Řada XVIII, číslo 1

V Římě na podzim 1973

V tom je naše síla
Druhý vatikánský koncil vynesl na světlo starý křesťanský
pojem: collegialitas. Všichni víme, oč jde. Všichni si jsme vědomi, že v plném slova smyslu se ta kolegiálnost uplatňuje mezi biskupy, kteří právě tvoří "collegium". Ale všichni také chápeme a
cítíme, že se analogicky týká celé církve* Vždyt jsme přece všichni nějak spoluodpovědni za osud Božího lidu v naší době, všichni
jsme povoláni, každý na svém místě, plnit úkol, který může plně
zvládnout jen celá církev.
V tomto širokém společenství má však také místo kolegiálnost naše, kolegiálnost a souručenství českých kněží v exilu. Jsme
tu totiž v situaci opravdu mimořádné, postaveni před úkoly, které
nikdo z nás nemůže sám zvládnout, a přitom nemáme nikoho, kdo by
nás mohl plně pochopit a kdo by nám rozuměl, než právě nás samy.
Jenže kdo jsou to ti "my sami"? Desítky jednotlivců, kteří si náhodou rozumsgí,protože je jejich matky naučily stejnému jazyku, anebo společenství, které táhne za jeden provaz a - můžemeli se odvážit použít toho biblického výrazu - má jedno srdce a
jednu duši?
Myslím, že můžeme děkovat Pánu Bohu, že mezi námi opravdu
nějaké společenství je. Já sám, který jsem měl v posledních měsících příležitost se setkat s mnoha spolubratry v Římě při milleniové pouti, v ^llwangen na kněžské schůzce a na různých jiných místech při jiných příležitostech (kterých bylo v těchto měsících tolik, že nyní Vinculum vychází se zpožděním), jsem jeden z těch, kdo
to mohou dosvědčit. My nejsme kůly v plotě, jsme bráchové. Myslím,
že přes všechny naše nedokonalosti jsme mezi sebou spojeni ve jménu Pána Ježíše, a že tudíž i On je mezi námi. Nevím, nakolik je s
námi spokojen, ale jsem přesvědčen, že v nás působí. A že proto můžeme udělat víc než desítky jedinců, že můžeme dokázat to, co je
možné jen živému společenství, co je možné církvi.
To je právě pro nás, myslím, velká útěcha. Kdyby byl člověk sám, asi by dlouho neodolal pokušení se vším praštit a žít si
relativně klidným životem našich kolegů, kteří jsou doma v zemích,
kde my jsme exulanty. Ale člověk právě není sám. To břímě, které
mě tíží a kterého by bylo tak pohodlné se zbavit, nespočívá jen na
mých ramenou. Mohu se spoléhat na druhé - a díky Bohu je nás ještě
dost, na které je spolehnutí - tak jako oni se spoléhají na mne.
Právě kvůli nim však musím zatnout zuby a táhnout dál, i když se
mi nechce, protože jinak bych se stal příčinou, že se jejich břímě
stane ještě těžším a že by třeba někoho mohlo i zdolat.
Já myslím, že naše síla je právě v tom. V tomto křestanském bratrském společenství. Nejsme světci. Nejsme hrdinové. Naše
schopnosti i síly jsou velmi omezené. Většinou už ani nepatříme
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zrovna k nejmladším. Ale - nejsme sami. Podpírá nás celá církev i ta naše česká církev, jejíž osud je právě naším osudem - svými^
obětmi a svými modlitbami. A my jsme parta, společenství, v kterém
je i On. Ten zdánlivě zkrachovaný a vypovězený z Jeruzaléma na Kalvárii, ten ukřižovaný, který vstal z mrtvých, ten oslavený Pán, který nám seslal svého Ducha.
Proto si můžeme při všech starostech a trampotách opakovat
po svatém Pavlu, který to také neměl příliš lehké: "Býváme bezradní, ale ne zoufalí. Býváme pronásledováni, ale ne opuštěni. Býváme
sráženi k zemi, ale ne zničeni^-. Vždy6 víme, že ten, který vzkřísil Pána Ježíše, vzkřísí i nás'a společně s našimi věřícími nas
před něj postaví." (2 K 4,8-12)
To bude pak ten poslední, definitivní advent. Zatím Vám
přeji hodně útěchy do toho letošního, liturgického, aby nás všechny připravil k radostnému slavení vánoc.
Váš redaktor
M E Z I

N Á M I
ZEMáEL_DP^_VÁCLAV_VINŠ

Členové "Vincula Missarum" to sice už vědí, ale - i když
od toho dne už uplynulo několik měsíců - je naší smutnou povinností oznámit i všem ostatním, že 4. srpna zemřel náhle pri večerní
slavnosti na zahradě dp. Václav Vinš.
Narodil se 10. ledna 1910 v Račiněvsi u Roudnice, na kneze
byl vysvěcen v Praze r. 1934. Po krátkém prefektování byl kaplanem
v Liboci a pak farářem v Královicích, odkud uprchl do exilu.
Zde působil nejdříve v uprchlických táborech a pak vstoupil do služeb diecéze rottenburkské, kde se také staral o naše krajany. Je pohřben v Upflamor, Kreis Reutlingen.
Všichni na něho budeme jistě vzpomínat při mši sv., tím
spíš, že zemřel tak nepředvídaně bez jakékoli bezprostřední přípravy. Odpočívej v pokoji!
ZEMŘELA_SESTRA_JUSTINÍANA_Z_NEPOMUC
Posledních dvacet ročníků Nepomucena se jistě pamatuje na
kolejní kuchařku sestru borromejku Justiniánu a snad bude překvapeno zprávou o její smrti. Zemřela ve Vídni 1. prosince v poměrně
mladém věku (asi 59 let; je zajímavé, že letos zemřel také její
bratr a několik měsíců nato její setra a její matka).
Původem sudetská Němka byla poslána do římského Nepomucena před pětadvaceti léty, když začalo ubývat českých sestřiček.
Působila tam v kuchyni s nezištnou obětavostí, ochotou a láskou.
V posledních létech se její zdravotní stav začal zhoršovat, ochrnulo jí hrdlo. Odjela do Vídně, ale ani t a ď s sní lékaři nevěděli
rady. Nemohla ani dýchat ani polykat, musili ji živit trubičkou a
otevřít jí hrtan. Až do posledních týdnů chodila, ale byl na ni
velmi smutný pohled. Vůčihledě chřadla a jelikož jí už nebylo rozumět, domlouvala se písmem. Přitom se stále modlila a vše obětovala za církev a za naše bohoslovce a kněze.
Vděčně na ni vzpomínáme a důvěřujeme v její přímluvu, i za
Nepomucenum, které právě v této době pomoci tolik potřebuje.
P. LANGOVI_Z_LQNDÝNA_a_P^_POPELKOVI_Z_LOS_ANGELBS
vyslovujeme soustrast k úmrtí jejich maminek na Moravě. Už je to
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sice několik měsíců, ale ještě jsme neměli možnost se o tom zmínit.
I za ně se pomodlíme.
CTIHCDNÉMU_BRATRU
blahopřejeme k šedesáti letům řeholního života. Pro ty, kdo
ho znají, je to skutečné překvapení, že on, "arbiter elegantiarum"
učených profesorů římské gregoriány, v jejichž řeholním společenství po dlouhá desetiletí působí jako domácí krejčí, slaví tak
vzácné jubileum. Na tolik let totiž opravdu nevypadá. Přejeme^mu,
aby mu Matka Boží, jejímž je vroucím ctitelem, vyprosila hodně jasu do podzimu jeho skromného a obětmi vyplněného života.
DP^-JAROSLAV_RAUVOLF
vypadá po tomto úvodu velmi mladě. Také se totiž dožil šedesáti let, ale od vstupu ne do řehole, nýbrž na tento náš svět.
Ad rnultos annos*
se zase v létě dožil třicátého výročí vysvěcení na kněze
a provinční kapitula v Onteniente ho zvolila provinčním sekretářem františkánské provincie ve Valencii, Aragonu a na ostrovech
baleárských.
Pán mu pomáhej, aby přiváděl španělské bratry menší k čisté radosti františkánského života podle evangelia!
SESTRA_KDNSTANCE_OSF^,
kterou znají nejen hosté domova v Gautingu, ale také^české
děti, které se zúčastňují besídek^v mnichovském Velehradu a účastníci letošní milleniové pouti do Říma, oslavila letos 25* výročí
svých řeholních slibů.
Kéž Pán dokoná dílo své lásky, které v ní začali
5Ej.-ERANTIŠEK_BLAŽEK
Náš mladý kněz František Blažek, jehož zprávy čítáváme v
rubrice "Z naší diaspory", je nejen pastýřem dvou rozlehlých farností v Peru, nýbrž se stal také kancléřem prelatury, v níž působí. Máme mu k tomu gratulovat? Než se k tomu rozhodneme, přečtěme
si, co o tom sám píše:
"Moje několikanásobná funkce, kromě spousty práce, má i
své humorné stránky. Tak např. někdy jako farář musím psát nějaký
oficiální dopis nebo žádost na biskupství. Jsme v latinské zemi,
a tak si musím potrpět na formu, i když mi to někdy leze krkem. A
pak to vypadá následovně:
"Nejdůstojnější pan František Blažek, farář v San^Marcos
(nebo v Huantar) si považuje za čest obrátit se na nejosvícenějšího pána Františka Blažka, kancléře prelatury v Huari, aby mu poslal své nejuctivější pozdravy. A při tom žádá..," A na konci dopisu: "Nejdůstojnější pan František Blažek, farář v San Marcos (nebo v Huantar) využívá této příležitosti, aby nejosvícenějšímu panu Františku Blažkovi, kancléři prelatury v Huari, znovu vyjádřil
nejupřímější projevy své osobní ucty v Pánu."
A za týden si vezu z prelatury na faru odpověd, kde nejosvícenější pan František Blažek, kancléř prelatury v Huari, píše
nejdůstojnějšímu panu Františku Blažkovi, faráři v San Marcos (nebo v Huantar), že mu bylo největším potěšením obdržet poslední dopis a že na jeho žádost po poradě s jeho excelencí panem biskupem
odpovídá... A na konci dopisu nejosvícenější pán František Blažek,
kancléř prelatury v Huari, využívá této příležitosti, aby opěto-
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val nejdůstojnějšímu panu Františku Blažkovi, faráři v San Marcos
(nebo v Huantar) pozdravy a projevy své osobní úcty v Pánu."
Jistě se každému zvedají vlasy hrůzou na hlavě - píše dp.
Blažek - mně také, protože v češtině to zní daleko hůře než ve
španělštině..."
Tak máme blahopřát? Raději se pomodlíme, aby náš Framta
s Boží pomocí vydržel co nejdéle všechnu tu dřinu, která ho tam
denně čeká.
YINCULUM_MISSARUM
má nového člena. Stal se jím dp. Petr Eliáš.
NOVÝ_ADRESÁĚ
Mnoho spolubratři se dožaduje nového adresáře. Poslední
vyšel v unoru 1971 (to je odpověá těm, kteří reklamovali, že nedostali žádný v minulých létech), a tak je opravdu načase vydat
další. Přiložíme ho k příštímu číslu, které vyjde, dá-li Pán Bůh,
v prvních měsících r. 1974.
Aby opravdu sloužil, je však třeba, aby adresy odpovídaly
současnému stavu. Prosíme tedy, abyste nám pokud možno obratem
pošty (aby se na to nezapomnělo) sdělili všechny změny jak v adresách tak v telefonních číslech (někde se např. změnilo i předčíslí). Předem díky,
POUT_DO_SVATÉ_ZEMĚ
se zdá stále provoditelnou. Nezapomněli jsme na ni, ale
je třeba vyčkat, jak se vyvine politická situace.

Z ČSSR
JM$NEM_REPUBLIKY
Tentokrát nechceme psát o situaci doma m^ sami, nýbrž pouze citujeme bez komentáře úryvky z úředního textu rozsudku proti
P. Františku Plodkovi, nar. 15.8.1916 v Liberku, okr. Rychnov n/
Kněžnou, administrátoru církve římskokatolické v Broumově, okr.
Náchod, podepsaného 23.3.1973 JUDrem Františkem Mlčochem, předsedou senátu v Náchodě. Úřední odůvodnění rozsudku říká mimo jiné:
"Z hodnocení ONV-odboru kultury vyplývá, že se obžalovaný intenzivně věnoval výkonu funkce římsko-katolického faráře, že
horlivě vykonává své kněžské povinnosti a bojuje proti vědeckému
světovému názoru. Při kontrole bohoslužeb zejména v roce 1968 nabádal věřící, aby neposlouchali ateistickou(propagandu? zde je vynecháno slovo) v rozhlas^ani v televizi, aby nečetli žádné knihy
ani časopisy, které jsou zaměřeny proti náboženskému pohledu na
svět apod. Soustavně se snažil získat co největší počet věřících
a především mládeže. Využíval k výuce na školách i řeholnic. Neopomenul využít všech forem působení na rodiče. Při pohřbech upozorňoval na povinnost přihlásit děti na vyučování římsko-katolickému náboženství. Konkrétně tak učinil při pohřbu Václava Pokorného v Šenově a při obdobném případě v Martinkovicích. Když mu toto jednání bylo vytknuto, vyvěsil alespoň oznámení na hřbitovní
vrata, aby rodiče přihlásili své děti na náboženství. V závěru hodnocení uvádí M.NV, že obžalovaný vystupoval zjevně nenávistně vůči
socialistické společnosti. Hodnotí jeho vztah a postoj k našemu
zřízení jako vyhraněně nepřátelský.

*
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Z těchto provedených důkazů lze tedy jednoznačně vyvodit
závěr, že obžalovaný není stoupencem socialistického společenského a státního zřízení a že naopak lze ho hodnotit jako nepřítele
tohoto zřízení.
Zaměření obžalovaného, pokud jde o jeho vztah k našemu
zřízení, je možno vyvodit i z přiložených citátů, které sám soudu
předal. V těchto citátech se jednoznačně hovoří o tom, že např.
přátelit se s tímto světem znamená nepřátelit se s Bohem; kdo chce
být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím; žádný duch, který
nevyznává Ježíše, není z Boha, je to duch antikristův, o kterém
jsme slyšeli, že má přijít, nyní je už na světě.
I z těchto citátů je možno jednoznačně učinit závěr, že
snahou obžalovaného je získávat st^le širší okruh občanů tohoto
státu, kteří by aktivně vyznávali učení římsko-katolické církve,
především se zaměřením na mládež, s cílem získávat tyto občany
k tomu, aby se veřejně pro cíle socialistické společnosti neangažovali, aby především nejevili žádný zájem o celospolečenské problémy, protože v dané situaci je to v podstatě jediná možnost a
přitom velmi nebezpečná, jak rozvrátit názorovou jednotu občanů
tohoto státu.
Proto tedy, po zhodnocení všech důkazů, dospěl soud k závěru, že bylo obžalovanému prokázáno to, že jednal z nepřátelství
k socialistickému společenskému a státnímu zřízení a že zneužíval
své náboženské funkce ve smyslu nepříznivě ovlivňovat věci obecného zájmu.
Byl proto uznán vinným zažalovaným trestním činem, trest
mu byl uložen podle §u 101 trestního zákona. Stupeň společenské
nebezpečnosti jednání obžalovaného je zvyšován především tím, že
v podstatě neopomenul žádné vhodné příležitosti k tomu, aby působil a ovlivňoval myšlení lidí ve smyslu náboženské propagandy s
cílem odvrátit tyto občany od aktivního budování socialistické
společnosti. Tato činnost se mu velmi úspěšně dařila, o čemž svědčí především to, že jednání před soudem, přesto, že se nejednalo
o proces s organisovanou veřejností, a třikrát jednání bylo odročováno, se věřící tohoto jednání zúčastňovali, dokonce se sami nabízeli a svědčili ve prospěch obžalovaného. Z toho nejlépe je možno posoudit dosah vlivu obžalovaného na značnou část občanů Broumovska. (...)
Z hlediska trestu (pozn.Vincula: P. Plodek byl odsouzen
k trestu odnětí svobody v trvání 6 měsíců; byl mu povolen podmíněný odklad výkonu trestu se zkušební dobou na 2 roky; podle §u 101
tr. zák., za použití isu 49/1 tr. zák. byl vysloven zákaz funkce
duchovního římskokatolické církve na 3 roky) jde tedy v podstatě
o to, zamezit obžalovanému, aby nemohl dále působit na občany tohoto státu, a proto v podstatě soud uložil obžalovanému poze trest,
jehož výkon podmíněně odložil, avšak současně pokládá za nutné zakázat obžalovanému dosavadní činnost."
Poznámka: Celý text rozsudku zabírá 4 hustě psané stránky. Originál je uložen v archivu okresního soudu v Náchodě.

K R A J A N S K Á

D U C H O V N Í

S L U Ž B A

LONDÝN
Krajanská duchovní služba v Londýně vstupuje do pětadvacátého roku své existence. Budeme mít jistě ještě příležitost zhodnotit, co to znamená. Dnes jen posíláme do Londýna zvláštní pozdra-
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vy a blahopřání.
SKANDINÁVIE
Tam se velmi vydařilo symposium našich krajanů uspořádané
ve dnech 1.-4* listopadu ve Vadsteně, městečku svaté Brigity.Dp.
Zeman, náš misionář ve Švédsku (ve Skandinávii máme duchovní službu ve spolupráci se Slováky: západní část Švédska a Norsko má na
starosti Čech P. Engelhart, východní část se Stckholmem Slovák P.
Zeman) o tom píše:
"...toto malé seménko se rozrastie. Jedno smě si istí, že
všetci účastníci boli nadmieru spokojní a P. Engelhartovi už niekto telefonoval, že vraj škoda, že o tomto střetnutí nevedel...
...I ked posedenie v sobotu večer stálo niečo (pre toíko
Íudí to bolo ozaj lačné, tiež krajania doniesli niečo... /pozn.
Vincula: dopis P. Zemana obasahoval zároveň vyúčtování, proto jsou
v něm tyto poznámky/), ono to malo svoj význam a veru i ked sme
to robili na počest našich Karolov, oni "zabudli", že boli oslavovaní a mali privátný pohovor troj ba aj viacero^hodinový. To by
bolo zaujímavé odfilmovat: zatial jedni^spievajú ludové piesne,
tí druhí otvárajú svoje duše Bohu cez kňaza. Obaja Karolovia veru ani len Štokholm dobré nevideli, spa*& skoro nespali, ba P. Skalický vynechal ešte aj obed. Kto by chcel iba tak nakrátko sem
příst, nuž veru je to iba dřina. Ja som velmi spokojný, lebo som
videi ako obaja sa veru nešanovali: vydali zo seba všetko čo mohli."
Ti dva Karlové byli naši Vrána a Skalický. Pán jim to odplat na jejich dalších posluchačích!
NĚMECKO
Když ti dva Karlové přelétávali Frankfurt cestou^do Skandinávie, kynuli jim zdola z města (snad si toho všimli) Škarvada
a Hrubý, kteří jeli seznamovat naše krajany s činností střediska
"Velehrad". Navštívili Kolín, Norimberk, Frankfurt, Mnichov a
Stuttgart (tam se zúčastnili velkolepé podzimní slavnosti pořádané tamním krajanským společenstvím).
Přijeli i do Ellwangen, kde se ve dnech 29/30. října konala tradiční schůzka našich kneží. Tentokrát byla věnována, mimo
jiné, i problémům biblické exegese, o nichž promluvil a vedl diskusi náš biblista prof. Krejčí.
Na této scgůzce byla domluvena další porada kneží, kteří
se věnují mládeži. Uskutečnila se koncem listopadu v San Martino
v Jižním Tyrolsku, kde má římský "Velehrad" dům pro mládež.
Letos se, bohdá, podaří mít půlnoční mši sv. i pro krajany v Berlíně. Našli jsme jednoho našeho kněze, který je ochoten
se o ně starat "excurrendo" z Říma.
PAŘÍŽ
Z Paříže odešel nadobro náš horlivý misionář P. Bernáček,
který tam během svého poměrně krátkého působení rozvířil stojaté
vody a vybudoval společenství, které musí nyní ukázat, zač stojí.
Pověřenec pro českou duchovní službu Škarvada navštívil
v první polovině listopadu spolu s mons. Parolkem, tč. našim jediným knězem ve Francii a ředitelem tamní duchovní služby, a spolu s p. Šmídem, předsedou farní rady, diecézní úřad pro pastoraci
cizinců.
"
Byla dohodnuta dvě řešení. V příštím roce se bude o opuštěnou obec starat opět podle svých možností jen mons. Parolek, který bude dojíždět do Paříže několikrát za měsíc. Potom - potom při-
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jde na řadu další řešení, které je tak krásné, že je zatím ještě
neprozradíme, abychom to nezakřikli. Jenom se pomodlete s Pařížskými a za ně, aby to dobře dopadlo!
NEW_YORK
Že byla v New Yorku velkolepá oslava pražského millenia,
oznámil už světový tisk na obou březích Atlantika. Nám přísluší
už jen poděkovat Pánu Bohu, že nám tam poslal P. Vyorala.
LOS_ANGBLES
Má to dokazatelně velké výhody, že Vinculum vychází se
zpožděním. Kdyby bylo vyšlo podle původního plánu sazečova, bylo
by asi oznámilo palcovými písmeny: "Padla další české misie. P.
Popelka odchází z Kalifornie."
Jenže P. Popelka pochází z Jimramova na Českomoravské vysočině, a tam se lidé jen tak lehce nevzdávají. Ani on se nevzdal
a nakonec poslal depeši: "Poslední měsíce jsem bojoval o existenci naší misie. Výsledek je: vítězství na všech frontách.^Zůstávám
v Los Angeles a doufám, že naše misie přichází do štastnější etapy své činnosti."
Blahopřejeme, Otče Popelko, Vám i krajanům, kteří se upsali, že si misii vydrží sami.Čest jimi
ŘÍM
I římská kolonie se pomalu rozmnožuje, i když její členy
počítáme stale jen ještě na desítky a ne na stovky anebo na tisíce jako jinde. Proto bylo třeba i zde zintensivnět činnost.
Po zavedení pravidelné mše sv. v Poutním domě kardinála
Berana, která se udržela už přes rok, i když je zvláší v zimních
měsících jen slabě navštěvována, byly uspořádány dvě sbližovací
setkání, první na 28. řijna a druhá ve formě mikulášského večírku, před nímž byla mše svatá s kázáním Dra Skalického o ceně lidského a křesťanského společenství.
Lidí přišlo překvapivě dost, Mikuláš mohl být spokojen.
Příští takové setkání se uskuteční, dá Bůh, o vánocích.
0_^YRCPSKÍM_8JEZDU_0_PASTCRACI_E
referoval už Nový život. Jak už to bývá, největším jeho kladem byla možnost osobního poznání a setkání s národními řediteli, kteří koordinují pastoraci cizinců ve všech státech Evropy. Snad právě toto sblížení
přinese časem své plody. Pozorovali jsme to např. hned už při vyjednávání v Paříži.
HAMILTON
Píše nám tamní misionář P. Šach: " Naše misie stále existuje. Dnes (píše 12. srpna) jsem byl v Kitcheneru, Ontario, a ačkoliv bylo horko, sešlo se nás asi třicet a i jsem prodal modlitby od Novotného a ještě je musím přiobědnat. Zdá se mi, že prodat
knihu našim lidem je velký čin, naši lidé mnoho nečtou, aspoň ne
knihy naší edice. "Katolík" jsem též propagoval. Objednal jsem si
staré "Katolíky"na ukázku a rozdal. Tož zasel jsem semeno, ale kolik z toho vyroste, nevím. Jen trpělivost a snad se přece něco ujme... Naše pouí do Midlandu - prosebná i děkovná - byla veliká a
byl to jistě úspěch. A tak jsme tam to naše slavné pražské jubileum oslavili, myslím, důstojně."
Další odstavec je už vlastně přechodem k další rubrice
"Z naší diaspory". P. Šach pokračuje: "S okem jsem na tom, díky
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Bohu, stejně. Jeden problém mám a to je, že mi to vidoucí oko stále slzí a to zmenšuje kapacitu viditelnosti. Koupil jsem si nové
brýle 3 fokus, ale jsem z toho hodně popletený. Vyoperované oko
stále vylučuje žlutou tekutinu, která velice pálí a pracuji-li
dlouho na psacím stroji, a to je často, značně bolí. To není pláč
Jeremiášův, ale pouze, aby řeč nestála. Jen kdybych mohl vykázat
lepší misijní výsledky, ale jde to velice pomalu. Musíme být trpěliví."

Z
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P. Vladimír Ondrášek, náš misionář v Sydney, 29. června: "Pro mne
je štále"doba inkubace. Musíme začít, až někteří se rozhodnout skončit. Ale to nepůjde křikem. To půjde přátelstvím a ohledem. Zítra
budu mít křest dvou chlapečků, šesti a osmiletého. Dal jsem jim několik instrukcí, ale už toho věděli dostatečně mnoho ze školy. Rodiče také naslouchali, ale prohlásili bez obalu, že jsou ateisté,
ale protože chlapci chtějí chodit do náboženství, nebrání jim...
Zítra budu musit jít také na taneční zábavu, kterou pořádají legionáři. Já sice netancuji, ale setkám se tam s lidmi,, se kterými
bych se nikde jinde nesetkal. Někteří přijedou až z y.ollongongu
(52 km) a tam budu mít také brzo mešní středisko. Raduji se, že
moje práce není nadarmo, moje přítomnost v Sydney má smysl."
Sestra Jana Emanuela, Matjiiskloof v Jižní Africe, 1$.července:
"Jak je Vám již známo, jsem jediná Češka v tom velkém území Nama
qualándu a nyní, když dp. Josef Hylš přišel tragickou smrtí o život, jsem docela sama. - Máme po třítýdenních prázdninách... Velkou radost a novou naději nám přinesl tichý deštík, který po dva
dny zavlažoval žíznivou zem. Tím, že déšt přišel opožděně, nebylo
možno síti. Pro vyprahlou pouší; byl deštík velkým darem Božím. Nebylo pastvy, zvířata hynula. Kéž nám Pán ještě dopřeje blahodárné
vláhy. - Jinak jsme dosti zdraví, prače roste. Pán žehná, pomáhá.
Dorost africký roste pomalu. Dnes právě dvě africké sestry zasvětily svůj život službě Boží a službě svým kmenovcům. Necht je
Pán obdaří darem lásky a vytrvalosti.
P. Robert Kunert S.J., Rakousko, 12. září: "Pomalu se to se mnou
lepši - a±e opravdu pomalu. Nohy mi dobře neslouží, naděje však
stále je. Nálada je dobrá."
Dp. František Blažek, Huari v Peru, 12. června. Po vylíčení dalších
mešicu"sve"cinnosti, končí svůj dopis: "Snad je to vyprávění trochu
nahořklé, snad si myslíš, že jsem zklamaný, ale to vůbec ne. Po tom
všem, co vyprávím negativního chci jen říci ještě tohle: Je nás jen
14 kněží s nepředstavitelnými a nesplnitelnými úkoly. Neděláme prakticky nic vzhledem na potřeby našich oveček. A přesto tito lidé Pána Boha upřímně milují, více než v kterékoliv jiné části světa, kde
mají čRíokonalou asistenci kněží. Přesto jakž takž plní své náboženské povinnosti, přesto mají nesmírnou úctu ke knězi a trpělivě snášejí svou opuštěnost. Není tohle zázrak všech zázraků? Není v tomhle přímo hmatatelně cítit síla Ducha svatého? - Stale vzpomínám na
řadu přátel, kteří mě zrazovali, abych nechodil do misií. Jistě to
všichni dobře myslili, ale nevěděli, co říkali. Je pravda, že apoštolát zde vyžaduje nesmírné oběti. Ale pro naše oběti tu sám Pán
dělá zázraky..."
___
Sazec"Vincula přeje tímto každému osobné k svátkům čistou Boží radost a vítěznou důvěru v Dítko, které je S-námi-Bůh. Místo posílání a opětování gratulací bude. zá všechny sloužit o vánocích mši sv.

