Řada XV., číslo 4.

V Římě v dubnu 1971.

Ještě jdem po vodách
Leč břehy z vod
pevninu vod
zem strhává
A my
už spolu
polykáme hlínu
bez lásky lásky
hlad, kost,
pozemskost
Tato báseň se octla v jednom krajanském časopisu. A pod ní
koláž pocitů a výpovědí smutných mladých lidí (nebo, chcete-li, o
smutných mladých lidech). Několik útržků:
"..neměla ale immuní látky proti té směsi náhlé touhy, náhlé
ho stesku, prudké samoty, která u mužů často končí u alkoholu,
u sensitivních žen v milování...
Chci podotknout, že ani já ani moji hrdinové, jak jsem je poznal, nepovažují sex za cíl života, by6 se to tak jevilo. Svůj
cíl snad zatím
n e n a 1 e z 1 i ...
(Typ osamělých:) Jsou plaší. Nejsou příliš učenliví na jazyky.
Mluví s chybami a to je přivádí do psychických stresů, nejsou
schopni sami navázat kontakt, ani ho udržet. Jsou nejistí k
pláči. Jsou
z o u f a 1 í.
To, co chci naznačit, známe ostatně všichni: tu hrůzu a o s a m o c e n o s t na nočních ulicích zalitých světlem, tak
zeinalým a
cizím, me.zi rozesmátými lidmi, kteří nám připada
li jako klauni v představení končícím zastřelením pianisty.
Každý jsme cítil
p o t ř e b u
č 1 o v ě k a. Vy starší,
neodsuzujte ty mladé, většinou bez rodin, že tu potřebu cítí
silněji, než potřebu dobýt společenského postavení... Není to
jenom potřeba sexu. Ostatně pokud tuto potřebu neuspokojí,
hrozí jisté části z nich
k a t a s t r.-O f a (alkohol, dro
gy, tuláctví ze země do země). Co dělat?
Prosím, pamatujte, že se pohybují po napjatém laně a každým
okamžikem jim hrozí zřícení. Pokud jim chceme pomoci, čiňme
tak lidsky. Není větší urážky než dobročinnost ze zvědavosti.
Není většího neštěstí než
s a m o t a."
Když jsem to četl, bodlo mě u srdce. Nad tou strašnou tragikou.
Vlastně dvojí tragikou. První je v samém postavení těchto mladých
lidí, našich lidí, kteří zoufale hledají a nenalézají, kteří hledá
jí a tápou s vyprahlým srdcem. Druhá tragika je v tom^. že já, my,
kteří jsme^vyslanci vzkříšeného Krista, známe studánku, z níž by
se ta žízeň těchto mladých mohla utišit. Máme - a mnozí dokonce
z přímého poslání zrovna pro ně - živou vodu, ale nedovedeme jim
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ji podat, nabízíme ji v tak ohmataných pohárcích a asi s tak šosáckým a někdy i unuděným postojem, že mnohé vůbec ani zdaleka nenapadne ji u nás hledat. - Není i tato druhá tragika k pláči?
Nejsme ovšem první, kdo si tu věc uvědomuje. Dnes je to docela módní problém. Volá se po změně institucí a po dalších jiných
změnách od límečku až po střevíce. I ty mohou mít jistě svůj vý znam, nedá se to předem popírat. Ale nejde především a vlastně jedině o to, že ti mladí lidé touží, zoufale touží po Kristu Pánu a
že zjevit Krista Pána není věcí ani ordinariátních oběžníků ani
kněžských kontestací ani duchovenské módy, nýbrž Kristova Ducha?
Že ti lidé chtějí vidět živé svědky Vzkříšeného, z nichž vyzařuje jeho láska a srší jeho radost, někoho, kdo dovede být tak nějak strašně fajn, jako byl On - vlastně jako je On, který v nás
chce působit?
Chápu, úvodník Vincula to nerozřeší, ani nějaké moudré
úvahy, na to jsou jen zžírající plameny seslané o letnicích.
A tak si letos přeju, pro sebe i pro druhé, aby nás všechny ty plameny pořádně sežehly. Aby se ten náš pohárek stal křištálově průzračným. Abychom se stali živým obrazem a nástrojem
Vzkříšeného, jeho "sacramentum". Abychom byli v dnešním českém vydání On, ne my.
Pak bychom těm mladým lidem měli co dát. Pak by u nás našli právě to, po čem prahnou. Pak by se stali šťastnými. A my s
nimi. Veni, Creator Spiritus!
yx

M E Z I

N A M I
NOVÝ_OPAT_U_SVATÉHO_PROKOPA_V_LISLE

byl zvolen 14. dubna.
Je jím P. Tomáš Havlík, bývalý spolupracovník zasloužilého přítele Cechů pana opata Ondráka. Dosavadní opat P. Daniel Kučera se
svého úřadu vzdal, aby se cele uvolnil pro vedení místní koleje.
"Zvoňte všemi zvony na znamení radosti," vybízela nás prv
ní zpráva, kterou jsme o volbě dostali. Protože právě zvony neoplýváme, poděkujeme Pánu Bohu vděčnou modlitbou a budeme novému
opatovi vyprošovat hodně Božího požehnání.
UMÍRAJÍ_NÁH_RODIČE
Naposled maminka Josefa Hrbatý, předtím na konci minulého
roku maminka Pavla Kučery, a o kolika jiných jsme to neuveřejnili...
Protože patříme k sobě, modlíme se za ty známé i za ty neznámé. Retribuere dignare, Domine, his, nobis tam magnopere benefacientibus propter nomen tuum, vitam aeternam.
UMŘELA_I_SESTRA_NOLASKA
Tu znají všichni bývalí studenti Nepomucena, kterým dnes
začínají prokvétat (anebo padat) vousy (anebo vlasy). Byla totiž
od pravěku až do roku 1950 dobrou mámou "pánů majstrů" - jak říkávala - v Nepomucenu, a když pak odešla na odpočinek do Vídně,
dlouhá léta se ještě za všechny modlila.
Byla čiperná skoro až do své smrti, i když už nesla na
zádech 9 křížků. Kposledku se už divila, že pro ni neměli v nebi
místo - prý jsou ty sestry boromejky tak moc hodné, že jich je
tam pořád plno. A*6 jí Pán Bůh odplatí všechnu lásku k našim kně-
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BLAHOPŘEJEME-^
Tato rubrika opravdu, není jen pro mrtvé. To bylo řečeno už
minule. Aby tedy skončila "in gloria",-zmíníme se ještě o jedné vě
ci. V Římě byl jmenován další český monsiňór. Kdosi, kdo by si za
svou obětavost zasloužil ještě daleko víc.
Protože si nepřeje, aby bylo jeho jméno zveřejněno, chceme použít této příležitosti, abychom pogratulovali také všem těm,
kdo podobné jmenování nedostali, bud próto, že se těší ještě mladickému věku, anebo proto, že bydlí tro-chu dále od Říma. Není totiž dogmaticky jisté, že by se Pánu Bohu líbili méně oni než" my,
co se potíme zde v Římě, anebo že by snad byli o církev Boží méně
zasloužilí. VždyE někteří historikové se snaží dokázat; že prý*a^ni sám svatý Petr nebyl monsiňórem, prý proto, že neměl římské studie. Jsou tedy i ti druzí v dobré společnosti a můžeme se mít všichni- navzájem rádi, tím spíš, že už vnější odznaky jsou stejně"
zredukovány na minimum^a zádušní mše svatá se podle nového misálu
slouží už i za nemonsiňóryv barvě fialové. Proto: upřímné blahopřání všem!
VIDĚL_ABRAHAMA^^
... ;
kdosi ve Frankfurtu. Ale raději s tím
nechceme začínat, jednak abychom se příliš nepřehoupli do Starého
zákona, jednak aby to nebylo líto těm, o kterých jsme to - kvůli
jejich mladistvému zjevu - nikdy neprozradili.

K R A J A N S K Á

D U C H O V N Í

S L U Ž B A

S^ATIO_IN_RADICE_A_NOVÉ_POVĚŘENÍ
Jak už snad bylo oznámeno, zřízením nové Papežské komise
pro duchovní péči o vystěhovalce a cestující (Pontificia commissio de spiritual! migratorum atque itinerantium eura) padlo Consilium superius de migratione, v jehož rámci byl sazeč Vincula
Jaroslav Skarvada pověřen koordinovat duchovní službu pro Čechy
v cizině.
Nastalo období nelegitimity, v němž neměl Škarvada pověření ani od domácí biskupské konference, jak by se normálně slušelo, ani od Svatého stolce, aspoň písemně. Bylo mu jen řečeno
mezi čtyřma ičima, aby pokračoval, že se to časem vyřídí.
To se stalo v minulých dnech, kdy mu došel dopis z 31. 3*,
v němž ho místopředseda té nové komise, arcibiskup Emanuel Clarizio, znovu pověřuje, aby ve své činnosti pokračoval. Zároveň mu
stanoví úkoly o sedmi bodech:
1) Zastupovat české katolíky dlící v cizině, kněze i věřící, u
církevních autorit a starat se o jejich duchovní blaho.
2) Sdělovat českým misionářům směrnice vydané tou"papežskou komisí.
3) Navrhovat biskupským konferencím vhodné kněze pro duchovní službu pro krajany.
4) Udržovat styk s biskupy a biskupskými komisemi v různých zemích,
aby byla zajištěna účinná péče o krajany.
5) Předkládat každý rok té papežské komisi zprávu o situaci duchovní služby, případně návrhy na její zlepšení.
6) Svolávat zemské ředitele misionářů i misionáře samy na porady
o koordinaci a prohlubování duchovní služby.
7) Pořádat podobné sjezdy i pro laiky.
Je to ovšem jen náhradní řešení, platné potud, pokud se
věci nebudou moci ujmout domácí biskupové.
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Díky Bohu, New York začíná fungovat, přečtěte si o tom v
rubrice "Z naší diaspory".
Zůstávají ale zcela neobsazeny Sydney ("všechny národnosti dostávají nové kněze, Poláci, Jugoslavci i Slováci," píše kdosi odtamtud, "jen Čížkové jsou ponecháni osudu!"; jediný kandidát,
který se zatím přihlásil, má stále dobrou vůli, ale zdraví ne ještě zcela v pořádku) a Kolín nad Rýnem. Hledáme pomoc pro Stuttgart
& Jižní Afriku. Kdo se smiluje?

Z

D O M O V A
"CO_NOVÉHO

by Vás mohlo zajímat? Především to, že snad
již došlo ke zrušení mužské části stávajícího Sekretariátu řeholních společností, což prakticky znamená nové anulování jednotlivých řádů a jejich představitelů (provinciálů). Ti se však odvolali, nebot poslední oficiální úřední spis, který mají v ruce, je
připiš Generální prokuratury ČSSR z listopadu 1968 o tom, že náboženské řády zrušeny úřední cestou nebyly a mohou tedy trvat i
nadále. Nejnovější zmíněný pokyn k jejich zrušení byl dán prozatím pouze ústně, ačkoliv byl žádán písemný příkaz. Ženské řády
prozatím trvají i nadále beze změn, zřejmě proto, že pečovatelskou
složku stát nutně potřebuje a pravděpodobně by nebyl schopen ji
nahradit kvalitními placenými silami; i novicky mohou přijímat.
Dále je v současné době prováděn každoroční nábor zájemců
o studium na CM bohoslovecké fakultě v Praze-Litoměřicích (v olomoucké pobočce této fakulty již nebyl další ročník povolen); přihlášky je nutno podat nejpozději do 10. března na příslušném ordinariátě. V letošním roce je prý zájem o toto studium zcela minimální,takže nyní bude každou neděli v homilii zmínka o životě v
semináři, o současném kritickém stavu duchovních a jejich potřebě
do budoucna. Snad bv v této situaci pomohlo i ustanovení tzv. samostatných jáhnů (at svobodných či ženatých), kteří by tuto funkci vykonávali zdarma vedle svého povolání ve volném čase."
C výsledcích jednání s Vatikánem, které by mělo pokračovat, se nelze dozvědět nic určitého.

Z

ŘÍMA

N0VÉ_KNIHY
V poslední době vyšly péčí Křesťanské akademie tyto knihy:
Dominik Pecka, Člověk II (k dostání jen spolu s ostatními díly v
subskripci)
G. von Le Fort, Věčná žena, US % 1, Lit 600
T. Říha, Svatý Norbert a jeho dílo, US % 3, Lit 1.800
J. Novotný, Modlitby, US % 1, Lit 600
V. Húnermann, I dnes se platí krví (sv. Marie Goretti), US % 1,50,
Lit 1.000
Co nevidět vyjdou omalovánky pro děti:
Jsme děti Boží, Kristus Pán, Mše svatá
Cena asi US % 0,25, Lit 150.
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POUTNÍ^DÚM

" -- ----nám dělá zároveň radost (dobře slouží) i starost (další budování je brzděno italskou byrokracií). Jsme vděčni
všem, kdo nám tam poslali hosty, ale znovu prosíme: a*6 se předem
ohlásí a pokud možno počkají na odpověá, že je pro ně volné místo!
Abychom aspoň trochu zmírnili následky věčné stávky a systematické lajdáckosti italské pošty, otevřeli jsme (pro dům, ne pro ostatní korespondenci týkající se Střediska!) poštovní schránku (v Itálii se zove "Casella postale"). Adresa poutního domu tedy zní:
VELEHRAD
Casella pnatale 30088
I-0010Ó Roma
Znovu upozorňujeme, že jde jen o adresu Poutního domu, ne Střediska Velehrad.

Z

N A Š Í

D I A S P O R Y

Dp. František ŠTAUD, Sihuas v Peru, 30.12.: "U nás není nic nového.
Jen pilně stavíme a opravujeme. Pomoc přichází zblízka i zdáli, a
tak budeme moci opravit starý farní kostel, dostavět nový v měst&ku a také přízemní budovu státní střední školy, která dosud chyběla. Také bych rád postavil domek pro řeholní sestry, které ovšem
ještě nemáme. Potom bychom měli to nejpotřebnější a já bych se
mohl nerušeně věnovat výlučně duchovní správě. To je přece to hlav
ní.
Tentokrát mám zadostiučinění. Po prvé za 7 let mohu poslat
do kněžského semináře (Lima) výborného mládence. Už několik měsíců
pilně vypomáhá. Škoda, že příprava trvá tolik let a mnohdy je bez
výsledků, jak to dokazuje denní zkušenost."
Sr. Terezka, Marian Sisters, Waverly, Nebraska, 21.2.: "V Americe
jsem od r. 1952. V r. 1954 jsme dostaly povolení přijímat dorost
a je nás teá 25 sester po slibech a 2 novicky. Mimo nás dvě a 4
sestry československého původu jsou to vesměs Američanky. Z toho
už je jich 14 učitelek, 3 studují na učitelském ústavě, 5 ošetřovatelek a 2 pracují jako vychovatelky u duševně zaostalých dětí.
Máme poblíž mateřince školu pro tyto děti, kde další 2 sestry učí. Mateřinec, který vidíte na přiložené fotografii, nám postavili katolíci zdejší diecéze, ale doposud budovu nevlastníme, patří
diecézi."
P. Jan LANG, Londýn, 10.3-: "..Jinak jsme měli masopustní tanec,
nyní se pripravují exercicie - pak budou velikonoce a už tu bude
máj se svátkem matek a přípravou divadla etc. Připravujeme také
tábor dětí zde u moře. Už jsem myslil, že to předám jinému, ale
zbude to opět na mne. Tož letos musí hory odpočívat.
r/ Jak pokračují práce v římském Velehradě? My bychom také
rádi k londýnskému Velehradu něco přistavěli, takže by se nám uvolnil basement. Nuž, plány už máme, tak uvidíme, jak nám to rychle půjde. Stále ještě čekáme, až prodáme Folkestone... na tom vše
záleží."
Sr. Ludmila HRABCOVA, Assisi, 13*3.1971:"Děkuji Vám,srdečně za
zasláni Vincula, v němž jste přinesli zprávu o mém úřadě, který
jsem tak nezaslouženě obdržela (jde o jednu z generálek, o kterých jsme psali minule - pozn. sazeče). Odešla jsem z vlasti jako
maturantka v roce 1940. Vstoupila jsem do kongregace sester misionářek, františkánek od Matky Boží Pomocnice v Gaissau ve Vorarlbergu na Bodamském jezeře. Zůstala jsem v Rakousku přes válku
až do 19^9, kdy jsem byla poslána do misií v Kolumbii v Jižní A-
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merice, kde jsem zůstala 20 let. V roce 1967 jsem byla na visitační cestě v Brasilii ve státě Rio Grande do Sul.
V Kolumbii jsem učila ve škole, byla jsem ředitelkou koleje San José v Bogotá a od roku 1960 také představenou. V Kolumbii
má Církev ve své správě 70% středních škol. V Bogotá jsem se setkala s P. Václavem Koupilem, jinak jsem neměla styk se žádným krajanem, poněvadž jsem v této kongregaci zůstala z našeho národa vždy
jen sama.
V červnu minulého roku jsem byla poslána do Assisi v Itálii, abych pracovala v přípravné komisi pro naši generální kapitulu, která začala v prosinci 1970. A tak 28. prosince jsem byla
zvolena generální představenou této kongregace. Přijala jsem ten
úřad jako službu Církvi a lidstvu, kde budu moci. Na začátku jsem
byla dost disorientovaná, poněvadž jsem tak dlouho nebyla v Evropě. Ale již jsem se trochu zase vžila do evropských poměrů.
Velmi mě překvapila činnost našich kněží mimo vlast, knihy, které se vydávají, časopisy a celý ten vlastenecký a kulturní
duch. Ani jsem si již nepředstavovala, že budu moci číst ještě Durychovo dílo "Služebníci neužiteční", které si mi tak líbilo,když
jsem byla ještě ve vlasti na gymnasiu. Jeden krajan mi řekl, že naše vlast vlastně neexistuje. Ale my existujeme^a máme naši kulturu
a nyní jsem viděla jména tolika kněží v adresáři Vincula.
Ve vlasti nemám již nikoho z rodiny, ale zde jsou ještě
krajané, kněží i jiní dobří lidé, kteří jsou vzájemně spojeni láskou ke staré vlasti. Prosím Vás, kteří budete číst tyto řádky, o^
malou vzpomínku v modlitbě za mne a za naše sestry, které pracují
v Jižní Americe. Jsem nyní na visitační cestě v Rakousku." (Dopis
je podán v Gofis.)
P. Jaroslav Popelka, Los Angeles 27- 3°: "0 velkou novinu bych Vás
pripravil, kdybych se nezmínil o zemětřesení... Právě když se američtí astronauti vraceli z cesty na měsíc k zemi, my jsme se toho
rána skoro domnívali, že z té země při návratu mnoho^nenajdou. Tu
noc jsem skoro proseděl na židli či v lenošce, protože ml bolesti u
srdce nedaly spát a jenom při sezení se utišily. Teprve po čtvrté
hodině ráno jsem začal poctivě spát, ale krátce před šestou mne
probudila silná bolest a silný hluk spojený se zemětřesením. Myslil jsem, že to střecha tak hlomozí, když se celý dům třásl, ale
později jsem zjistil, že ten hluk tropily hlavně^skleněné dveře u
koupelny. Řezavá bolest mi nedovolovala myslet příliš na něco jiného, ale přesto jsem se postavil pod "futro" pro každý případ.^
Venku jsem viděl oknem velké záblesky jako ohně, ale nebylo slyšet
žádných výbuchů, a tak jsem brzy zaplašil myšlenku, že se jedná o
bombardování.
Pak jsem zase ulehl, ale znovu se vše kolem začalo třást,
a tak jsem se znovu uchýlil mezi dveře, kde prý je při zemětřesení
nejbezpečněji. Později docházelo k menším otřesům po několik dní,
ale na to jsem si zvykl, protože náš dům se chvěje skoro neustále,
jede-li kolem blízký nákladní vlak, nebo těžké auto nebo aeroplán.
A těch zde přeletí denně snad stovky. Sedím-li v klubovce,chvěje
se to se mnou stále, ale na štěstí na takové sezení nemám času, a
tak si to mnoho neuvědomuji. Ale dost často jsem tím chvěním probuzen v noci....
Z velikonočního čísla našeho věstníku se dozvíte, že zemětřesení jiného druhu postihlo i naši misii... Velná fluktuace,
ř^ptýlenost a mnoho jiných důvodů až dosud nedovolilo utvořit pevnou a určitou formu naší misie, o jejíž vhodné a žádoucí formě nemají představu ani krajané ani moji představení. Pán Bůh však dobře ví, jaké má cíle se všemi jednotlivci i s celou naší národní sku
pinou, a snad se nám časem podaří poznat jeho vůli a podle ní se
také přizpůsobit.
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Sr. Jana Emanuela, Anghrabies, Jižní Afrika 31.3-:"Z výše udaného
místa usoudíte, ze nejsem doma. V této misii vzdálené asi 220 mil
od Natjieshloof' jsem měsíc na výpomoc, zastávám nemocnou sestru.
Lid v tomto území je prostý, nezkažený, pracují u farmářů. Po škol
ním vyučování děti vypomáhají. Přítomně trhají bavlnu. Lid je chudý, rodiny dětmi požehnané. Misie je 5 mil vzdálená od známého
Anghrabieckého vodopádu, 3 mile od Oranje řeky a 75 mil od města
Upington. Podnebí je zde nadmíru horké. V tomto milém prostředí
prožila jsem šťastný měsíc. Příští měsíc odjíždím zpět do Matjieshloof. Kněz řídící misii je Ital a má kromě této misie 5 vedlejších stanic. V práci mu vypomáhají 2 barevné sestry, které současně vyučují. Ve škole mají 328 dětí a 98 v misii. Dšti přicházejí ze vzdálenosti 5 až 6 mil."
P. Alois Vyoral, náš nový misionář pro New York.
29.3.: '*Ve středu večer jsem řekl několik slov v českém programu^
na radiu v New Yorku a pozval lidi na první českou mši svatou. Vče
ra ráno jsme ji slavili a zpívali s nadšením "Ejhle, oltář Hospodinův září". Já byl při tom trochu dojatý. Poprvé v životě jsem
sloužil česky. Lidí se sešlo kolem 120, ale potom večer mne volal
telefonem jeden dobrý krajan kdesi z Vizovic, že bylo hodně lidí
nahoře v kostele, abychom to na radiu oznámili, že mše svatá je
v dolním kostele. A když jsem se po mši svaté lidí zeptal, jestli
si přejí českou mši jednou za rok nebo jednou za měsíc nebo příští neděli zas, všichni zvedli ruku, že v neděli zas. Tak jsem to
řekl monsignorovi panu farářovi, který na mši byl a kulil oči na
to naše zpívání a byl s tím srozuměn. Tak jsme začali a myslím,
že s pomocí Boží a Panny Marie něco se dá dělat. Teá je mojí starostí shánět adresy, psát, povzbuzovat, budit, křísit a vytvořit
si jasný obraz o skutečné situaci."
5.4.: "Včera ráno, na přání dobrých našich lidí, jsme měli opět
msi svatou v témže kostele a v tutéž dobu. Čekal jsem, že bude méně lidí a byl jsem velmi mile překvapen, když jich přišlo více méně jako minulou neděli - kolem stopadesáti věřících. A zpívali s
nadšením "Už jsem dost pracoval"... Tak na hod Boží velikonoční
budeme mít mši svatou zase. Pan děkan je velice spokojený a byl
prý za mše svaté dvakrát dole v kostele, myslím poslechnout si
zpívání. Velmi spokojeně se prý při tom usmíval. Potkal jsem ho
potom, poděkoval mu za jeho dobrotu a prosil, zda je možno mít na
hod Boží mši svatou zase. Prý, samo sebou se rozumí, že můžeme mít
každou neděli mši svatou, on že je tomu rád... Že to už nemusím ani
říkat."
12.4. "Na konsistoři mám velkou oporu a pochopení pro věc, mám už
všechny potřebné fakulty a bude-li v budoucnosti ještě něčeho potřeba, pan vicekancléř je víc než ochotný ve všem mi pomoct. Informuju ho o všem a má z toho radost... Včera jsme měli mši svatou
zase v 10 hodin a přesto, že hodně lidí na svátky z města utíká
do přírody a na venkov, bylo jich zase něco víc než v neděli předtím. Zatím nás přibývá. Vím, že to pořád nebude. Ale tím máme více jistoty, že s nějakými. 100 - 120 můžeme počítat a to už by stálo za to. Pan děkan je také spokojený. Včera jsme zpívali z plných
plic "Aleluja, zdráv buá náš milý Spasiteli" a moc se mu to líbilo. Myslím, že se bude učit česky...
Z dopisu jednoho z mých "věřících":"... Ale to víte, mladá generace, hlavně ta, která sem přišla po roku 1968, není zvyklá, již z
domova, k její velké škodě, na chození do kostela. Nebyli jsme k
tomu vychováváni, naopak, bylo nám to zakazováno. Já sám dobrovolně a sám od sebe jsem byl v kostele poprvé v životě... Vážený pane
Pater, i když jsem nevěřící - a prozatím věřící nejsem, nebyl jsem
k tomu vychován - přijměte, prosím pěkně, i od nevěřícího skutečně
upřímné díky za to, že jste udělal první českou mši zde, v New
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Yorku... Vždy*6 kdyby to nebyla česká mše, tak bych tam asi nebyl.
Pěstujte u lidí nejenom lásku k Bohu, ale ke všemu, co je české."
Dp. Josef Šach, Hamilton v Kanadě, duben 1971: "Mám dobrou zprávu.
Na sv. Josefa jsem začal opět řídit auto. Byl jsem za doktorem...
Jel jsem zpět/v noci a moje oči snesly i reflektory protijedoucích
aut. Nech"6 je'veleben všemohoucí a dobrý Bůh. Mám potíže vidět ^
blízké věci, ale i to se snad časem polepší. Mám plné kapsy brýlí."
Poznámka redakce: Někteří spolubratři se ptali,, co se vlastně Josefovi Šachoví stalo. On o tom podál zprávu v chigagském Katolíku.
Jelikož ho všichni nedostávají, přepisujeme z něho hlavní statě
(Katolík z 22. 1. 1971):
"5. srpna minulého roku jsem si vyšel na farmu slovenské osady sv.
Cyrila a Metoděje. Procházel jsem se lesíkem, muži tam stahovali
divoké víno se stromů, na kterých se vinulo až k jejich vrcholkům.
Bylo to úžasně krásné, jako řeka zelených listů pnoucích se do
výšky snad 20 metrů. Pomohl jsem tahat, ale naráz jsem ucítil prud
kou bolest v oku, pravém, a hluchotu v pravém uchu. Pravé oko bylo
udeřeno jakousi větvičkou, která se musila vymrštit a šlehla svou
plnou silou přes pravé oko, které je od této nešťastné příhody slepé.Bolest v oku byla veliká. Došel jsem do domečku, který byl nedaleko a jeden z mužů mne dovezl do nemocnice k sv. Josefovi do Hamiltonu. Hlásil jsem se v Emergency oddělení, ručníkem jsem si držel oko...Lékařova analýza bylá ovšem taková, že nejlépe bude oko
vyjmout, jelikož je příliš raněné. Sestřička ho prosila, aby operoval, on ji poslechl a za 1 hodinu jsem byl na operačním stole. 0pérace byla provedena pod mikroskopem a rohovka byla zašitarasi
13 štychy... Bolesti býly'véiiké, nechtěl jsem přijímat utišující^
drogy, ale vrchní ošetřovatelky a doktor.mi nařídili, že^musíjR,. jinak oko by bylo v neklidu á to by nepomáhalo léčení... Během 2 týd
nů bylo oko- ve stálém nebezpečí a nejen to poraněné, ale i to zdra
- vé. Dvakrát chtěl dr. Maďronič oko vyjmout , , obával se , še může nastat úplná slepota. Řekl mi později: "Váš stav byl beznadějný a
krev, která šla z pravého oka, mohla zapříčinit oslepnutí oka levého..." Dva dny po operaci operované oko opuchlo a jak mi sestra
M. Daniela řekla - stála totiž při doktorovi, když došel na visitu
- to oko vypadalo strašně odporně, bylo úplně venku z důlku. Řekla:
Viděla jsem mnoho věcí a asistovala při tolika operacích, ale takto hrozné se mi nic nezdálo jako to vylézající oko z důru." Doktor
řekl, to že je konec, že musí to oko vyndat, ale nestalo se.tak.
Za dva dny doktor řekl: "To je podivné, že ta opuchlina splaskla,
normálně se to neděje." Sestra, jak mi potom řekla, položila pod
moji hlavu, pod polštář, obrázek Otce Pia-, stigmatisovaného italského řeholníka, který zemřel minulý rok ve věku 81 let. Tato sestřička má ohromnou důvěru v přímluvu Padre Pia...
Když po mém příjezdu do nemocnice všichni lékaři jen dávali naději, že je to velice zlé, tedy skoro beznaděj, pomodlil jsem se se
sestrou M. Danielou a řekl jsem jí: "Sestřičko, i když mi vezmou
jedno oko, snad mi Pán Bůh zachová to druhé, kanonické, abych jen
mohl sloužit mši svatou. 0 to jsem v té kritické době prosil, o
nic jiného. Nevím, jak by se mi žilo beze mše svaté. Po operaci
mi řekl doktor, že po 6 týdnů nesmím sloužit mši svatou, zdálo se
mi to nemožné, ale vydržel jsem to.Svaté přijímání jsem nevynechal
ani jednou, dík té nadšené služebnici Boží Sr. Mary Daniele, která
denně došla po své namáhavé a odpovědné práci a vezla mne do koste
la na kolečkové židli a tak mi bylo umožněno, že jsem mohl denně
přijímat Tělo Páně...Po pěti týdnech mi doktor vyndal štychy. Operace opět pod mikroskopem. Uhnul jsem mu o 1 mm.hlavou na stranu
a oh ten štych ztratil, to je vidět, jak malé ty štychy byly, ale
dost bolely..."
''
Příští číslo vyjde, dá-li Pán Bůh, v červnu. Uzávěrka 31* května.

