
o
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Začínáme dnes uvěřejňovat dopis - trochu zvláštní. Hodil by se nejen do rubriky Z NASÍ DIASPORY, nýbrž zároveň i do rubrik Z CSSR a
MEZI NAMI. Ukazuje totiž, jak se z CSSR podloudně a podle pracuje i
mezi námi. Zdá se to neuvěřitelné,a přece jsou o tom dokumenty v
soudních archívech. Přečtěte si to sami:
Dp, Jaroslav KUBOVEC_, Německo, 3/XII. 1962. "Patřím také k těm, kteří se opozdili se svou přihláškou do Vincula missarum. Toto sdružení nás ještě úžeji spojí, stane se velkým činem bratrské lásky a
svépomoci. Rok co rok nás překvapí zpráva o úmrtí nějakého spolubratra. S výjimkou Msgr. Sumana všichni zemřeli ještě v mladém anebo v poměrně mladém věku. Skutečně nevíme, kdy kde a jak se rozloučíme s tímto světem. Naše zdraví nepodrývá jen nemoc, cizí podnebí,
nezvyklé prostředí nebo snad jen stesk. Mohou to být i naši^komunisté, kteří připravují likvidaci nic netušícího kněze. Tyto řádky, líčící vlastní "zážitky" a psané na popud některých spolubratři, nemají za účel postrašit, nýbrž upozornit na možné nebezpečí, číhající
1 na druhé!
, ,
Od doby velké "amnestie", hromadného verbovam pro^navrat
domů, stal jsem se terčem mimořádného zájmu komunistů. I mně byla
tehdy slibována beztrestnost. Dávali mi to černé na bílém v poštovních zásilkách, které přicházívaly někdy z Vídně, jindy ze Salzburgu, jindy pro změnu z Paříže nebo z Berlína. Později přicházely ty-

to dopisy přímo z Prahy, Až na malou chybičku ve jméně byla vždy
velmi úhledným písmem napsána moje adresa přesně.a nechybělo ani
Číslo domu, o které jsem se do té doby nikdy nestaral a - po pravdě řečeno - jsem je ani sám neznal. Komunisté mne překřtili na Miroslav. A toto jméno Miroslav, tato nepatrná záměna dvou počátečních písmenek, mi pravděpodobně dne 16. června 1955 zachránila život.
Tehdy jsem dostal velmi úhledný, pečlivě zabalený balíček,
odeslaný doporučené ze Stuttgartu. Na první pohled bylo nápadné, že
šňůra balíku je přelepena ještě bílým papírem, na němž byla pak uvedena adresa a přilepeno asi 10 poštovních známek v menších hodnotách. Ten velký počet"známek, to přelepení šňůry na přední straně
zvláštním papírem způsobilo, že jsem se začal zajímat i o odesilatele. Byl jím nějaký Petr Rosch, Stuttgart, Guttenbergstrasse 15.
Osobu tohoto jména jsem neznal. Pak jsem zjistil, že jsem i na balíčku překřtěn na Miroslava. Tím mi bylo naráz jasno, kde nutno
hledat "vzácného dobrodince". '
*
.
Ze by šlo o čokoládu jsem okamžitě vyloučil, na třaskaviňu
jsem však také hned nemyslel. Dal jsem ve Stuttgartu pátrat po Petru Roschovi, abych se jej mohl zeptat, proč je ke mně tak pozorný a
to ještě jménem komunistů! Petr Rosch tam však nebyl k nalezení.
Nyní bylo jasné, že jde o nějakou čertovinu a že nutno brát tento
případ docela vážně. Zajel jsem s balíčkem na příslušnou policejní
stanici. Panu komisařovi jsem vše vylíčil, až na to, že jsem už marně pátral po Petru Roschovi. Ten bodrý pán se mi skoro vysmál. Ponaučoval mne, že nemám být hned tak poplašený kvůli nějakému balíčku. Trvalo to dost dlouho, nežli jsem jej přesvědčil na podkladě komunistických dopisů, že jen oni používají jména Miroslav, že tedy
i balíček musí pocházet od nich. Znovu četl, porovnával, a po chvilce odsunoval velice opatrně balíček do nejzazšího kouta a už se jej
pak nedotkl. "Musíme sepsat protokol, přiložit dva nebo tři komunistické dopisy a odeslat to do Stuttgartu", prohodil docela vážně a
balík dal opatrně odnést do sklepa. Kolem svátku sv. Petra a Pavla
jsem měl cestu do Mnichova, kde jsem upozornil spolubratry na podezřelý balík. Chtěl jsem je varovat. Vraceje se z Mnichova, potkal
jsem náhodou pana komisaře. Sám zamířil ke mně a oznamoval, že kriminální policie ze Stuttgartu už na případ reagovala. Musel prý balíček přesně zvážit, změřit a popsat. Balíček však zůstal i nadále
v klidu a v oodzemním sklepě.
JeňL^rálo dní po tomto rozhovoru hlásil německý rozhlas a
pod tučnými titulky přinášely i noviny zprávu o výbuchu balíčku na
mnichovské poště. Balíček byl adresován na Dr. Cernaka, který jej^
chtěl okamžitě na poště otevřít. Při nastalé explosi zahynul on sám
a ještě dvě další osoby a byl doslova demolován poštovní úřad.^Protože bavorská policie sledovala nepravou stopu v domění, že běží o
akci nějaké české protislovenské skupiny v exilu, byla upozorněna i
na můj případ a tím i na to, že je to i při atentátu na Cernaka akce komunistů. Od onoho okamžiku řinčel u mne telefon skoro bez přestání. Dotazovala se policie, byli zvědaví dopisovatelé a redakce
různých novin od Hamburgu až po Bodamské jezero, přišla bavorská
kriminálka, přišli redaktoři. Co jsem jim mohl říci? Jen to, co jsem
dal do protokolu a že balíček je pečlivě schován v Riedlingu na policii. Před jedním redaktorem jsem si pustil zbytečně pusu na špacír a pronesl doměnku, že včasným otevřením mého balíčku se mohlo
pravděpodobně předejít hroznému neštěstí v Mnichově. Tato poznámka
byla nejen zveřejněna, nýbrž i v novinách patřičně zdůrazněna. Po
této zprávě se za večerního šera u mne objevil pan komisař z Riedlingen a pronesl hrozivá slova: "Co jste si to dovolil za tvrzení!
Pomalu se nemohu odvážit vyjít na ulici, celá městská veřejnost mne
činí zodpovědným za smrt těch nešťastných obětí v Mnichově a obviňují mne z nedbalosti!" Uklidnil jsem ho, že mu kdykoliv dosvědčím, že protokol se mnou sepsaný okamžitě odeslal do Stuttgartu,
že balíček měřil, vážil, popisoval a jednal podle pokynů, jež přicházely shora, že jsem tím nemyslil policii v Riedlingen, ale stuttgartskou...

Balíček přece nemusel zůstat 14 dní ležet. Ještě téže noci byl na žádost mnichovské policie otevřen. Pokoušeli se o to bezvýsledně v Tubingen, pak ve Stuttgartu a nakonec byl otevřen v Karlsruhe za pomoci nejmodernějších přístrojů.
Vyšla najevo kniha v německé řeči, vydaná ve Švýcarsku.
Dlouho jsem musil na tu knihu čekat. Dříve, než jsem ji dostal, byl
jsem poučen, jak se dá knihy použít k vraždění. Bud se vyřízne v
knize několik listů a do vzniklé mezery se vloží vysoce výbušná
třaskavina určitým způsobem, anebo se tatáž třaskavina vloží prostě mezi knihu a pouzdro. Při otvírání knihy anebo při vyjímání z
pouzdra pak nastane explose, která je s to hrozně "pocuchat" celou
místnost a usmrtit i několik osob. Obal a to "ostatní" si policie
nechala na zkoumání. Knihu nebo snad nějakou knihu jsem později po
vymáhání dostal.
Podle sdělení policie bylo prý v Německu použito knihy
na zabíjení lidí poprvé v r. 1951 či 1952, kdy v Mnichově neznámý
muž poprosil dva školáky,a-by mu zanesli na poštu nějaký balíček.
Kluci četli adresu Dr. Adenauera; zdálo se jim to podezřelé a odevzdali balík policii. Balíček otvíral nejlepší německý pyrotechnik.
Když viděl knihu, přestal být opatrný, otevřel ji a zahynul nastalým výbuchem. Kluci byli pak pozváni do Bonnu ke kancléři a byli
jím bohatě odměněni. Jednomu z nich pak ta sláva stoupla nějak do
hlavy a před nějakým časem skončil v kriminále.
Komunisté se zcela určitě dozvěděli z novin o mém počínání.
Nelíbilo se jim to, a hned na podzim mne napadli velmi ostře v Hlasu domova, který tehdy vycházel v Praze. V pěkném orámovaném článku mi vyčítali, že jsem se zpronevěřil, zradil národ, stal se Jidášem, a hrozili, že jednou zahynu jako Jidáš.
Pak jsem měl nějaký čas klid. Vyrušil mne z něho až výhružný dopis poslaný z Mnichova a podepsaný tiskacím písmem: Gabčíkovci. Tato "skupina", jak jsem se nedávno dozvěděl, poslala výhružný dopis také slovenskému exilnímu pracovníkovi Dru.Kirschbaumovi. V dopise jsem byl připodobněn k "jezovítům". Bylo ml vysvětleno, že to znamená tolik jako člověk špatný, falešný. Jezuité prý
byli národu vždy proti srsti. I když prý nejsem jezuitou, nemám
prý k nim daleko. Byl jsem pak napomínán k polepšení a dopis končil: "Pamatujte si, že Váš život závisí jen na Vás - jen na Vás!"
Pak následoval zase jeden rok ticha. Bylo to jen zdánlivé
ticho. Jakýsi klid před bouří. Netušil jsem, že se už drahnou dobu
proti mne připravuje rozhodný, smrtící krok.
Vykonavatelem tohoto"rozsudku" měl být jeden z mých uprchlických "farníků", jeden z mých přátel. Alespoň se vždy vydával za
věrného přítele a katolíka víc než průměrného. A já sám jsem jej
za přítele považoval...
Jmenuje se Josef Borovička, rodák z Noutonic u Prahy a
přišel do Německa v roce 1949 jako šestnáctiletý. Poprvé jsem se
s ním sešel v roce 1955 ve Friedrichshafen, kde spolu s
jinými našimi chlapci hlídal letiště, používané tehdy francouzským
letectvem. Asi za dva roky jako by se pod ním voda propadla. Jen
čirou náhodou jsem se dozvěděl, že je na léčení v plicním áhatoriu,
a že potřebuje ošacení, prádla i peněz na drobná vydání. Rád jsem
mu vše opatřil, neboí byl vždy tak přívětivý, uctivý, a zdálo se,
že plní i pravidelně své náboženské povinnosti.
Po uzdravení jsem mu na jeho prosbu ochotně opatřil leh-_
kou a dobře placenou práci v laboratoři známé továrny Brown-Boweri
ve Švýcarsku. Podle švýcarských předpisů musil bydlet^ v Německu.
S prací byl velmi spokojen a při každé příležitosti, ústně i v dopisech, ml projevoval svou vděčnost. Byl skutečně snaživý, získal
si důvěru vedení továrny a jeho plat se zvětšoval. Při zatčení obnášel 900 švýcarských franků za měsíc] V roce 1960 přišel i na
naši duchovní obnovu do Rohru, přijal tam svaté svátosti a pak^_
rád vzpomínal na Eucharistcký konges v Mnichově. Kdo by byl tuša.l+že tento přívětivý, přičinlivý a snad i věřící chlapec už od roku

1958 pracuje pro naše komunisty! Přiznal se k tomu s lítostí před
soudem v Karlsruhe. Komunisté prý po něm žádali nejdříve jen nepatrné věci. Své požadavky prý stále stupňovali i vyhrožováním, a proto prý i přivolil k vypracování vražedného plánu na mou osobu. Písemně vypracovaný plán mu byl při zatčení zabaven. Předvídal bud
zabití nebo otrávení. Tak na příklad měly být svíčky mého auta spojeny s třaskavinou, nebo do auta či někam pod auto vložena časovaná
bomba, nebo inscenováno nějaké neštěstí... Jako vhodnější způsob
byl doporučen jed, který mohl být namíchán do mešního vína nebo při
nějaké hostině u uprchlíků. Kdo by byl býval myslel hned na vraždu,
kdybych se byl býval skácel u oltáře?
Do očí se mi stavěl vždy jako nejlepší přítel, hrál chudého a potřebného, a to i tehdy, když už měl od komunistů zálohu 10
tisíc franků na jidášskou práci. U soudu přiznal, že jsem byl jeho
velkým dobrodincem a že nejednal ze msty, nýbrž jedině z komunistického návodu a nátlaku.
Pro špionáž byl Josef Borovička získán Jaroslavem Lisem,
úředníkem československého vyslanectví v Bernu. Od února 1959 mu
dával instrukce Václav Smíšek, který působil u téhož vyslanectví
jako kulturní referent až do svého vypovězení ze Švýcarska v září
1961, kdy byla odhalena jeho pravá činnost. Zabíjet kněze patří
patrně také ke komunistické kultuře! Koncem června byl Borovička
odsouzen německým soudem ke třem a půl rokům žaláře. Dalo by se
ještě hodně psát o způsobu komunistické špionážní práce, jak ji
Borovička vylíčil...
Po těchto "pohromách" se stali komunisté velice netrpěliví. Nepodařilo-li se usmrcení, chtěli mne nyní dostat do svých rukou živého, anebo uskutečnit bud jedno nebo druhé, podle okolností.
Ješte v září za mnou poslali nějakého JUDra Rudolfa Hruschku, sudetského Němce z Jihlavy, Nerudova ulice 3. Prý má vyřídit
pozdrav od pana Halska z Rakouska. Nebyl jsem právě doma a panu
doktorovi prý končilo povolení k pobytu v Německu a nemohl čekat.
Slíbil však psát. A psal skutečně horlivě. Ještě před překročením
německých hranic poslal dopis, v němž nesmírně litoval, že jsme
se nemohli osobně setkat. Prý se vynasnaží přijít za mnou zase v
brzké době. Mám prá mu psát, a bojím-li se, nemusím se ani podpisovat. Prý už bude vědět, odkud dopis přichází. I v další zásilce
z Československa se domáhal vzájemného písemného styku.
Nikdy jsem na to nereagoval. Tušil jsem, zkušenostmi z nedávné doby poučen, že jde zase o nějaký komunistický "zátah". Konečně Halasek mi mohl svůj pozdrav sdělit písemně nebo i ústně
sám bez prostředníka. Tím, že Halasek použil k svému "pozdravu"
osobu z CSR, sám upadl do podezření. Znal jsem Haláska z Lindau.
Dvakrát byl v Kanadě, dvakrát se vrátil, aby pak zakotvil v Rakousku na slepičí farmě.
Dne 3° března ve 12,15 hod. vystupuje Dr. Hruschka znovu
na obzor. Telefonoval ze Salzburgu. Prý dostal povolení jen k návštěvě do Rakouska a on mi přece musí vyřídit ten pozdrav a ještě
jiné věci. Mám být tak laskav a zajet pro něho autem na německorakouské hranice u Freilasingu. On tam tajně překročí hranice.
Vymluvil jsem se, že v sobotu a v neděli nemohu opustit
farnost, což je konečně i pravda. Chtěl jsem totiž nejdříve znát
názor kriminální policie a zařídit se podle její rady. Slíbil jsem
mu tedy, Že budu hledat nějakého přítele, který by jej případně z
Freilasingu odvezl. V nejhorším případě že bych pro něho mohl zajet sám až v pondělí odpoledne. Domluvili jsme se, že pan doktor
zavolá v 17 hodin.
/Pokračování příště/
REDAKČNÍ: Toto číslo vzniklo přispěním deseti spolubratři Všem
upřímný dík. Převládají v něm snad dopisy, ale to už tak bývá v
době vánoční. - Pro příští číslo máme přislíbeny další recenze
protináboženských knih z CSSR. - Nemáš i Ty, drahý spolubratře,
něco pro nás?
NACE MSE SVATÁ je sloužena vždy na kněžskou sobotu. Spojme se tono"3ňě"u oltáře mezi sebou, i s bratřími doma!

