Rada XIV., číslo 4.

V Římě v dubnu 1970.

"Pane, zůstaň s námi!..."
Po velikonocích tato slova
přijdou tak nějak sama od sebe. Tím spíše, že má Člověk zrovna
nepříjemný dojem, že se opravdu připozdívá...
Ale jsou to slova, kterými se obracíme na Krista, který už vstal z mrtvých, a tak je v nich i plno útěchy. "Což nemusel Mesiáš to všechno vytrpět, a tak vejít do své slávy?" - Náš život zůstává stále poznamenán domovem. Snad se Vám
to už také někdy stalo: Kolikrát jsem měl pokušení závidět svým
kolegům cizincům, když jsem viděl, jak se po práci, která jim byla se mnou společná, mohli bezstarostně věnovat svým zálibám.^Našinec měl vždycky v srdci krom těch denních trampot ještě jiné
starosti. Nikdy se nám nepodaří odpoutat se od národa, z něhož
jsme vyšli, od Církve, k jejíž službě jsme byli vysvěceni. "Adhaereat lingua mea faucibus meis, si non meminero tui, Jerusalem!"
Přestali bychom být sami sebou, kdybychom to necítili.^
To však znamená právě závazek. Nese-li kříž Církev doma, nemůžem se divit, že kus té jeho tíže doléhá také na nás. A
také přiměřená část odpovědnosti. Za naši solidaritu v modlitbě,
v obětech, v starostech i v práci.
A také v naději a radosti. V té velikonoční, pro kterou
emauzští učedníci najednou zapomněli, že se připozdívalo a běželi do noci hlásat zvěst o Kristovu vzkříšení.
To je konec konců také naše poslání. Ano, připozdívá se,
ale Kristus vstal z mrtvých. A ti, kdo jsou jeho, budou s ním. Nejen na Kalvarii, i před otevřeným hrobem. Může být na světě krásnější úkol než žít a hlásat právě toto poselství?
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OPUSTIL_NÁS_P^_STANISLAV_MÍKA_CSsR
Začátkem února (brzy potom, co jsme rozeslali poslední
číslo) nám došel z Austrálie letecký dopis od dp. Peksy. Psal:
"Dnešní dopis se ml těžko píše, musím Vám sdělit smutnou
zprávu, že Pán povolal na věčnost dalšího českého kněze a sice
dp. Stanislava Miku, redemptoristu,^který působil 20 let v Sydney.
Zahynul při automobilové nehodě 3- února.
Pohřeb byl v sobotu, v pátek večer 7-30 bylo české requiem koncelebrované mnou, paterem Huberem a paterem Zikou. Pater
Huber je z pražské arcidiecese a přišel do Austrálie před rokem
a je kaplanem v středisku, kam přicházejí noví emigranti. Pater
Zika je františkán vysvěcený v Melbourne v roce 1967, přišel sem

*

jako sedmiletý chlapec, již málo umí česky.
V sobotu 9-30 bylo reqiuem anglicky celebrované třiceti
kněžimi, přítomen byl světící arcibiskup a biskup. Promluvu měl
Mgr. G. M. Crennan, který je představeným emigrantských kněží. Pohřební obřady v katedrále vykonal p. arcibiskup James P. Carroll,
rovněž promluvil k našim krajanům. Mimoto bylo přítomno asi 40-50
kněží. Při obou requiem bylo plno lidí a hodně svatých přijímání.
Spousta věnců a květin - vezlo je na hřbitov zvláštní auto." Tolik
dp. Peksa.
Ze vzpomínek, které o něm napsali jeho přátelé, sestavu
jeme malou mozaiku:
Ctp. Ladislav Mikysa, bohoslovec 2. filosofie v Nepomucenu: " P. Mika pocházel z jihočeského venkova ze zbožné věřící ro
diny. Po studiu na gymnasiu odešel studovat theologii do Innsbrucku a tam byl také vysvěcen na kněze. Přes protektorát působil v na
ší vlasti, ale po r. 1948 byl osobními důvody a pronásledováním do
nucen opustit vlast. Odešel do Ěíma a odtamtud do Sydney, kde působil víc než 20 let."
Pallottinerpater Johannes John, který působil v letech
1945-49 v jihočeském pohraničí a poznal při tom P. Miku ještě i^p.
území budějovické diecése (setkal se s ním pak i v Austrálii kocem
léta minulého roku, kdy tam připlul jako kaplan na lodi "Austra ^
lis"): "Osobnost P. Miky prozařovalo a formovalo charisma pomáhající a usmiřující dobroty. Sám žil V poměrech krajně bídných. Aby
byl nablízku lidem bez domova, upravil si část kostelního baráku
ve Villawood proti noclehárně emigrantů - migrant hostel - za své
obydlí.V jeho rukou se peníze ani neohřály a celý jeho čas skoro
náležel lidem bez domova, kterým se snaži^ opatřit novou vlast.
Byl by velmi rád vybudouval v City velké ústředí pro přistěhovalce. Vyplní se nyní jeho přání z věčnosti jako plod jeho životní
oběti? U věčného Velekněze bude na tento úmysl vroucím přímluvníkem.
Důvěra místního arcibiskupa kardinála Gilroe povolala
P. Miku do kněžské rady jako zástupce duchovních správců starajících se o přistěhovalce. Zvláště ho bolelo, když lidé, kteří se
přistěhovali, nebyli zváni od některých kněžských spolubratři '!.our
people", "naši lidé". Bylo mu radostí, že mohl opatřiti mladému
spolubratru v Bonegille, P. Huberovi, auto Volkswagen.^
Přespříliš práce a veliké vzdálenosti zabraňovaly jinak
tak nutnému styku hrstky českých kněží navzájem, takže P. Mika stál
v životě přece jen velmi sám, i když se snažil každému pomáhat. Neměl ani styk s nejbližšími příbuznými ve vlasti, asi také proto,
že nechtěl nikomu přidělávat potíží. Neměl ani vlastní kazatelnu,
ani žádnou pastorační výpomoc. Jeho jediné rozptýlení bylo rybaření v tzv. Národním parku, kterým si také obstarával přilepšení
na stůl.
Když se 3. února kolem 10. hod. večer odtamtud vracel
s jedním přítelem v mikrobuse domů, narazil na neosvětlené couvající nákladní auto. Oba byli nárazem vyhozeni z vozu a mikrobus,
kterým jeli, se na ně převrhl. P. Mika zemřel na místě, jeho přítel po převezu do nemocnice. - Kéž vyprosí P. Mika nástupce pro
osiřelé přátele a krajany!"
A opět atp. Mikysa: "Těm, kdo ho znali, zůstávají dojemné a krásné vzpomínky na dobrosrdečného a obětavého kněze. P.
Míka byl redemptoristou, ale působil i mezi našimi krajany a pracoval také pro Němce a Poláky. Za svého života neměl nepřátel a
svou obětavou pomocí druhým, svými osobními charakterovými vlastnostmi, smířlivou povahou, pokorou, taktním jednáním si získal vel
kou oblibu nejen u místních domorodých věřících, ale i uznání tam
nich kněží, což v cizích podmínkách nebývá snadné.
Byl nezištně obětavý. Ochotně pomáhal našim krajanům

jen pokud já vím např.: najít prácí, postarat se o dostatečnou
podporu rodinám v nezaměstnaností, zajistit získáni přijmu pro_
zestárlé a vdovy, protože v zemi nebyla zavedena penze, zajistit
stavbu penzijních domů pro naše zestárlé lidi a vdovy, a to nemluvím o pomoci v jiných potřebách. Tak se stalo jakoby zvykem
mnohých lidí, že pokud někdo potřeboval pomoc, radu atd., obrátil se na něho a on s velkou obětavostí a ochotou pomohl.
V jeho osobnosti jsem spatřovalnimořádně dobrého a
scápného kněze. Obdivuhodná byla jeho taktnost, skromnost,^vysoký intelekt a odvaha. Znal jsem ho jen jeden rok, ale zustavaji
mi vzpomínky, na které se nezapomíná."
^ .
Poznámka redakce: Z"oveček" P. Miky je uz jeden^mladý muž - výše citovaný Mikysa - v Nepomucenu. Po svatodusmch
svátcích má do koleje nastoupit ^ruhý, který prý toho zna o
Mikovi nejvíc. Není i toto příklad hodný následování?
VINCULUM_MISSARUM
Jsme vděčni těm spolubratrům, kteří nám pomohli opravit náš seznam. Do Vincula Missarum patřili už Otcové Peksa a Tománek, nově se přihlásil P. Hrdý ze Švýcarska. ^ ^
Jinak se znovu potvrzuje, že se smrt clenum tohoto sdru
žení vyhýbá. Ani P. Mika do něho nepatřil. Stejně ho ovšem doporučujeme modlitbám spolubratři, kdo za něho ale odslouzi msi sv., není vázán to sdělovat našemu ústředí.
NOVÉ_PRIMICE
Snad je všem známo ze světového tisku (vlastně z místní
ho; málokterý kněžský časopis pokrývá všech pět^kontinentů jako
Vinculum), že se Svatý Otec v příštím měsíci dožije, da-li^Pan^Buh,
padesátého výročí svého kněžského svěcení. A že pri teto příležitosti vysvětí na Hod Boží svatodušní jáhny z celého světa na kneze.
Budou mezi nimi i dva bohoslovci Nepomucena, Cech Pernikář z Brna a Slovák Vragaš. Budou tedy v Nepomucenu opět přímíce. Jsme za to vděčni Pánu Bohu a provázíme ty svecence k oltari
svou modlitbou.
NAŠE_EXERCICIE
Ještě nám sice nedošly všechny dotazníky o účasti na
sjezdu Velehradu v Gazzadě v příštím srpnu a o exerciciích, které by mu mohly předcházet. Je jich však už tolik, ze se da udělat
závazné rozhodnutí.
,
Na přání těch, kdo odpověděli, uspořádáme tedy^pred
sjezdem exercicie. Budou třídenní, bude je dávat s největši pravděpodobností P. Špidlík, spirituál Nepomucena. Začnou ve čtvrtek
20. srpna večer, skončí v pondělí 24. srpna ráno (večer pak začne
sjezd Velehradu). Zúčastní se jich kněží i laici. Program bude spo
léčný až asi na jednu meditaci denně, která bude zvláštní pro kneze a zvláštní pro laiky.
Vzhledem k tomu, že tyto řádky čtou jen osoby duchovni,
mohu prozradit námitky některých mužů moudrých a zkušených proti
tomu, aby se těch exercicií mohli zúčastnit i laici. Víte, co dělalo největší potíže? Ne, prosím, ne to, co si myslíte, nýbrž oba
va, aby velební páni nedali laikům pohoršení svým nevelebnym poví
dáním. Měl jsem pravdu, když jsem se proti tomu rázně ohradil?Pry
se to uvidí v srpnu.
OPRAVA
V seznamu bohoslovců Nepomucena v minulém čísle byla u
vedena diecéze budějovická s nulou. Omlouváme se za to. Má v Rime
jednoho bohoslovce v osobě ctp. Danka, kterého jsme pro jeho pu-

vod omylem zařadili do diecéze brněnské. Budiž nám to laskavě pro
minuto!
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D 0 M O V A
Z_DOMOVA

nedocházejí zprávy radostné. Všichni jsme už
asi četli v novinách o proticírkevní kampani na Slovensku. V českých zemích je to zatím lepší, ale nikdo neví na jak dlouho. Některým kněžím byl už prý opět odebrán státní souhlas.
Pan kardinál Beran komentovával kdysi takovéto zprávy
svým "Modleme se a doufejme!". Někdy se to zdálo až jednotvárné a
snad laciné (i když pro něho, který se modlil doopravdy, to laciné nebylo). Není to ale nakonec základní postoj křesťana, který
věří, že Kristus vstal z mrtvých a že je nám blízko?
PAN_BISKUP_OTČENÁŠEK
vkročil letos do roku jubileí. 1?.
března slavil 25 let kněžství, 13. dubna se dožije padesátky, 30.
dubna bude dvacet let biskupem.
Královéhradecká diecéze prý sousedí se všemi diecézemi
Čech a Moravy. Kéž ho tedy provází i modlitba všech. Dominus consavet eum et vivificet eum!
§MYILY_SE_I_STOLETÉ_MOZ^m
a to velebné matinky
Jany Salesie Barryové (původem Irky - ale počtem let prožitých u
nás starší Češky než je kdokoliv z nás) z řádu Navštívení Panny
Marie (klausurní sestry založené sv. Františkem Salesským, aby se
modlily za nás kněze). Z Domu důchodců v Chlumci u Chabařovic nám
o tom došla tato zpráva:
"Přípravy předcházela radost i starost. Vždyt stovka není jen tak a zvlášť když se jí dožívá jedna z nejzasloužilejších
osob našeho "Navštívení" v Čechách!-..- Proto se bouralo, stavělo,
malovalo, stěhovalo a šlo to jaksi mimořádně dobře od ruky v očeká
vání věcí příštích, a to až do soboty 24. ledna. Kdo matinku osobně nezná, těžko by snad věřil, že ani za těchto okolností nezůstávala stranou někde schována. Naopak, co chvíli jako mrštná rybička vyběhla ze svého pokoje, aby se zajímala mezi dělníky, jak práce pokračuje. A pak zase po chvíli ji bylo možno vidět na "sedes"
před tichým svatostánkem, kde jsme před několika dny znovuuvítaly
našeho Spasitele v nově upravené kapličce. A nikdo ke mně nepřišel po mši svaté poprvé sloužené tváří k lidu s takovou radostí,
jako právě stará matinka, že teá. tak krásně může sledovat nejsvětější oběí, jaké dobrodiní je to právě pro ni! -..- Zlatým hřebem
pondělního dne - dne jubilejního - byla návštěva našeho nejdůstojnějšího Otce biskupa Štěpána Trochty, který k nám přijel v půl desáté dopoledne se svým panem sekretářem dp. Korejsem . Ráno jsme
měly už konventní mši sv., ovšem též slavnou s díkučiněním,od našeho místního dp. Linharta, jenž k nám chodí každodenně, a potom
měl tedy ještě mši sv. nejdůstojnější Otec biskup. Byl to pro nás
jedinečný zážitek, i když jsme se většinou - my domácí - tísnily
v chodbičce před naší malou kapličkou, abychom svá místa mohly
postoupit hostům. Krásná slova, která k nám a jubilantce Otec biskup promlouval, kéž zůstanou v našich srdcích i "na našich rukou,"
jak máme v předmluvě stanov - "abychom je uváděly ve skutek a
všechno naše nitro chválilo vždy Pána Boha".Mezitím se občas zablesklo, nebo*6 Otec biskup dovolil, abychom si na památku udělaly

nějaký ten snímek - kéž by se zdařil! Po mši svaté bylo slavné Te
Deum a pak se všichni naši drazí a vážení hosté odebrali do ustavní jídelny, která jediná je dost velká, abychom je tam mohli patřičné přivítat a uctít. Otec biskup a naše vážená jubilantka, naše Matka Consolata, pan sekretář a jedna z milých návštěv až ze
Švédska zasedali u jednoho stolu v čele.
Mezitím, co nedůstojnější Otec biskup znovu pronášel přípitek, rozhovořil se ústecký rozhlas. Vysílali totiž velmi pěknou relaci o naší jubilantce i
návštěvě Otce biskupa Trochty u nás - a jak jsme toto jméno z radia uslyšeli, hned vše ztichlo a napjalo sluch. Byla to opravdu ^
velmi pěkná vzpomínka nakonec s jemnou melodií Alžbětinské serenady.
v různých časopisech, vlastně novinách, byla též uveřejněna vzpomínka na tuto naši dlouholetou nezapomenutelnou Matku a
nyní stoletou jubilantku Janu Salesii Barryovou. -..- Pred odjezdem se zastavil nejd. Otec biskup ještě v našem sesterském^refektáři a my jsme mu za ta upřímná slova povzbuzení dlužny svým dikem a vděkem ve formě svých modliteb a aiahou dle svých možnosti ^
pomáhat mu v tak přetěžkém úřadě. Vždy^ je zde v pohraničí na kaz
dém kroku pozorovat tak velkou duchovní bídu, až u srdce zebe.Kez
by se naše srdce dovedla z milosti Boží natolik rozehřát, aby vyzařovala dost tepla upřímného a osobního do srdce svých bližních_
kolem a také v našich krajích se rozproudil duchovní život. Kez je
nám v tomto úkolu vzorem právě naše stará Matinka, která ve^svém
okruhu pochopením pro druhého, zájmem a srdečností tak štědré a
neúnavně dovede rozdávat i ve svém stáří."
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PONTIFICIA COMMISSIO_DE_SPIRITUALI_MIGRATORUM^
IŤINEEANTI?M_CURA
Tak se jmenuje nový organismus ustavený Svatým Otcem,
o němž vyšlo 8. dubna "Motu proprio" datované na svátek sv. Josefa.
Co bude znamenat konkrétně pro nás, se uvidí v budoucnu. Jistě ovšem zůstane v platnosti, že hlavní odpovědnost^za duchovní správu lidí žijících mimo vlast má místní biskup, připadne
místní biskupská konference, jak bylo zdůrazněno v apoštoslkém lis
tu "Pastorali migratorum eura" vloni.
S^_CL_S^_-_SAVE_0UR_S0U1S
znamená česky "Zachraňte naše duše" a zaznívá nám stále z různých oblastí naší zeměkoule. Nechci opakovat, co už bylo v minulém čísle: Terst, Jižní Afrika...
Do Skandinavie nastoupí snad stálý český duchovní správce zacatkem června. O Francii vyjednáváme. Nyní ale smrtí P. Miky zůstala
opuštěná lícha v Sydney v Austrálii. Dp. Peksa o tom píše:
"Mgr. Crennan mne žádal, abych mu napsal jméno kněze,
o kterého by měl žádat do Říma, jelikož však^neznám nikoho, kdo_
by přicházel v úvahu, proto se obracím na Vás. V Sydney žije nejvíce našich krajanů (asi 7.000 - slovy sedm tisíc a možná více),
z toho je přes 2,000 nových a teá jsou bez duchovního správce.
Prosím Vás, bylo by možno poslat jednoho ceskeho kneze z Rima nebo z Itálie? Bylo by opravdu škoda, aby dvacetileté dílo zemřelého dp. Miky zůstalo opuštěno!""
^
Dp. Peksa se obrací na nás. My se obracíme na svědomí,
na vědomí kněžské odpovědnosti každého z nás. Přihlásí se někdo?
Na přání podáme i bližší informace.

Ještě k Jižní Africe. Dp. Čižkovský píše (další viz v
rubrice "Z naší diaspory"): "Samozřejmě, že by bylo dobré, kdyby
sem*kněz přijel i na dva roky, pak je to dokonce i lehčí dostat
vízum. Já Ti řeknu, že i na 6 měsíců by to stálo za to. Já už to
nezvládnu. Ted jsem přijel z East Londonu a Port Elizabethu, potkal jsem skoro všechny krajany, pokřtil jsem děti a příště, až tam
přijedu, tak budu mít svatby.... Kdybys měl někoho, tak to by bylo
pro Pretorii, proto by bylo nejlépe napsat arcibiskupovi v Pretorii. On na to už čeká docela netrpělivě, protože vidí, že na to ne
stačím. Na Květnou neděli budu v Pretorii, Velký pátek ve 3 hod. v
Johannesburgu a pak hned pojedu do Pretorie a v 5 hod. budu mít ob
řady tam pro krajany (je to 45 km). Na Hod Boží V Johannesburgu s
prvním svatým přijímáním. Příští měsíc pojedu do Kapského města
vzdáleného 1.400 mil, zůstanu tam dva týdny. V Port Elizabeth jsem
měl mši sv. a přišlo přes 40 lidí, dokonce i biskup přišel a velmi
pěkně mluvil ke krajanům. V Pretorii přišel také arcibiskup na mši
sv., mluvil velmi krásně (já to překládal) a pak si s každým potřásl rukou. Teá píši do Kapského Města kardinálovi Mc Caanovi, že
přijedu mezi krajany..."
Necháme Otce Čižkovského samotného, aby padl vyčerpáním? Být v Pretorii jen 45 km od něho by nebylo obtížné, on by jis
tě rád na začátku pomohl a kdo ho zná osobně, ví, že by to byla ra
dost s ním spolupracovat. Chápu ovšem, že není snadné odjet do takové dálky (i když zase tak nesmírně daleko to není!) a vydat se
nebezpečí, že by se pak člověk nedostal jen tak snadno nazpět, kdy
by mu to nevyhovovalo (i když tamní podnebí je pro nás příjemné, j
to už zase daleko od rovníku). Snad by se podařilo, zařídit to tak
to:
Kdyby se někdo přihlásil, mohl by tam jet zatím na 6 mě
síců. Kdyby viděl, že tam může pracovat, pokračoval by dál. V opac
ném případě by měl zaručeno, že se po 6 měsících dostane nazpět.
Jediná podmínka, která by ospravedlnila výlohy na cestu, by byl zá
vazek pracovat tam aspoň těch 6 měsíců. - Je to zatím jen návrh,
není to definitivně zajištěné, ale myslím, že by stálo za to o tom
uvažovat. Najde se někdo? Přepínám to S.O.S. na každého z čtenářů.
EABní-Y^STNÍKY
0 těch jsme psali v minulém čísle. Dnes sděluji jen jmé
no dalšího - je to úplný skvost. Jmenuje se KLUB a dá se objednat
na adrese dp. Vondry v St. Gallen ve Švýcarsku.

Z

Ř Í M A

NOVÉ_KNIHY
Křestanská akademie vydala v těchto týdnech tyto knihy:
Vilém Húnnermann, Syn brusiče nožů. Populární životopis zakladatele Kongregace eucharistiánů Juliana Eymarda svatořečeného papežem
Janem XXIII. Cena Lit 1.500.
Dr. Josef Hrbata, Perly a rhléb, 1. díl. Myšlenky k meditaci na
text čtyř evangelii pro osobni rozjímání, pro biblické farní večery, pro denní liturgické homilie. Autor bere v úvahu výsledky posledního biblického bádání a učení II. vatikánského sněmu. Celek
doplňují cenné srovnávací tabulky jednotlivých témat, konkordance
evangelií a obsáhlý věcný rejstřík, v němž nechybí poukazy na koncilové texty. Druhý díl vyjde na počátku příštího roku. Cena Lit
§.000.
Životopis Otce kardinála Velká mše vyjde v nejbližších dnech. Objednali jste si ho už za subskribční cenu?

*

NÁŠ_DÚM
Dům Střediska Velehrad je stále staveništěm. Přes zimu
se upravoval základní objekt, v němž se už dnes maluje a který je
připraven přijmout poutníky. Na léto zedníci přesídlí do vedlejší
stavby, která kdysi sloužila za tiskárnu. Tam budou zařizovat kromě obytných prostor i kuchyni a topení. Tak bude moci sloužit pris
tí zimu, dá-li Pán Bůh, tato vedlejší stavba, která už bude vytápěná, a zedníci se zase - budou-li peníze - přenesou do hlavního
domu, v němž už zařídí definitivně tekoucí vodu do všech pokojů a
topení. Pak už zbyde jen úprava třetí části, v níž bude mít jednou sídlo naše Středisko.
Hlavní je, že i když chybí ještě pořádná kuchyně, dum
je už schopen sloužit. 0 velikonocích byl už zaplněn švýcarskou
mládeží z Losanne.
^
Potřebuje-li tedy někdo přístřeší v Rime pro sebe anebo pro své známé (třeba i celé skupiny do 50 členů), může se s důvěrou na náš dům obrátit. Adresa: VELEHRAD, Via delle Fornaci 200,
00165 Roma. Tel. (06) 63 62 56. Zásluhou našich sestřiček se v domě mluví perfektně česky, slovensky, německy, anglicky, francouzky, španělsky, italsky (sestra představená je Češka narozena na
Slovensku, dělala maturitu na anglickém gymnasiu v Praze v dobe,
kdy se učilo němčině, a působila v Jižní Americe a Itálii). Ubytování na den včetně snídaně a večeře stojí v pokojíku pro jednu
osobu Lit 2.150; v pokoji s 2 - 3 lůžky Lit 1.950. Obědy zatím nepodáváme, ale můžeme je zajistit ve velké jídelně o několik metru
dál přes ulici za cenu v Římě jinak nedosažitelnou: Lit 800. Potřebným krajanům bychom vyšli vstříc případně i slevou. Máte-li
možnost, posílejte nám sem poutníky ze zemí, kde žijete, at dům
ani v době, kdy jsou zavřené čs. hranice nezahálí. (Pro orientaci
uvádím, že 1 US dolar je asi 620 Lit, za 1 DM se dostane asi 170
Lit. Ceny tedy jsou velmi dobré.)

Z

N A Š Í

D I A S P O R Y

Dp. Vincenc M. Janda SDB, Equador 25*1.70: "Před týdnem ukončili
jsme školní rok s pěkným úspěchem. Maturantů máme 75, kteří bez
zkoušek byli ihned přijati na různých universitách. V posledních
dnech sluníčko velmi silně vyhřívá a žravý nenasytný hmyz nemilosrdně štípe a ničí všechno. Zato příroda hýří opravdu rajskou krásou..."
Dp. Josef Peksa, Austrálie 11.3.70:"Letošní rok nezačíná moc dobré.
Pustil jsem se do přístavby Šumavy (8m x 20m), šlo to pěkně podle
plánu, až jednu noc přišel velký vítr a větší část střechy a část
zdiva byla dole. Škoda je 1.000 dolarů plus práce. Zdivo a^krov
jsme zase postavili, ovšem abych to mohl dodělat, budu potřebovat
půjčku z banky. Středisko Šumavu jsme začali v roce 1959, prakticky z ničeho, žádné vybírání a žebrání, jen pár dobrých lidí, kteří
byli ochotni pomoci. Za tu dobu jsme udělali kus práce, dnes kraja
né odhadují hodnotu střediska na 60 tisíc dolarů. Ovšem ještě zbývá hodně práce a hodně peněz, než vše bude hotové. Snad se zeptáš,
kde naberu peníze, pořádám tam 6 - 8 zábav v roce a z výtěžku se
to buduje. Šumava má 4 a půl ha pozemku v kopcích asi 26 mil od
Melbourne. Až, dá-li Pán Bůh, to dobudujeme, stane se to domovem
pro staré naše lidi."
Dp. Zdeněk Čižkovský, Jižní Afrika 19.2.70: "Předně mnohokráte děkuji za dopis, který, jak si sám můžeš představit, nebyl povzbuzující. Samozřejmě, že člověk nemůže nikoho nutit (jít do Jižní Afri
ky, pozn. sazeče). Prozatím dělám tu práci sám... - ... Když sem

přijedou naši lidé, tak vždycky mi přinesou pozdrav od Pátera Novotného z VídRe, ačkoliv se neznáme, od lidí se ale známe. Musí to
být úžasný kněz, protože každý o něm mluví velmi krásně. Ten by sem
měl přijet,, to bychom to spolu všecko tady vrátili k Bohu. ... Měl
jsem zde již pohřeb mladého Slováka, který se zabil při automobilové havárii. Teá. v Pretorii umírá jedna Češka, mladá matka, právě
porodila dítě, a tak někdy nevím, kde bych měl být dřív... Jardo,
prosím Tě, snaž se něco udělat!"
Dp. Josef Šach, Hamilton v Kanadě 22.2.70: "Měli jsme zahajovací
schůzi misie sv. Vojtěcha. Přišla stará garda. Nově příchozí, až na
jednoho, se nezúčastnili. Bylo nás dvacet včetně otce Jar. Popelky
SJ s Guelphu, Ont. Otec Popelka se chystá do Ameriky, aby převzal
osiřelou misii po P. Pelikánovi. Jinak mnoho úspěchů v misii nemám.
Pokřtil jsem jednoho hocha, čtyřletého a jinak jsem se hodně nachodil s lidmi, kteří se ani neukázali na schůzce. Práci jsem jim sehnal, jídlo a prádlo opatřil a mnoho jiných věcí, jako tlumočení na
úřadech atd., ale to je nic..."
Dp. Jiří Žák, Mnichoves (čili Monchdorf) v Rakousku 23.2.70:"Vinculum (zvláště to poslední z února) se mi líbí - projevuje a odráží
se v něm opravdu pěkně naše živé společenství, ochotné k vzájemnému porozumění, potěšení i povzbuzení. Proto se ozývám dnes - a s p o ň
krátce - i já. Farářuji tu ve velmi chudém pahorkatém kraji Hor.
Rakouska (něco podobného jako doma na Valašsku); postavil jsem zde
předloni faru a letos se chci dát do opravy a částečné přestavby
kostela. Mám tu práce nad hlavu, ačkoliv farnost je poměrně malá.
Nábožensky je totiž velmi živá a pastoračně náročná. Kromě toho vypomáhám v jedné sousední velké farnosti, kde je farářem (bez kaplana) starší už kněz, který na vše nestačí. Jsem tu mezi samými Rakušáky jako "kůl v plotě" (jen jedna stará žena - 931etá - pocházející z Českomoravské vysočiny - byla p a d á n a za Rakušáka - umí tu ješ
tě trochu česky); ke krajanům se dostanu jen v Linci (s P. Valeriánem se sem tam někdy "slezem" na besedu nebo aspoň na krátký "plk").
Ale jinak jsem spokojen, i když přitom na krajany a vl^as t. ne z ap o minám. "
Dp. Jiří Jeřábek, italské Tyrolsko 24.2.70: "Vybídl mě kolega, abych
napsal par radek o naší vánoční slezině v tomto mém svatém dome. Tak jak živenci Nepomucena budou vědět, scházívali jsme se my kopec
káři aspoň jednou do roka kdekoliv zde v Tyrolích, abychom nezapomněli brat na bratra. Bývalo nás. tu dost a dost po okolí a tak se
v Bruneku či v Brixenu vyskytlo^LO-12 lidí mluvících česky nebo slovensky. Pak se lidem začlo dařit dobře, svět se lákavě před nimi
rozvíral, anžto nebylo nikoho, kdo by je střežil a k bohulibému životu vedl. Ale přesto se u pana Mikuláštíka (viz jeho příspěvek v
posledním numeru Bincula /sic/ - vysvětlivka sazeče: v tom. posledním čísle je uveden pod svým matrikovým jménem jako Michalčík) na
vánoční hody sešlo vždy dost lidí. On byl první farář z našinců v
Tyrolích a tak na něho padlo odium nás hostit. A nebyla to maličkost, nebot je známo, že klérus je horší než kobylky. Ale buá. mu
čest, hlad ani žízeň jsme u něho neměli nikdy. Pak se ofarářili
další lidé - mezi nimi i já - kteří byli strategicky výhodněji položeni a snadněji dosažitelní. Tak se schůzky začaly pořádat u níi žepsaného. .. . Letos tu byli účastníci z Beneventa, Tridentu, Braies, Assisi, Oberguglu, Suldenu, Maulsu a Innsbrucku. Moc potěšitelným zjevem těchto setkání je, že se nemluví o prebendách, postu
pech, církevních financích, kuriích atp., ale třeba o našich kněžských problémech (viz Rýparův článek v posledních Studiích), dušpastýřských starostech, theologických směrech, náboženských poměrech doma. Letos byla vzácným přínosem přítomnost jednoho spolubrat
ra, který teprve nedávno opustil vlast. 0 detajlech psát nemohu, ale jedno napsat muším: že tam jsou přítomny a působí síly, které opravnují k optimismu, že je
prostě evangelický kvaši -...-Amen"
NA SHLEDANOU V ČERVU - UZAVERKA PRO PRISTI CISLO 31. KVĚTNA 1970.

