Řada XVI., číslo 2.

Řím, prosinec 1971/leden 1972.

Musí to být nakažlivé
Shodou různých událostí, radostných i bolestných, vychází toto číslo Vincula opět se zpožděním. A tak se stává, že jeho úvodní slovo je psáno právě v týdnu modliteb za jednotu křestanů.
Je to asi správná formulace "za jednotu křesťanů", protože mezi pokřtěnými jsou svazky tak mnohostranné, že se nedají
vtěsnat jen do kategorií práva. Clen pravoslavné církve, který v
dobré víře přijal dnes eucharistii a zítra se představí svatému
Petru na onom světě zaopatřen svátostmi církve, je mi jistě bližší, než matrikový katolík, který cynicky šlape po hodnotách evangelia a svatému Petru nebude moci ukázat nic jiného než užmoulaný
cár křestního listu.
Je tedy dobré se modlit za sjednocení s nekatolíky, ale je neméně vhodné a spasitelné se snažit o jednotu i v našich
vlastních řadách. Mezi řády a "neřády", mezi členy různých národů, diecézí a kongregací, ba dokonce i mezi progresisty a tzv.
konservami.
Musíme asi moc děkovat Pánu Bohu, že to v rodině našeho Vincula dost klape. Společný osud - i když ho pak každý prožívá jinde a jinak - nás přece jen stmeluje a úděl církve v našich zemích nás nějak nutí k tomu, abychom své náboženství i své
kněžství brali vážně. Nehádáme se, nekoušeme se, jsme i ochotni
si navzájem pomoci a máme docela nelíčenou radost, když se nám
někdy podaří se setkat. Ovšem - snad i to je čestné přiznat - není to ani tak těžké snášet se s někým, s kým se vidím jen jednou
či dvakrát do roka. To by dokázali asi i pohané, mohl by říci Kristus Pán.
A^tak je asi stále ještě možný růst v této jednotě,
hlubší zakořeňování a širší rozvětvování. Je možné vyzařovat tuto
jednotu v našem okolí, zvláště ve společenství našich krajanů.
Protože kněz není asi jenom hlasatel evangelia ani jenem obětník eucharistie, nýbrž - právě při hlásání evangelia a
při slavení eucharistie - také "sacramentum Christi", jeho zpřítomnění, jeho obraz a nástroj, obraz jeho lásky a nástroj jednoty,
kterou On přišel vytvořit kolem sebe.
Je-li dnes Církev někde slabá a nemohoucí jako vyčpělá sůl, a je-li zas naopak jinde silná a virulentní, že před. hrstkou jejích vyznavačů mají panický strach policejní aparáty po zuby ozbrojených režimů, to asi nezávisí na tom, jaká je situace její organisace, progresivnost její teologie anebo výše jejích financí, nýbrž jak vysoký je stav vzájemné lásky jejích věřících,
do jakého stupně narostla mezi nimi jednota.
Protože to je asi ten zázrak, který církev může a má
stále a všude opakovat a jehož nástrojem má být právě kněz: mít
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se navzájem rádi tak, jako nás má rád Kristus Pán, který za nás
dal svůj život; mít se rádi až do té míry, že se z té lásky zrodí opravdová jednota.
Kde se tato jednota zjeví v celé své ryzosti a opravdo
vosti, tam se totiž vždy udá něco nového: tam se v celé své kráse
a celé své svůdnc^sti objeví církev, Kristova snoubenka. A pak už
lidé, aspoň ti, co mají čisté srdce, neodolají. Pak se poddají.
Pak docela jasně pochopí, že tohohle Krista, Krista těchto křesťan
nů, poslal Otec. A začne to být nakažlivé jako tenkrát na začátku
v Jeruzalémě, když byli křesťané jedno srdce a jedna duše. - Což
právě o toto neprosíme při každé mši svaté?

MEZI

NÁMI

A_P^ECE_JE_NÁS_0_JEDN0H0_VÍC
V minulém čísle bylo pod titulkem "Je nás českých kněží o jednoho více" oznámeno kněžské svěcení jesuity P. Palackého.
Před vysázením poslední stránky ale došla smutná zpráva o smrti sa
lesiána P. Vašiny. Tak se zdálo, že nás nebylo o jednoho víc.
Jenže naši salesiáni jsou přece jen nezmaří. Když dostali do rukou Vinculum, přišli hned hlásit, že to počítání nesouhlasí, že je nás přece jen o jednoho víc - protože 6 dní po tragické smrti P. Vašiny byl v La Plata v Argentině vysvěcen na kněze jiný český salesián, P. Milo Hronek.
Vítáme ho s radostí do našeho kněžského společenství
a blahopřejeme jemu i české salesiánské rodině.
To bychom v našich diecézích a jiných řádech také potřebovali, aby do týdne po smrti jednoho kněze byl už vysvěcen
druhý! Kdo by se byl nadál takové životnosti od inspektorie, u
jejíž kořenů stála příjmení jako Don Stuchlý anebo Don Mrtvý! Je
vidět, že Bůh Dona Bosca je Bůh živých, a my té životnosti našim
bratřím salesiánům, kteří*nám také tolik pomáhají, z celého srdce
přejeme.
VE_ŠVÝCARSKU
Vychází-li toto číslo se zpožděním, má to vícero důvodů. Kromě těch, které lze přičíst lidské nedokonalosti sazečově, jsou některé neradostné - místo "sázení" musil redaktor navštěvovat v nemocnici svou maminku, která mu tu na návštěvě onemoc
něla - jiné zato velmi radostné. K nim patří zájezd předsedy a
sekretáře střediska Velehrad za krajany do Švýcarska (tím vypukla
nutně v tiskárně Vincula stávka a dálnopisy zůstaly opuštěny).
Projeli jsme křížem krážem skoro všechny kantony a
navštívili jsme skoro všechna větší střediska našeho krajanského
života. Účast lidí nebyla masová, ale zato velmi kvalitní. Ti, co
přišli, jsou většinou opravdu poctiví křesťané (Bruče Marshall^
nemýlím-li se, kdysi prohlásil, že ne všichni křesťané jsou katolí
ci, ale že také ne všichni katolíci jsou křesťané; tito byli i katolíci i křesťané) a byla to skutečná radost být v jejich společnosti.
Vysvětlili jsme.jim slovem i obrazem - protože jsme
měli s sebou 3 krátké filmy - cíle a činnost našeho střediska Velehrad, svěřili jsme se jim se svými starostmi a poprosili je, aby oni vzali nás i ty naše starosti za své - aby už neexistovalo
"oni a my", nýbrž jedině "my". "My", kterým leží na srdci uchování křesťanství v našem národě; "my", kteří máme zájem o nábožen-
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skou literaturu v české řeči, "my", kteří jako synové národa, pro
který už Karel IV. založil hospic v Římě, tam chceme pro naše krajany upravit a udržovat dům,, který na tyto účely věnoval Otec kardinál Beran, "my", kteří se chceme starat o naši mládež (pro kterou
právě kupujeme prázdninový domov v Jižním Tyrolsku).
A tak se nám, představitelům Středi&ka, zdálo, že nějaké to "my" se tam opravdu vytvořilo. Kdyby tomu tak nebylo, asi
by se nám nyní po těch našich Švýcarácích tolik nestýskalo,^a asi
ani oni by nás nebyli tak upřímně zvali, abychom s nimi přišliizase
oslavit - příštího Sylvestra (v kostele, prosím, a v sále Charity,
copak jste si to myslili?).
Y_DOBRÍ^^JBME_SE_SEŠLI,
nám píší naší Severoameričané
ze schůzky ve Veselí (ale ne Mezimostí, bohužel) v Severní Dakotě
a naši Evropané z Maulsu.
Kdo žije v Evropě, by měl totiž vědět, že přijde-li^
na faru v Maulsu (pod Brennerem na italské straně) o svátku Mládátek, najde tam toho dne vždy plno mladých jarých našinců. To je už
opravdu prastará tradice, kterou bude musit respektovat i nový církevní kodex. Letos jich tam bylo rovných deset."
ADRESÁR
Vám zřejmě s tímto číslem nedošel. Není to tentokrát, opravdu zcela výjimečně, vina italské pošty -^ta je, mimochodem, schopna jiných žertíků! - nýbrž je to vina naše. Sazeč by
také mohl říci "vina moje", ale proč to nesvést na druhé, když oni
opravdu - až na čestné vyjímky - neoznámili změnu adres, které je
nyní třeba pracně hledat. Koho při čtení těchto řádek hryzne svědomí, ten má ještě možnost napravit, co propásl. Adresář by měl být
přikládán k příštímu číslu

K R A J A N S K Á

D U C H O V N Í

S L U Ž B A

SYDNEY
už konečně očekává svého českého misionáře.
Krajanský spolek svatého Václava v Sydney vydal pro své členy
k vánocům oběžník, z něhož přepisujeme:
"Nás nový duchovní Otec,P. Vladimír Ondrášek,přijede
v dohledné době do Sydney. Všichni se na něj těšíme. Z jeho vánočního dopisu citujeme:
... Ale předem bych se měl představit. Jsem P. Vladimír
Ondrášek, nyní v Indii. Často jsem četl v oběžnících z Říma o krajanech v různých částech světa potřebujících česky mluvícího kněze.
Myslel jsem si, že se mne to netýká, protože jsem misionářem v Indii. Více a více se mi však vtírala myšlenka: A jsem vůbec misionářem? Já ovšem dělám misionářskou práci, ale jenom v sobotu večer
a v neděli.Ostatní dny vyučuji bud matematice nebo anglické literatuře na našich školách a kolejích. Nyní vyučuji anglické literatuře v Sacred Heart College, Tirupattur. To přece může konat i kvalifikovaný laik. Neměl bych se věnovat ryze kněžské práci, zvláště
nyní po koncilu, kdy se tolik zdůrazňuje, že kněží mají sloužit evaRgeliu? Konečně jsem to předložil svým představeným. Ti tomu porozuměli a nyní se zdá, že se co nejdříve dostanu do Sydney, kde
budu moci sloužit hlavně českým krajanům jako kněz. Prosím Vás,
drazí krajané, abyste mne přijali jako kněze, který chce být k
službám podle svých sil a schopností..."
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JTŽNÍ_AFRIKA
také začíná doufat. Snad. brzy přijede za
P. Čižkovským ještě jeden kněz a už i jeden z českých boh&slovců
se rozhodl věnovat své síly tamní misii. Pohádka b^&ucnosti? Zatím ano, ale pohádka hezká a povzbudivá, která volá k následování.
KANADA
0 kvetoucí misii v Torontu se dozvídáme z tamních časopisů - krajané si našeho misionáře zřejmě váží. V Hamiltonu zavlažuje tvrdou líchu českého exilu svým potem - a, dalo by se říci,
svou krví, srv. další zprávy v rubrice "Z naší diaspory" - P. Sach,
a snad už aspoň nějaké zrnko z jeho setby začíná klíčit. Pomáhá mu v;
vydatně i český exercitátor P. Dostál, který patří ke skupině českých jesuitů z Montrealu. Zřejmě i naši krajané v Albertě nejsou
zcela opuštěni: redemptorista P. Liška se jim věnuje podle svých
možností. Snad nám o tom jednou něco napíše.
SPOJENÉ_STÁTY_SEVEROAMERICKÉ
0 slibných začátcích misie v New Yorku nám už několikrát napsal její zakladatel P. Vyoral, salesián. Na jihu v Kalifornii s úspěchem působí jesuita P. Popelka. 0 jeho podnětné činnosti se lze dozvědět z výborného věstníku, který vydává (kolik tam
toho už vykonali, v každém čísle najdete něco nového, naposled např. záběry z vánoční hry o vtělení a narození Páně) i ze soukromých dopisů. Zdá se, že počet účastníků na bohoslužbách za dob jeho misionářování stále stoupá.
SKANDINÁVIE
Dejme zase slovo tamnímu misionářovi P. Engelhartovi:
"Vánoční svátky mi udělaly hodně radosti. Jenda (Homola, jeden ze
zakladatelů naší duchovní služby ve Skandinávii, který ještě každoročně přijíždí - až ze Sicílie! - vypomáhat; pozn. red.) sice přiletěl s téměř pětihodinovým zpožděním, takže nám na pokec zbyly asi tak dvě hodiny před jeho odletem do Oslo, ale měl jsem alespoň
zajištěné vánoce pro Norsko, a o to šlo. Sám jsem měl půlnoční
mši sv. v jednom evangelickém kostele - všechny katolické byly obsazeny - a to v Davids Kirke, kde je farářkou jedna dáma českobratrského vyznání, provdaná za Dána, zde dost slavného profesora systematické teologie. Ta paní mluví po 24 letech ještě výborně česky
a pronesla opravdu pěkné kázání. Jen ten ženský hlas je holt trochu nezvyklý: mně to nějak připadalo, jako když maminka hubuje, ale
jak říkám, obsahově to měla hezké.
Tím se nám ostatně zde v Dánsku také narodilanase
česká ekumena, protože jsme se hned domluvili na spolupráci. Paní
Thulstrupová (to je ta farářka) bude pravidelně a interkonfesionelně vyučovat naše děti biblickým dějinám, katechizmus samozrejme budeme mít odděleně.
V Goteborgu, jak už řečeno svrchu, znamenaly vánoce
velký průlom: ten velký kostel byl téměř obsazený, odhad je na 70
až 80 lidí. Bohužel nám tam zrovna stonaly farní sestry, takže jsem
nemohl kout železo za žhava a musel jsem odříci obvyklé "přátelske
posezení" po bohoslužbách. - Na' cestě do Malmo, kde jsem měl msi
sv. na sv. Štěpána, stavěl jsem se ještě ve Falkenbergu, kde připravuji děti na první sv. přijímání. Ty mají k nejbližšímu katolickému kostelu přes 70 km, tak musím já za nimi. I Malmo bylo trochu
lepší než obvykle, zdá se, že se to všude zas trochu zvedá. Celkem,
jak říkám, jsem do další práce optimista. Stále se ze všech stran
hlásí noví lidé,' i když se jiní zase stěhují a neohlásí novou adresu, takže v mé kartotéce putují do chlívku "nezvěstní". Přitom však
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je celková tendence stoupavá. I P. Zeman (slovenský kněz, který s P.
Engelhartem spolupracuje a stará se také o Čechy - sídlí ve Stockholmu) se tuší: nedávno mi poslal ze Stockholmu na 200 (dvě stě!)
nových adres. Sestimovali jsme si teá naše programy tak, že se jedenou za měsíc sjedeme v Boràs a budeme se moci poradit o společném
postupu. Jakmile budu mít svůj byt, chci také začít s oběžníkem,
něco jako švýcarský KLUB, ze kterého mi, doufám, dovolí opisovat
většinu článků."
HOLANDSKO
I tam už byly slouženy první mše sv. pro Čechy a pracujeme na založení misie. Není to tedy vůbec snadné, ale naši
chlapci už překonali jiné překážky. Jistě i dík našim společným
modlitbám - mementote!
PAŘÍŽ
Z Paříže nám - a jistě i některým z Vás - dochází "0běžník České katolické misie", který je důkazem o tom, že tam nezahálejí. Kromě pravidelných bohoslužeb a nedávné duchovní obnovy
tam pořádají také dvakrát za měsíc přednášky na témata týkající se
našeho národa, které jistě přivábí mnoho lidí. V posledním čísle^
je otištěn v původním francouzském znění text vánočních poselství,
které si vyměnily - s podpisy kardinála,Martyho a biskupa Tomáška "l'Eglise de Dieu qui est à Paris" a "l'Eglise de Dieu qui est a
Prague".
VÍDEŇ
Tamní "Rozhledy" svědčí o čilé práci mezi českou mládeží. Je to činnost opravdu obdivuhodná: od návštěv nemocných až
po taneční, od sportovních utkání až po společné exercicie v jihotyrolském Pfalzenu. Člověk přímo omládne, když čte ty řádky mladých (tam se i lidé středověcí stávají mladými) mladým a o mladých.
Je to opravdu fantastické!
LONDÝN,
"last not least", patří tradičně k misiím, kde
se vytvořila opravdová rodina našich krajanů. Svědčilo tom nejen
různé iniciativy pro nejmenší, mladé i dospělé, nýbrž i společné^
prožívání rodinných událostí. Přečtěte si jen jejich farní oběžník:
každá mše sv. je věnována vzpomínce na někoho z členů té krásné
farní rodiny - jednou to jsou narozeniny, podruhé stříbrná svatba,
potřetí výročí úmrtí, na nikoho ten Otec Lang nezapomene. Divíte
se pak, že ho ti naši Londýňané mají tak rádi?
A_JINDE^-.?
A jinde je to třeba ještě radostnější - anebo ještě nesnadnější. V jednom čísle se nedá psát o všern^- vždyt
Vinculum je přítomné ve všech velkých městech světa a má už cestu
otevřenou i do vesmíru - dostane se i do amerického Houstonu, města kosmonautů, kde ho odbírá tamní biskup mons. Mořkovský. Něco si
tedy musíme nechat i pro příští čísla, tím spíš, že očekáváme další čerstvé zprávy.
Ale - ruku na srdce - nejsou ti naši misionáři (i ti,
o kterých zrovna dnes nebyla zmínka) přece jen výborní?
POSLEDNÍ _ZP-M
-V lednovém čísle Věstníku katolické misie sv. Cyrila a Metoděje v
^os Angeles, které nám došlo už během psaní těchto stránek, čteme:
"Dne 8. prosince, na svátek Neposkvrněného početí Pan-
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ny Marie, byl vysvěcen nejdp. biskupem C. Szokou na kněze P. František Waligora, a děkovnou mši sv. sloužil v neděli dne 12. prosince v kapli semináře sv. Cyrila a Metoděje v Orchard Lake, Michigan.
Namáhavá cesta za kněžstvím vedoucí přes dlouhá studia a přes^mnohé překážky pozdního povolání, je skončena a nastává dráha kněžská. Přejeme novosvěcenci..."
I my mu přejeme stálou blízkost Boží a pomoc Ducha
Kristova a vítáme ho ve svém společenství.

Z

Ř Í M A

NOVÉ_KNIHY
V posledních týdnech vydala Křesťanská akademie tyto
knihy: Juan Llopis, Vstříc Pánu (Liturgie a život), Lit. 1.200;
První z bratří (Několik kapitol z C. Marmiona), Lit. 1.200; H.
Hollander, Katechetika, Lit. 1.800.
Když už tak děláme, ted na začátku nového roku, bilanci činnosti různých odborů našeho apoštolátu: počítali jste někdy,
kolik knih vyjde v nějakém velkém katolickém nakladatelství ve
státě, kde žijete, za jeden rok? A kolik jich vydá naše^Krestanska
akademie? Myslím, že to srovnáni nedopadne zrovna špatně pro nas
vydavatelský ústav, tím spíš, když si uvědomíme, že naši redaktoři pracují zcela nezištně ve svém tzv. volném čase.

Z

N A Š í

D I A S P 0 R Y

Tato rubrika byla v minulém čísle neprávem opomenuta
- prý pro nedostatek místa. Proto jí věnujeme dnes více stránek,
tím spíš, že to patří i k tradici prvního čísla po vánocích, kdy
korespondence bývá bohatší.
Prominete nám, že některé dopisy, tím, že na ne nezbylo minule místo, jsou už trochu "uleželé"?
Sestra Jeanne Emmanuel, Matjiesktoof v Jižní Africe v září a.prosinci 1971: "Dík za adresu dárce, kterému současně děkuji. Vzrůst
misie - udržování 4 našich škol, obecné, vyšší, hospodynské a řemeslnické vyžadují nejen práci, ale jsou spojeny s nevyhnutelnými
výdaji. Proto sebemenší pomoc je vzácná, vítaná. - - Jak jsem jiz
psala: po dobrém dešti pouší kvete. Tento měsíc (psáno 24.9.) dovršila svou krásu, která bohužel dlouho nepotrvá. Sluníčko uz hřeje a spaluje a zanedlouho se budeme opékat."
"...Současně děkuji za Nový život, který pravidelne
dostávám, jakož i za vzácné knihy, které jsou nejen povzbuzením
pro život duchovní, ale mými učiteli v mateřštině. Dnes před 40
léty (psáno 8.12.) jsem poprvé spatřila Bohem mi určené misijní
pole - území Namaqualand."
Dp. František Štaud, Sihuas v Peru, léto 1971: "Vřelý dík za dubnové číslo VinculaJ které jsem se zájmem přečetl před několika dny,
a to na apoštolské cestě farností. Děkuji za úvodník a plně souhlasím a těší mne, že máš tak zdravý názor na kněžské poslání. Totéž platí o zhodnocení osoby pana kardinála. Já často přemýšlím
o tomto tématu. Stále se mluví o nedostatku duchovních povolání a
u nás v Peru a vůbec v celé Jižní Americe je to už nemoc zastaralá. Příčinou této krise je bezpochyby nedostatek ryzích kněžských

osobností.
Já tu mám přirozeně velmi mnoho práce. Uvaž: má farnost čítá 33.000 duší v osmdesáti vesničkách. K tornu nenír silnic,
a tak se cestováním na koni ztratí spousta času. Ale díky.Bohu
jsem už v této druhé farnosti dobře zapracován a mám jisté pohodlí "doma" a morální oporu v několika mladých lidech, s nimiž tvořím malou duchovní rodinu. Máme společnou modlitbu, společný stůl,
a doufám, že nás bude brzy více. To je známka oprávněné naděje.
... Pozdravuj kolegy a ct. sestry."
Sestra M. Pelá^ie, Rosario v Argentině 16. září 1971: "Nevím, jak
se to stalo, ale knihu "Velká mše"jsem právě dostala poštou z Londýna. Jestli jste knihu ještě neposlal, tak už ji mám, a jestli
už je na cestě, bude sloužit na půjčování našim krajanům zde. To
je tak: jakmile přijde "Nový život", prvně ho přečteme my tři sestry české a pak putuje z ruky do ruky českým krajanům. Tak jsem
Vám chtěla získat nějaké odběratele, ale ti naši lidé jsou jako
berani tvrdí. Strašně na to čekají, líbí se jim to, ale^předplatit...! to už se vymlouvají. Ovšem, jsou to moc chudobní lidé,a
nejhorší je to, že zde musíte prvně koupit dolary, neb jen cizí
valutou se může platit venku, a to dá práci a dvakrát tolik to
stojí, proto raději nechtějí nic...
"Vzpomínám, jak nám pan kardinál Beran pomáhal ještě
jako rektor na naší filiálce v Praze, byl naším dlouholetým zpovědníkem, poučoval, povzbuzoval a měl tolik rád své malé těšitelky.
Kolik adoračních hodin měl s námi, přiběhl do kuchyně, i jídlo ochutnal, a když někdy u nás jedl, ptával se: "A vy to také máte?"
Jednou jedna prozradila nevědomly: "Ne, my to nemáme, to jsme jen
vám připravily." Hned volal všechny, musily si donést talířky a
všem dal trochu a pak řekl: "Tak, a teá, abych neměl hlad, doneste mi to, co máte vy!" Kolikráte přiběhl a říká: "Děti moje, potřebuji, abyste se modlily." Melounová ulice v Praze a Kobylisy byly
poctěny jeho přítomností. Inu, možná, že někdo jiný ještě napíše
více, a pak vyjde kniha celková."
Poznámka redakce: Není to dobrý nápad? Nepamatuje se
ještě někdo jiný na podobné "Fioretti" - "Kvítka" o panu kardinálovi?
Václav Soukup, Schweinspoint 16.11.1971: "Pro dosud nevyhojený srdeční infarkt jsem musel opustit farní duchovní správu. Jsem dočasně pensionován. Proto moje nová adresa..." Vzpomínáme na Otce
Václava v modlitbách a přejeme mu brzkém uzdravení.
Josef Šach, český misionář v Hamiltonu, 20.11.1971: "Fax et bonům omnibus! Rovněž upřímný dík za milou vzpomínku a pozdrav z
kněžského sněmování v Nersheimu v Německu. Velice mne to potěšilo. Byl jsem v modlitbách duchem s Vámi, ale jinak jsem se připravoval na operaci oka. Čekal jsem dlouho na nemocniční lůžko, potům dr. Madronich odjel, a tak se to protahovalo. Děkuji, že jste
se i za mne modlili. Jsem, jist, že to byly modlitby mnohých, které mi dopomohly ke krátkému pobytu v nemocnici. Byl jsem operován
v pátek odpoledne. Injekce a narkosu jsem musil dostat velice silnou. Celá příprava byla od ranních hodin. Vyžádal jsem si dovolení, abych mohl před operací celebrovat Eucharistii. Potom již zaclo to píchání injekcí a pilulky. Když mě sestra Mary Daniel vezla do operačního sálu, vzpomínám si jen, že se se mnou modlila,
potom si pamatuji, že jako v mlze jsem spatřil doktora Madroniche,
a tím vše skončilo. K večeru mne dovezla sestra M. D. do mého pokoje, skoro hie si nepamatuji, jen že seděla po práci v mém pokoji a modlila se, po večeři tam byla do 10. hodiny, a to mi nurse
přinesla injekci, kterou jsem nechtěl, ale řekla mi ona i sestra,
že musím, že je to "doctor's order". Neměl jsem hlad jako po předešlých operacích. Doktor řekl v operačním sále, že mi v pondělí
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oko převáže. Přišel v sobotu asi v 10 hodin, podíval se na to a
překvapeně řekl: "Vše je v pořádku, dutina není vůbec oteklá,^
chcete-li, můžete jít domů. Odešel jsem tedy v neděli ráno. Všichni byli překvapeni a nechtěli tomu věřit. Tolik lidí přišlo do
nemocnice v neděli odpoledne, ale já už byl doma.
Dostal jsem již také protézu a příští týden dostanu
permanentní umělé oko. Je to tak mistrně zhotovené, že^to skoro
nikdo nerozezná. Svaly a víčka pracují, takže se to umele oko chořvá tak jako to druhé vidoucí. Všem děkuji a Pán Bůh zaplat,za modlitby. Prosím o další,.aby to vidoucí oko neutrpělo žádný uraz nebo jinou škodu, abych viděl aspoň tak, jak vidím. Potřeboval bych
brýlá asi s pěti skly - na pět různých vzdáleností, ale i to se
snad nějak urovná."
^ ^ .7P. Jan Med SDB., Nagaland, Indie, 5-12.1971: "Chtěl bych Vam rici, že jsem Vám vděčný, že mi posíláte naše Vinculum, i když jsem
opravdu Jan Nepomucký v mlčení. Rád si přečtu ty stránky, ktere
mi připomínají vlast, kterou jsem zanechal poprvé v roce 1935.
Od toho času jsem dělal nějakou maličkost v jizni In-i
dii, a teá, posledních sedm let, také zde v severní Indii. Snad
to vidíte podle mé češtiny.
Snad ani nemáte představu o misijním kraji, co je okolo nás. Ještě před krátkým časem naši Naga byli lovci lebek a v
některých vesnicích ve vnitrozemí viděli byste jeste male růžence
krásných lebek pověšených na domech. Ale ten zajímavý sport uz neexistuje a my jsme rádi, ale ještě existuje ten ustavičný boj našich Naga proti indické vládě. Rodiny ve vesnicích trpí, i když
to nikomu neříkají, protože nemají, kdo by je obránil.
A vesnice jsou chudobné. Obyčejně maji dost ryze, ale
to je všechno. Jejich kmenové zákony a pohanství je držely v okovech, ale teá by byli všichni rádi křestany a chtěli by od^nas^
vychování. Otevřeli jsme několik škol a to na ně velmi dobré působí. Zdá se nám, že děláme, co Svatý Otec chce od misionářů: kazat a pozvedat. Pomozte nám svými modlitbami, a kdybyste^znali
nějaké přátele, co mají víc než potřebují, řekněte jim^ze by mohli uspořit nějakou maličkost pro ty, co nikdy nevideli čistotu a
blahobyt. Doufám, že naši kněží a krajani na nás vzpomenou pred olJaroslav^Tománek, Veselí v Severní Dakotě, USA, 28.12.1971:.. (Pozn.
red. Normálně přepisujeme to, co kdo napíše o sobě a ne o jiných,
ale zde jde o zprávy tak neosobní - snad až na to poslední pomazaní - a psané tak dobrým přítelem popisovaného, že jsme jisti,^ze
nám to nebude vyčteno.) "Lekavý se již zabydlil na novém miste.
Na začátku mu chodil jeden člověk na mši sv., ve všední den, ted
už čtyři. Také již postavil novou garáž. Zbývá jeste postavit nový kostel, faru a osadní Center, to ovšem závisí na mezinárodni^
situaci. Nedaleko za jeho humny se totiž staví největsi^atomicky
projekt v historii tohoto světa, stojí 16 bilionů dolaru. Nevím,
co se s ním stane, až vypálí první raketu. Při poslední návštěvě
jsem mu udělil poslední pomazání. - Byli jsme se tam podívat i s
Alfonsem před týdnem. Dojeli jsme až k bráně zakazane zony a četli
jsme velký nápis: "Vstupujete na nejnebezpečnější uzemi celeho
světa. (Můžete fotografovat, co chcete, jen musíte mít ocelovou
helmu na hlavě.) Bylo nám všelijak!"
Teá bychom tu besedu měli zakončit ještě řádky bratří z domova.
Ty ale bohužel nedocházejí, anebo aspoň zřídkakdy a vždy krátké.
To nám ovšem nemůže zabránit, abychom s nimi nebyli v tím zivejším styku modlibami, u vědomí, že Církev je tělo Krista křižovaného, ale také vzkříšeného. Pěkné prožití doby postní - a někdy kolem velikonoc na shledanou!

