Řada XV., číslo 3*

V Římě v únoru 1971*

Přiložený adresář
je několik stránek potištěného papíru. Seznam jmen, asi opět neúplný.
Kdo jej srovná s adresářem minulých let, uvidí, že
tam jedno či dvě jména přibyla a jiná ubyla. Nejsou tam už jména
našich zemřelých, chybí tam jméno někoho, kdo si to tak výslovně
přál, zmizela tam i jména těch, kdo se rozhodli nesloužit už mši
svatou. Kolik radosti a naděje, ale i tíhy a úzkosti se skrývá
za těmi - a mezi těmi - řádky.
Adresáře budeme asi používat k tomu, abychom si navzájem psali. Je to tedy užitečný prostředek vzájemného spojení.
Pouto, které se vine přes hory a oceány a spojuje ty, kteří k sobě nějak patří, kteří si jsou přes zeměpisnou vzdálenost blízcí.
Nit růžence, na kterou jsou navlečena naše jména, abychom nezapomínali, že ani v exilu nejsme sami.
Poněvadž se všichni modlíme, je ten náš adresář také diptychem: velkým "communicantes" bratří, kteří podle zeměpisných pásem od východu slunce až na západ stojí před Pánem a prosí
za ostatní. Či to není pravda, že se všichni denně modlíváme, aby
nás, "kdo máme účast na těle a krvi Kristově, shromáždil a sjednotil Duch svatý"?
Kdo ten seznam musí lepit dohromady, by měl teá chu*6
k těm zbožným slovům věcně poznamenat, že je to také notná otrava takový adresář sestavovat a pročítat. A je těžké proti tomu
něco namítat. Ovšem - není to také něco velkého, sledovat jména,
která jsou už zapsána, jak praví Zjevení, v Beránkově knize života?
Zda tam jsou všechna, to samozřejmě nevíme. Ale modlit se za to jistě můžeme. I k tomu, a snad především k tomu, nás
ten adresář vybízí. Řekněte tedy sami, je to kus potištěného papíru, ale není přece jen úžasný?

M E Z I

N Á M I
ZEMĚEL_BRATR_KONSTANC_ČIKL_Oř\,

minika, kterého nemůže neznát nikdo z těch,
bývali v Římě.
Poctivý syn své rodné Hané žil
síme říci - od nepamětna (i když se narodil
a svou službou jako řeholní bratr uhrazoval

věrný syn svatého Dokdo po nějaký čas pov Římě - my mladší muteprve v roce 1908),
římské provincii vý-
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daje za studie několika generací našich Otců dominikánů.
Však to také nebyl bratr obyčejný. Po léta byl pobočníkem Otce generála a v posledních letech vládl nad poštou římského Angelika, kterou doručováLi odesílal učeným i prostým.
I když mu šla italština poměrně dobře (tak si na ni
navykl, že když si po válce chtěl zajet domů a kupoval si v Prostějově lístek na lokálku, drmolil i tam na pokladního vlašsky a
docela se zlobil, když viděl, že mu v rodné vlasti nerozumějí),
přesto si zachoval osobitou výřečnost poddaných krále Ječmínka a
bylo radost (měl-li člověk dost času) za ním . aajít a pookřát při
jeho povídání.
Nebožtík P. Ondřej Petrů o něm vyprávěl: Když bylo
církvi v zemi české nejhůře, bratr Konstanc si řekl, že nestačí
jen modlitby, ale že je třeba i obětí. I započal půst, tak přísný půst, že ho všichni bratři obdivovali. Jejich obdiv se prý ale
změnil v posvátný údiv, když zjistili, že bratr Konstanc od samého postění den ode dne tloustne. I dali dohromady své postříhané
hlavy, aby jako synové řádu zvyklého na spekulaci vysvětlili ten
malý zázrak. Ale ač tam bylo mnoho zvučných jmen katolické mystiky, práva i filosofie, nikomu se nedařilo ten oříšek rozlousknout.
Tu nakonec zasáhne prostý bratr kuchař: "Bratr Konstanc?" povídá,
"ano, ten se postí poctivě po celý den, ale večer po kompletáři,
když už slunce dávno zapadlo, je tak zkrušen hladem, že se s podlomenými silami dobeihá do kuchyně a tam pak pozře všechno, co
není pod zámkem." I oddechli si učení páni profesoři a Otec převor vydal rozkaz, že se z asketických důvodů bratru Konstancovi
postění zapovídá.
Dovolili-jsme si vypravovat tento "Kvítek bratra
Konstance", nebylo to proto, abychom se nějak dotkli jeho světlé památky, nýbrž spíše abychom ho přiblížili v jeho skutečných
lidsky hřejivých rysech.
Bratr Konstanc byl totiž opravdu věřící křesťan.
Poznalo se to během doby jeho utrpení, kdy on, zvyklý na pochůzky
po městě a na italské spaghetti, musil trávit dlouhé dny a léta
mezi čtyřmi stěnami své cely a zachovávat dietu diabetiků. Ta cukrovka byla opravdu jeho křížem, způsobila mu i bolestné amputace
prstů na noze. Ale on zůstal právě v tomto utrpení vyrovnaný a
veselý a tím ukázal své zakotvení v Bohu*.- .
Pomazání nemocných přijal právě v předvečer odletu
P. Ondřeje Petrů do Vídně, toho osudného odletu, při kterém mu
propadl na letence kupón na zpáteční cestu, a sám ho pak dostihl
na věčnosti o 28 dní později.
Sejdou-li se ti dva, bratr Ondřej a bratr Konstanc,
u trůnu Beránkova, jistě jim nebude smutno. A i nám, co jsme je
znali, se bude nějak snadněji odcházet, když víme, že tam už máme
takové přátele. - Zatím i za bratra Konstance prosíme o vzpomínku
při mši svaté.
Poznámka sazeče: Píši ty nekrology ochotně a s láskou, ale v poslední době se ml toho zdá už nějak moc. Nemohl by se pro změnu
- do vyjití příštího čísla - místo umírání někdo z čtenářů třeba
narodit anebo aspoň - myslím tu hlavně na bohoslovce - se dát vysvětit? - Vlastně, teá si vzpomínám, něco takového se také stalo.
Proto hned tisknu další nadp& pro zprávu, která by jinak patřila
do rubriky "Z naší diaspory":
DP^_§TANISLAV_LIŠKA_C^Sc^^_NOVÝ_ČE^
Grand Prairie, Alberta, Kanada: "Srdečně Vás zdravím
z kanadského severu a děkuji Vám za to. že mi posíláte Vinculum...
Konečně jsem byl na jaře vysvěcen a ted jsem na zdejší faře. Jsme
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tady tři kněží, ale máme obrovskou faru a práce až nad hlavu."
Vítáme Otce Slávu, jak si on říká, do našeho presbyteria a dodatečně mu pisgeme Boží pomoc v jeho kněžském působení.
I-NEPOMUCENUM_SE_ZAČLO_TUŽIT
14. února budou vysvěceni na kněze dva Slováci (Král
a Šibík), 4 čeští bohoslovci (Blažek, Ge, Láša a Opršal) dostanou
poslední nižší svěcení a studenti první teologie, dva Češi (Píška
a Steiner) a dva Slováci (Hrmanovský a Rajčák) přijmou tonsuru.
Pán je provázej a posiluj!
^ESKĚ_ŘEHOLNICE_NA_POSTUPU
Snad je to už známo všem, že je Vinculum daleko pokrokovější než třeba Helvetská konfederace. Zatím co Švýcarsko
uznalo ženy za tvory rozumné a volbyschopné až v těchto dnech
(většinou 57%, snad jste to četli v novinách), my už posíláme Vinculum našim řeholnicím delší dobu. 0 jejich volbyschopnosti pak
už vůbec pochybovat nemůžeme. Kdo sleduje církevní tisk, bude vědět, že české sestry pomalu ale jistě přebírají vedení světových
řádů a řeholních společností, a to rychlostí, která v poslední době dosáhla míry^dvoú kongregací za měsíc.
Mezi 15. prosincem a 15. lednem dostala českou generální představenou kongregace Františkánských misionářek Panny Marie Pomocné se sídlem v Assisi a kongregace Školských sester sv.
Františka se sídlem v Římě.
První generální představená se jmenuje Ludmila Hrabcová, a přesto, že byla delší dobu v Kolumbii a že je jediná Češka ve své kongregaci, mluví a píše dokonale česky.
Druhá kongregace je velmi známá v Cechách, na Moravě
i na Slovensku, kde žije ještě většina jejích sester. Má ale také
provincie v cizině s domy v USA, Chile, Itálii a Německu. Její nová generálka přijela na volbu z Československa. Je to sestra Eliška Pretschnerová, která zřejmě chce vnést do své kongregace svěží
křesťanství utužené drsným podnebím naší vlasti. Představte si:
zřekla se velebnosti, která ještě tak často vznešeně ukapává je-li toho země hodna - z některých hodnostářů a hodnostářek církve římské, a dává si zcela prostě říkat "sestra Eliška". Má pak
právo se divit, podezřívají-li ji lidé, že čte evangelium, kde
Kristus Pán právě tohle (jeden Otec - vy všichni bratři a sestry)
navrhuje? - Modlíme se za Vás, milé sestry.
NAŠI_NEMOCNÍ
-Dostali jsme zprávu, že ve Stuttgartu, v nemocnici,
kde byl kdysi operován pan kardinál Beran, leží (anebo, doufejme,
se už nyní dá užít minulého času: leželi) dva naši kněží: pan děkan Urban a mons. Němec. Oba prý měli něco se srdcem. Vzpomínáme
na ně před Pánem a přejeme brzké uzdravení.
:POUŤ_DO_SVATÉ_ZEMĚ
V posledním čísle byl dotaz ohledně pouti do Svaté
země. Poněvadž jsme zapřísahali všechny čtenáře, aby se co nejdříve přihlásili, zajišťovali jsme si už personál na třídění přihlášek. Nakonec se ale zjistilo, že nával nebyl tak velký.
Přihlásili se celkem dva spolubratři, z nichž jeden
ee.zúčastnil schůzky našich kněží v Německu a přihlásil se už osobně i tam. Víc bylo hlasů opačných vyjádřených v různých dopisech. Důvod byl vždy týž: že by
toho bylo na jeden rok příliš
moc, putovat do Lourd.es i do Svaté země.
Za těchto okolností je nesnadné něco podnikat. Ba
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vůbec i něco radit. Bylo by lepší, aby se dosavadní zájemci soukromě smluvili a přidali se k nějaké jiné pouti, anebo je lépe čekat na příležitost naší vlastní pouti, která zůstává problematickou? Dalo by se o ní uvažovat příští rok. Zatím ale stále roste po
čet našich kněží, kteříuž byli v Palestině ha.vlastní pěst, zrovna o vánocích tam opět jeden jel.

Z . D O M 0 V A
JAK_UMÍRAL^PROFESOR_ŠÍHA
"
Kdo studoval na pražské fakultě, pamatuje se na pro
fesora práva Dra. Josefa Šímu. 0 jeho posledních okamžicích nám do
šel tento dopis:
"Asi 14 dnů před svými 81. narozeninami, 28.10., do
stal zánět žil v noze. Psal svému příbuznému do Chomutova, který
je lékařem, aby ho přišel navštívit. Ten se nejdříve obával, aby
nemusilo dojít, kvůli cukrovce, k amputaci nohy, ale při prohlíd*Ce zjistil, že zánět je již na ústupu. Začátkem listopadu už mohl
opět sloužit mši svatou, jeho příbuzní ale říkali, že jim připadá
-velmi smutný. V neděli ráno 1$. listopadu měl mít mši sv., ale asi
půl hodiny před začátkem ji musel pro velkou slabost odříci. Mši
sv. tedy sloužil jiný kněz a on sám dosel do kaple pro svaté přijímání.. Po večeři se cítil opět velmi slabý. Říkal, že si půjde
'hned lehnout. Ráno ho sestřička budila ňa mši sv., ale neotevřel.
Po mši sv., asi v půl scdmé^ když zase neotvíral, vypáčili dveře
a našli ho klečícího na holé zemi, vedle postele, opřeného lokty
o židli a byl již ztuhlý. Ňa štole.svítilo světlo,a ležely čerstvé
poznámky k jeho práci a na nich brýle. Psal do poslední chvíle své
ho života. Asi se mu Udělalo nevolno a'chtěl se pomodlit. V modlit
bě vydechl svou krásnou duši/
Pohřeb měl opravdu důstojný. Vyšehradský kostel byl
plnýv Slavné rekviem sloužil otec biskup Dr. Tomášek a zpívali při
něm bbhoslovci. Obřad vedl otec biskup Trochta. Za fakultu se rozloučil prof. Dr. Merell. 60 kněží bylo oblečeno a v civilu byl také přítomen otec biskup Dr. Matoušek a otec biskup Hlad, asi 150
kněží a 50 sestřiček."

K R A J A N S K Á

D U C H O V N I

S L U Ž B A

Naše volání přece není zcela marné. Aspoň občas má
nějaký ohlas. Proto se nevzdáváme a znovu prosíme o pomoc.
Pro Austrálii (Sydney) se, jak bylo oznámeno, přihlásil jeden kněz, ale nešťastný úraz mu nedovolil nastoupit. Těch
7.OOO lidí je stále bez kněze. Vyjednáváme o duchovní službě v
New Yorku. Jeden kněz se přihlásil. Dej Bůh, aby to vyšlo.,Dg,Jižní Afriky na pomoc Otci Čižkovskému se doposud nepřihlásil, aspoň
definitivně nikdo. S jedním knězem uvažujeme o otevření české misie v Holandsku.
Zatím ale jsou hlášena dvě odkrytá místa v Německu.
Oblast kolem Kolína nad Rýnem a Švábsko kolem Stuttgartu (následkem onemocněni tamního misionáře), V těchto posledních dvou případech jde o systěmisovaná místa placená německým episkopátem. Kdo
se přihlásí?

VINCULUM_XV^_3

Z

-_5_-

ÚN0R_1971

Ř Í M A
NOVÉ_KNIHY

vydané v posledních týdnech: Hlasy Otců (Lit
900), Gertrud von Le Fort, Věčná žena (Lit 600), Přijd, Duchu svatý (brožurka o sv. biřmování, Lit 100), Mluv, Pane (brožurka o volbě povolání, Lit 100).
NAJDOU_SE_SPOLUPRACOVNÍCI?
V posledních letech vyšla v náboženské edici Křesťanské
akademie řada titulů, které prošly i rukama čtenářské obce "Vincula". Na přípravě mnohých z nich spolupracovali nejen spolubratři
činní v krajanské duchovní správě, ale i jiní naši kněží a katoličtí laici. Archívy Křesťanské akademie však nejsou nevyčerpatelné
a stálých dobrovolných spolupracovníků je vždy jen hrstka. Najdou
se noví spolupracovníci ochotní překládat z cizích jazyků, aby tento apoštolát katolické knihy mohl i nadále pokračovat?
SEZNAM_KNIH_A_ČASOPISU
Na přání některých čtenářů,přikládáme k tomuto číslu
seznam knih, které má na skladě Křesťanská akademie a názvy časopisů, které vydává. Věnujte tomu, prosím, svou pozornost a snažte se s tímto apoštolátem spolupracovat.
Docházejí nám také žádosti o české liturgické texty. Těm
bohužel nemůžeme vyhovět, protože dnes nejde o soukromé překlady,
nýbrž o autentické texty v češtině, která se stala po koncilu liturgickým jazykem. Tyto texty mohou schválit jen biskupové ve vlasti a prozatím je třeba si také do vlasti soukromě napsat někomu z
přátel o jejich poslání. V těchto dnech máme k disposici velmi omezený počet dvou publikací: Jednoduché chorální nápěvy nového českého Ordo Missae a Návrh na nové nápěvy kněze a Božího lidu od P.
Olejníka. Jde opravdu jen o několik málo výtisků, předem se tedy
omlouváme, že nebudeme moci uspokojit všechny, kdo o ně napíší.

Z

N A Š Í

D I A S P O R Y

P. Josef BUŇÁT, Sao Paulo, 22.12.: "Navštívil jsem v tyto dny krajany v Sta. Catarina a Paraná. V Blumenau jsem našel jednu českou
rodinu; mají tam na návštěvě maminku z Československa. Jsou praktičtí katolíci a večer jsme hovořili dlouho do noci... Děti ale už
česky neumí - k velkému zármutku babičky, jež zase neumí portugalsky. Nemá si celý den s kým promluvit, neboť syn pracuje a dcera
vyučuje.
V Paraná, kolem Londriny, jsem našel více krajanů, hlavně Slováky;
založili si tam osadu "Bratislava". Emigrovali tam z Rumunska po
1932, celkem 52 rodin. Mají tam menší kávovníkové plantáže, ale
zle se jim nevede, ač si žijí skromným životem brazilského vnitrozemí (dřevěné domky). Právě tyto dny jeden z jejich synů měl promoci na lékaře. Našel jsem tam též jednu českou rodinu pěstitelů^
kávy - pana a paní Radovi z mého okresu (Příbram). Mají 12,5 akrů
(tj. 32 ha) prvotřídní rudozemě (nejlepŠí na kávu, tzv. deronní
hráze); pěstují též dobytek (indické zebu, jež snese tamní vedro).
I oni si žijí skromně, ač by za vše dostali dobré peníze a mohli
dožít v Londrině jako mnozí jiní v luxusních bytech (apartamen-
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tos). Uvykli si na těžkou práci a neradi by se loučili s výsledkem
celoživotní dřiny.
V Londrina jsem se setkal s nejstaršim českým kafařem zde. Je to
pan Bukvar. Je mu 85 let, jeho paní, také českého původu, o něco
méně. Oba jsou svěží. Sotva byste dali starému kafaři víc jak 70
let. Pracoval jako přístavní dělník ve Francii - Le Havru. Tam ho
zastihla prvá světová válka. USA a Švýcarsko ho nepřijaly, ale
Brazílie mu dala vízum. Se zašitými napoleóny (v košili!) se dostal
sem. Tři roky se těžko probíjel; pak si přivydělal.v pivovaře zde
(v Sao Paulo). Ušetřené peníze investoval do kávy, jež tehdy dobře
platila. Nedávno své plantáže prodal a privatizuje v Londrině (160
tisíc obyvatel, 36 let existence města). S hrdosti mi ukázal článek pražských novin z 1924, kde stojí, že "pan Bukvar, prvý český
pěstitel kávy v Brazílii, poslal do botanické zahrady v Praze prvá semena kávy ze své plantáže". U Londriny v Cambé jsem se setkal
s dalšími krajany.
Před 4 měsíci tyto končiny navštívil slovenský jezuita biskup Hnilica. Mne tu tehdy nezastihl, byl jsem na Severu. Znaven, ale spokojen misijní cestou jsem se před 4 dny vrátil sem, do Sao Paula,
neboU musím 2$.tm. celebrovat slavnou českou mši sv. s koledami
pro naše české krajany zde, ve středu Sao Paula, v kolegiátní kapli sv. Anežky. Sem, ke mně, to je z ruky á pro mnohé daleko (mnozí bydlí na opačném kraji velkoměsta a ulice jsou ucpány pouličním ruchem).
Končím a přeji všem veselé milostiplné vánoce a mnoho síly Boží
do Nového roku."
Dp. Jiří Pavelka, Německo, 28.12.: "Promiňte, že jsem se se svými
vánočními praními a pozdravy trochu opozdil! Nezapomněl jsem na
Vás, ale bylo té práce před svátky moc, jak víte sami. Někdy.musí
člověk dělat všechno, takového managera a výsledek - rozšíření
srdce. Ano, to není witz, zjistil mi to lékař po roentgenu a mnohém proklepávání. Tož, musím se šetřit a pojídat tabletky. Doufejme, že mi Pán Bůh v nóvém roce dopřeje ještě trochu zdraví."
Sestra Odina, borromejka, Vídeň: "Když jsem se vrátila z dovolené,
říkala vel. matka, že u ní mám balík z Říma. Byly v něm 4 knihy.
Srdečné zaplat Pán Bůh. Již jsem jednu dala s. Asterii, která měla velkou radost. Také, mimo Nový život, mi došlo Vinculum. Ani nevíte, jakou radost jsem měla, když se dočítám o působení-důstojných pánů, které znám osobně z Nepomucena. A je to pro mne ještě
větší pobídka, abych se za Vás modlila a obětovala a prosila, abyste neochabovali na cestě, kterou jste si vybrali pro celý život.
A prosím Pána, abyste již zde na zemi pocítili radost z vykonané
práce."
' *
*
P. Antonín 0. Bernáček, Paříž: "Tak život naší komunity roste a
neomezuje sé jen na mši svatou (účast vzrostla na 80 - 100), ale
po každé mši svaté máme besedy, kde prohloubíme naše^poznání Krista a bližního. V pětimilionové Paříži lidé obětují mnho času na
jízdu ke mši svaté, a proto chtějí, aby si rozšířili svůj sociální život. Krajané jsou obětaví a zdarma chystají české buchty s
kávou či čajem všem přítomným.
Na Štědrý_večer__20 osamělých krajanů společně večeřelo a připravili se čtením Bible a zpěvem koled na půlnoční. Dámy farnosti mi
jídlo připravily i přinesly a já jsem uvařil tradiční hrachovou
na másle. Na Hod Bqzí_jsem obětoval třetí mši svatou v pokoji našeho nemocného spisovatele Jana Čepa u Notre Dame, dokonce jsme
tam zpívali koledy ža doprovodu houslí, škoda, že tu nemáme"dudáka. A na Štěpána jsme se znovu sešli ů Stolu Páně s Msgrem Parolkem a při msi sv. i při besedě zpívali naše koledy a národní písně. Jak se zdá, daří se nám v Paříži dobře a čekáme svatby i křty."
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P. Jaroslav POPELKA, Los Angeles na Mlááátka 1970:"Píši tento dopis v nemocnici, ale doufám, že nebude cítit jako nějaká desinfekce. Mám se už tento týden zase vrátit ke své práci. Prolenošil
jsem zde vánoce - pro české bohoslužby jsem musel mít zástupce,
který však česky nemluví - ale krajané jsou spokojeni, jen když
si česky zazpívají.
Napsal bych toho víc, ale musím se omezit, protože chci vyřídit
ještě jiné věci, a zatím musím šetřit silami. Doktoři se všemožně
snažili najít na mně nějakou nemoc, a nyní se radují, že ji našli
přímo u srdce. Ale s pomocí Boží doufám, že budou mít brzy po radosti."
Po návratu z nemocnice napsal ve svém věstníku:. "Abych uspokojil
ty, kteří se zajímají o lékařskou diagnosu mé nemoci, která mně
držela v nemocnici až do konce roku, a abych předešel nesprávným
dohadům, sděluji, že se lékař zatím - po všech těch různých experimentech - spokojil tím, že všechny mé potíže, které spočívaly
hlavně v bolestech na prsou, svedl na angínu pectoris. Tímto objevem mne sice neuzdravil, ba ani ty pokusy mi nijak nepomohly, leda
že jsem se stával stále nemocnějším, čím déle jsem byl v nemocnici, - ale aspoň byl učiněn konec obavám, že by to mohlo být něco
horšího. Zvykne-li si prý člověk i na šibenici, je zcela možné, že
si i na tuto nemoc zvyknu, a duchovní služba krajanů tím nijak nebude trpět."
Dp. JosefJ^ÁĚEK, Kanada, 28.1.: "Mám podrobné zprávy o pohřbu strýčka Blažeje na Moravci... Byl jsem u P. Blažeje, otcova bratra, v
1968 těsně před ruskou invasí a mám i pár fotek. Kromě toho ohromný stoh jeho dopisů po 20 let, z nichž poslední došel měsíc po jeho smrti, protože nebyl označen a oznámkován na vrátnici jako letecký. Byl jím naklepán na stroji a třesoucí rukou podepsán: Tvůj
strýc Blažej. Opravdová labutí píseň, testament š*6astnéhc poutníka u dveří věčnosti.
Strýc byl pro mne v jistém smyslu víc než táta. Ten mne vytáhl za
kštici jako Habakuka ještě v dětství z rodiny a vesnice, kde jsem
byl postrachem všech třešní a psů a uzavřel v juvenátě CSsR, idkud
pak jsem šel do Bubenče, kde byl mým profesorem a pak intimním kamarádem přes všechny zvraty doby a vzdálenosti kontinentů.
Jako styl P. Blažeje má jedinečnou svěžest a vždy sváteční úbor,
jejž připisoval "staromládenecké svěžesti" á la Svatopluk Čech a
pak pohledu do zelena ze staré vily Otců jesuitů za gymnasiem v
blízkosti Stromovky, tak jeho písmo si nezadá před žádnými hieroglyfy. Jsem v tom oboru expertem, který rozluští vše nečitelné
pro nezasvěcence. Omlouval se jednou pro jeden dopis horší než
ostatní, že vynaložil všechen svůj krasopis na obálku s adresou,
jež má být zřetelná pro pošíáky, a že mu nezbylo na vnitřek. To
bylo ovšem pravidlo, zvláště poslední léta. Přes všechno vyučování a systematickou denní práci ve své knihovně, přesto, že měl
od roku 1917 či 18 jen půlku plic, přes hubenost a vytáhlost, klapal ještě okázale svým vlastním chrupem, přejížděl hustý vlasový
porost na celé hlavě bez šedin a s určitou shovívavostí shlížel
na mne, když jsem hledal po kapsách brýle, abych přelétl poslední korekturu jeho stránek "Život Kristův". Říkal: jako učedník
j^em chtěl napsat historii své vlasti, jako tovaryš dějiny své
víry a jako mistr život svého Boha-Spasitele. Náročný program,
naplánovaný na 60 let řeholního a vědeckého života. Bůh sám ví,
s jakou houževnatostí a s jakým nadšením uskutečnil s jeho pomocí
ohromné dílo, jež nám zůstalo. Věrný odlesk jeho veliké duše, zasvěcené Dobru a Krásnu. A*& mi Pán Bůh odpustí, že jsem se nedovedl ještě pomodlit ani Otčenáš za pokoj jeho duše, ale modlím se
spíše k němu, aby mi dal půlku svého pláště, abych aspoň mohl poděkovat za to, co v něm uskutečnil a jehož jen půlka představuje
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můj nejvyšší ideál v této službě."
Dp. Josef LUKÁŠ, Kanada, 1.2.: "Místo zpráv přikládám naši ročenku a album. Budete mít aspoň částečnou představu, jak tu žijeme,
na dalekém "divokém" západě. Shaunavon je typické prérijní městečko o 3.500 obyvatelích."
Prolistovali jsme shaunavonské "Parish Pictorial Directory", které
bylo přiloženo. Celkem krásný velký kostel, moderní škola a pak
skupinky tamních domorodců, kde vždy mezi strohými tvářemi kanadských farníků se na Vás usmívá dobrotivá moravská tvář Otce Josefa s napolo šibalskýma a napolo farářsky ustaranýma očima. Jeho
farnost se totiž dožila 55 let.
Mons. Jos. C. KUNC, Texas, 30.1.: "Dostávám Vinculum, třeba nejsem
exulant. Jsem vysvěcen na kněze již 1907 zde v Galvestoně. Přijel
jsem do USA jako seminarista s úmyslem pracovat mezi (a pro) krajany. Má práce je již dávno u konce, ale stále se o krajanské záležitosti zajímám, pokud ještě trochu vidím. Žiji ve svém domku
blíže kostela v osadě, kterou jsem budoval a 30 let v ní působil
co farář.
Čtu, že pořádáte pouí do Svaté země a mohl bych Vám získat nějaké
poutníky odtud, až budete vědět bližší data (čas, místo, kde by
se naši poutníci připojili, dobu pobytu v Palestině, přibližnou
sumu atd. - dejte mi vědět, já bych to dal oznámit v našich časopisech "Katolík" v Chigagu a "Našinec"zde v Texasu). Já si totiž
vzpomínám, že jseň něco podobného provedl roku 1930, když pou*6 do
Svaté země pořádal Msgr. Otto a bylo nás všech 30 poutníků, byl
mezi námi i biskup královéhradecký Karel Kašpar, pozdější kardinál
pražský."
P. Zdeněk ČIŽKOVSKÝ, Johannesburg, 9*2.: "Doufám, že jsi dostal nové JARO (tamní časopis), lidem se zde sice líbí, ale odběratelů je
stále málo, ták teá budu mít problém s inseráty, protože bez nich
se časopis nedá zaplatit, a tak stále je něco. Nechtěl jsem JARO
už vydávat, protože je to velmi zavazující práce, ale bez časopirsu bych mohl spakovat kufr a odejet do Durbanu a mít se dobře. Ztratil bych úplně kontakt s krajany, protože kdybych vydával jen nějaký farní papír, nikdo by mi nenapsal změnu adresy, takhle jsou
přece jen donuceni to udělat. Jinak je hodně práce, hodně rozvodů,
hodně nevěrností, ale zato finančně se všichni mají velmi dobře.
No, a když je nejhůř, tak přijdou ke mně. Já si nemohu dovolit být
nemocen a teprve ne jít na dovolenou, kterou jsem neměl, co jsem
vzal tento job na sebe, ale nemysli si, že mě to nebaví, dělám to
rád, ale je to prostě moc, moc, moc!!!"
P. Miroslav VAŠINA, Terst, 9.2.: "0 vánocích zde bylo práce víc než
dost, potom jsem dostal chřipku a nakonec mi zabralo hodně času vyřizování dokladů pro jednu českou rodinu, která 30. ledna uzavřela
zde v uprchlickém táboře církevní manželství. 0 vánocích jsme půlnoční českou mši svatou neměli, byla právě chorvatská a mnozí z
krajanů se rozjeli ke svým známým a příbuzným. Měl jsem pouze českou mši svatou na Hod Boží vánoční v deset hodin dopoledne a v tuto dobu mívám českou mši sv. i každou neděli a zasvěcený svátek.
Na Nový rok jsem pozval všechny krajany do Opičiny, do vily, kde
jsou ubytována děvčata, pohostil je v mezích svých možností a připravil takové malé krajanské setkání s poslechem českých gramofonových desek. Myslím, že všichni byli velmi spokojeni, především,
že se dostali do příjemnějšího prostředí, než jaké jim poskytuje
tábor v Padricianu."
P. Vojtěch ENGELHART. Skandinávie, 9.2.: "Naděje na brzký příchod
jednoho slovanského kněze je pro mne opravdu velká věc: konečně
všechna tři hlavní města dostanou mši sv. jednou za měsíc. Stav misie Sever se čím dál lépe konsoliduje a dělá mi opravdu mnoho radostí,__i_^když samozřejmě_starosti také_nechybějí."_ _
PřIští"cislo vyjde, dá-li Pán Bůh, v dubnu. Uzaverka 33. března.

