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Via Concordia 1, 23.IV.69*
Drazí spolubratři.
Nechce se mi tomu ani věřit. Poslední dopis, který jsem Vám psal, nese datum 13. ledna. A já udělal předsevzetí, že Vám budu psát tak jednou za^měsíc... Nepodařilo se to, odpustte, prosím. Nyní opět stručně několik zpráv.
Pouť z vlasti do Říma 1 4 . února se opravdu vydařila.
Však jsme o tom všichni četli, pro nás ale, kteří jsme se jí zúčastnili, to byl opravdu zážitek. Od té doby se pak pytel s poutníky
protrhl, a nejen s poutníky, nýbrž i s turisty, kteří nás zde považují za odbočku Čedoku anebo za bezedný důl tvrdých valut. Musili
jsme už oznámit do Československa, že nemůžeme ubytovávat poutníky,
kteří se neohlásí aspoň měsíc předem a nedostanou naši kladnou odpověá. Mezi návštěvami, z kterých jsme měli radost, byli
bohoslovci litoměřického semináře, asi 35 jáhnů posledního ročníku s Paterem spirituálem. Minulou středu 16. důbňa^se zúčastnili hromadné audience ve Svatém Petru, který v tetollobě bývá
nabitý poutníky z celého světa, měli ale vyhražené zvláštní místo
u oltáře před bariérami, takže Svatý Otec mohl potom přijít mezi ně.
Otec kardinál oslavil svůj svátek v kruhu zdejších krajanů, nyní se občas potěší i návštěvami různých skupin z domova. Se
zdravím to není jako minulá léta, drží se ale statečně. Pro litoměřické bohoslovce měl mši sv. s promluvou, při níž obiřmoval jednoho
alumna Nepomucena, který mězi litoměřickými našel svého kmotra.
Upřímné zaplať Pán Bůh za příspěvky, které jste mi^poslali pro nemocneho spolubratra, o němž jsem psal minule. Odpověděl
jsem - anebo odpovím - každému osobně. Zatím se sešlo 1 8 0 . 9 7 0 Lit, tj.
asi 300 dolarů. Na dlouhou dobu by to nestačilo, na léčení samozřejmě vůbec ne. Naštěstí se ale podařilo najít jednu skupinu dobrodinců
v Itálii, která se ho ujala a nyní mu snad najde místo kaplana v nějaké nemocnici pod lékařským dohledem. Ovšem přišla nová komplikace:
poněvadž část léčení zaplatil italský stát, chtějí nyní milého nemocného odsud vykázat. K tomu vede zbyrokratisovaná sociální pomoc: čísla se zařazují do příslušných oddělení, toto lidské číslo patří do
přihrádky Austrálie, protože má tamní občanství. Ještě jsme se ale nevzdali. - Peníze, které jsem od Vás pro něho dostal, jsem zatím nevydal. Na velký dluh 1 , 9 0 0 . 0 0 0 Lit, který zůstal u Milosrdných bratří,
je to málo - o jeho zaplacení jsem požádal Svatý Stolec a k němu pak
odkázal i advokáta, který mne přišel upomínat. Nevím také ještě, jak
vše s naším nemocným dopadne. Nedostanu-li tedy od dárců jiné příkazy, uschovám ty peníze zatím jako fond pro budoucí potřeby jeho anebo jiných nemocných spolubratři.
Fond svatého Vojtěcha. Když už mluvíme o penězích, bude
snad užitečné zmínit se i o fondu svatého Vojtěcha, jehož výnos, jak
víte, je určen na stipendia budoucích bohoslovců z našich diecésí,
prozatím pak na vydržování našeho Střediska a jeho apoštolátu. V poslední době došly tyto dary: pan U. Guida (Řím) 1 5 . 0 0 Lit., Msgr. Kubovec 300 DM, pí. Jiřina Benáčková 1 5 . 5 0 0 Lit.,dp. Jos, Volf 1 2 . 0 0 0
Lit., pí Dostálová (USA) 200 Dol.
Pastorace v cizině. - Děkuji všem, kdo mi poslali přehled o své Činnosti mezi krajany. Prosím, aby mi podobnou zprávu poslali i ti, kteří se k tomu zatím nedostali.
Nové knihy: Křesťanská akademie vydala v poslední době:
ZELENÁ DO ŽIVOTA (katechismus pro dospívající) Lit. 900, Durych, SLUŽEBNÍCI NEUŽITEČNÍ Lit. 1 . 5 0 0 , Špidlík, KLÍČ K NEZNÁMÉMU (krátká věrouka) Lit 1 . 2 0 0 , druhé nezměněné vydání Špidlík,PO TVÝCH STEZKÁCH
(mravouka) Lit 1 . 5 0 0 .
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