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Naše naděje nemá konce
"Existuje jedno přísloví asi toho smyslu, že člověk má pracovat tak, jako by měl být živ ještě sto let, a zároveň být připraven na to, že umře zítra. Kterážto moudrost by se mohla doplnit větou svatého Pavla: "Buáte jako nic nemajíce, a všemi věcmi vládnouce." Paradoxní situace člověka mezi životem a smrtí, časem a věčností; situace, která je normální situací křesťana.
Jde o to, vzít na sebe zároveň každodenní břímě^hmotných starostí, nepříjemné práce, nejistoty a strachu, a zároveň zůstat otevřen nadějím do budoucnosti, očekávat každou chvíli modrou trhlinu
v zdánlivě neprostupné klenbě mraků; neprodlužovat si utrpení dnešního dne pomyšlením na zítřek, ale zároveň vidět svůj dnešní okamžik
z perspektivy zítřků.
,
,
Zbývá nám ještě mnoho vykonat, a naše naděje nemá konce, at
je nám dvacet let nebo osmdesát. Máme všichni v ruce páku Archimedovu, a její opěrný bod je v našem srdci, v místě naší víry, naší dnešní úzkosti. Všichni spolupracujeme s Bohem nejenom na své vlastní
budoucnosti, ale na budoucnosti celého lidstva. Každá naše myšlenka, každé naše odhodlání, každý pohyb naší lásky směrem k místu,^kde
stojí a trpí náš bližní, kde číhá a nenávidí náš nepřítel, dopada
těžce na váhy dějin, a může změnit jejich směr..."
Poznáte, kdo napsal tato slova? - Náš nedávno zesnulý básník
Jan Čep. Jsou svědectvím jeho velké víry, která tak mocně zapůsobila na ty, kdo nad jeho rakví v pařížské Notre Dame naslouchali četbě jeho slov o vzkříšení a o tajemství života a smrti. Byl to hluboký zážitek, tak jako pro každého Čecha bude asi ještě dlouho zážitkem číst jeho průzračná a osvěžující slova, která tryskala z čisté
studánky jeho pokorného srdce. Kéž se v ní už naplno zrcadli Světlo,
které on celým svým životem hledal.
(Náš úryvek je přetištěn z jeho knížky "Malé řeči sváteční" /str.
^4-35/ vydané Křesťanskou akademií v Římě r. 1959-)

M E Z I

N Á M I
Máme nového_kněze

V neděli 17. března vysvětil v Nepomucenu římský generální
vikář Svatého Otce kardinál Hugo Poletti na kněze jáhna pražské arcidiecéze VÁCLAVA
S"T E I N E R A. Prímici sloužil den nato rovněž v kapli Nepomucena. Zároveň s ním byli vysvěceni na kněze i tri
jáhni ze Slovenska.

*
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Všem ze srdce blahopřejeme a vyprošujeme jim Boží požehnání
pro jejich kněžské působení.
Zemrel_P^_Josef_Větroyec
5* ledna zemřel v New Zorku český redemptorista P. Josef Větrovec, který po dlouhá desetiletí sloužíval mši svatou pro naše
krajany v českém kostele Panny Marie ustavičné pomoci na Manhattanu.
P. Vyoral píše z New Yorku: "Na modlitbách při jeho vystavených pozůstatcích v předvečer pohřbu bylo mnoho lidí. Kolik jich
bylo na pohřbu, nevím, protože při nejlepší vůli jsem se na pohřeb
nedostal pro sněhovou vánici, která nás tu překvapila."
Kéž Pán odplatí tomuto americkému Čechovi všechnu obětavost,
s kterou se tolik let věnoval našim krajanům. Dnes už kolem českého kostela na newyorkské 61. ulici naši krajané nebydlí a mezi redemptoristy už také snad není, kdo by P. Větrovce nahradil. Tak s
ním asi skončí jedna kapitola našeho krajanského života v americké
metropoli.
Memento_zemřelých
Je to možné, že na podzim tomu bylo už pět let, co nás opustil P. Zdeněk Švéda, biblista a překladatel misálku? Vzpomněl jsem
si na to, když jsem si uvědomoval, že 17* května připadne už páté
výročí smrti našeho Otce kardinála Berana. 1. května si pak někteří z těch, kdo studovali v Nepomucenu po válce, připomenou, že před.
dvaceti léty umřel ^ severoitalském Spilimberku nadějný kněz pražské arcidiecéze Antonín Tůma. Nezapomínáme!
Se zpožděním jsme se dozvěděli, že v minulém červnu vstoupil
do druhého čtvrtstoletí svého kněžství P. Josef Lukáš, spolubratr,
který snad víc než kdo jiný poznal na vlastní kůži třeskuté mrazy
kanadského severu (který není vytápěn Golfským proudem jako naše
dobrá Evropa). Na otázku, jak se mu daří, odpověděl: "Well, není
zle., zdraví jakž takž slouží... cukrovka je něco, s čím se musí
žít... naučit se snášet různé průvodní věci. Jinak děkuji Bohu, že
jsem ještě schopen konat svou práci, které je zde habaděj. - Kolik
let více? To vědí "tam nahoře"... Zatím "carpe diem" v tom nejlepším smyslu."
23° prosince se dožil v Římě sedmdesátky starý nepomucenaký
spirituál, ideátor a první redaktor VINCULA, zakladatel českého
vysílání vatikánského rozhlasu (k němuž se po několikaletém misionářování v Kanadě a Spojených státech vrátil) a kdysi dlouholetý
redaktor Nového života, P. Václav Feřt T.J. Kéž ještě dlouho rozdává vánoční radost, kterou si přinesl na svět!
12. března uplynulo 25 let od kněžského vysvěcení Jindřicha
Stránského a Jaroslava Škarvady. Stará nepomucenská garda se pamatuje, že s nimi byli vysvěceni i dva Slováci, Štefko a Tomko, z
nichž první pak umřel kdesi v Kanadě.
Stříbrné kněžské jubileum oslaví letos také bratři Ingrovi
z Argentiny a 22. srpna dva naši jezuité, P. Tomáš Špidlík, jehož
jméno je tak známé, že věru nepotřebuje, abychom ho představovali,
a P. Bohuslav Janíček. První žije v Římě co by spirituál Nepomucena a učený profesor Gregoriány a Papežského orientálního ustavu,
druhý v Montreálu v Kanadě. Na svěcení se však před 25 léty sešli
oba v Holandsku.
Abrahámoviny oslaví letos členové známého klubu "24". Protože je to klub tajný (kdo by se odvážil prozradit jména tří římských
sestřiček, které se také onoho roku 24. narodily?), je lépe zachovat redakční tajemství. Tím spíš, že by se jinak mohlo stát,
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že by třeba sekretář střediska Velehrad vyhlásil na to konto klubovní anebo dokonce všekrajanskou brigádu na zvelebení domu pro mládež v jihotyrolském Svatém Martinu. Tím jsme ovšem nemínili prozradit, že také tento sekretář (a s ním třeba i ještě někdo jiný z
předsednictva) patří k onomu klubu. Ono se totiž o tomto jubileu nemá mluvit, protože podle statistik (které ovšem každý zkušený vzdělanec přijímá "cum grano salis") prý v druhém půlstoletí života člověk zestárne a zemře..
Nejvíc příležitostí k slavení různých výročí má však letos
vídeňská mládež. Její obětavý duchovní vůdce, P. Blažej Müller, totiž z jubileí skoro nevyjde. 23. března slaví deset let kněžství,
16. srpna 25^1et řeholního života a k tomu^prý,mu ještě také bude
45 let. Aspoň v duchu mu zpíváme upřímné "živiooo".
Otec_biskup_Mcřkovský
slavil v zimě 40 let svého kněžství.
Chtěli jsme mu k tomu také blahopřát, a činíme to dodatečně z celého srdce, bohužel mu však musíme zvlášť přát a vyprošovat brzké uzdravení po zranění, které ho stále jedno oko.
V pátek 8. března totiž - informuje-li i o podrobnostech
přesně zpráva, která došla vatikánskému rozhlasu, který ji pak vysílal i do Československa - zazvonili k večeru na dveře soukromého
obydlí Otce biskupa dva lidé, kteří ho prosili, aby jim dovolil si
zatelefonovat. Když se dostali do domu, Otce biskupa přepadli a hledali peníze. Nakonec mu jeden z nich pažbou pistole vyrazil oko.
Lékař prý prohlásil, že je navždy ztracené.
Neumíme k tomu říci víc, než co by v takovém případě asi řekl Otec kardinál Beran: "Pán Bůh to vidí." Pán to ví, a jistě také
ví, že jsme Otci biskupovi blízko svými modlitbami.
Nepomucen^_aneb_kdo_rychle_dává^
Mnoho spolubratři už žádalo, abychom jednou jasně napsali,
co se vlastně děje s Nepomucenem, o kterém kolovaly zprávy, že je
ve vážném nebezpečí. Nebylo tak snadné odpovědět, protože jeho osud
byl stálé nejistý a teprve nyní v březnu se obzor trochu vyjasnil.
Kde tedy začít? Snad, jak se říká, u Adama. Nepomucenum bylo
zbudováno v jubilejním svatováclavském roce 1929 tak, jak vznikají
všechna velká díla: nesčetnými obětmi chudých lidí, našich krajanů
jak doma tak zvláší v Americe. Bylo založeno pro studenty ze všech
diecézí naší vlasti, tedy nejen diecézí českých, kterým sloužila
předchozí kolej Bohémicum, nýbrž i diecézí moravskoslezských a slovenských.
Do konce války vyšlo z této koleje 77 kněží, z toho 52 národnosti české, 16 národnosti slovenské a 9 národnosti německé. Po
válce dala kolej naší církvi 68 kněží českých a 32 kněží slovenských,
když to sečtete, zjistíte, že P. Václav Steiner, který byl vysvěcen
jako poslední 17- března tr.,je právě stým . Dnes je v koleji stále
několik bohoslovců slovenských a kromě Steinera, který dokončuje teologii, už jen jeden student český a pak jeden český emauzský^mnich.
Výhledově jako český seminář nemá tedy Nepomucenum pro nejbližší léta velké naděje. Znamená to však, že bychom je měli ztratit? Ze by' chom je měli opustit? Že bychom se ho měli vzdát?
Od začátku války žije Nepomucenum prakticky z milodarů. Nejdřív je isolovali od vlasti nacisté, potom.vláda komunistická. Pisatel těchto řádek patří ještě k těm, kdo v koleji - v prvních letech poválečných - zažili zimu a hlad. Jídlo bylo odměřené a první
rok se zatopilo jen na Štědrý večer. Je samozřejmé, že se za takových okolností budova koleje nemohla opravovat a že v padesátých
letech nebyla sice - dík železobetonové kostře - na spadnutí,^ale
působila velmi deprimujícím dojmem. V letech šedesátých se začlo
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konečná s opravami. Účastníci milleniové pouti z minulého roku,kteří byli ubytováni vNepomucenu, mohou dosvědčit, že dnes je to budo
va - snad až na vnější fasádu - funkčně zařízená, za kterou se nemu
síme stydět.
Ovšem opravujte za dnešních hospodářských poměrů nějaký dům,
máte-li málo peněz! Pisatel těchto řádek nechce psát o věcech, do
kterých jasně nevidí (protože s kolejí nemá přímo nic co dělat).
Může jen veřejně dosvědčit, že ne vše, co se stalo, se dálo podle
.. přání rektora mons. Plannera, který byl pro jiný postup a v posledních letech mnoho vytrpěl. Fakt je, že kolej, jejíž cena nesmírně
stoupla tím, že je dnes prakticky* uprostřed města, které se rozrost
lo kolem, je dnes velmi zadlužena a že bylo nebezpečí, že ji ztratí
me. Nejdřív o ni projevily zájem lichvářské banky, potom různé církevní instituce, které podle nějakého supího.pudu větřily, že by se
dalo něco ukořistit. Naštěstí si Svatý stolec uvědomoval, že by to
byla zákeřná rána naší už tak dost zkrušené církvi, a koleji nedal
padnout. I naši kněží v Římě byli odhodláni tento majetek naší církve, který přes mnoho kritizovatelných nedostatků zůstává velkým
symbolem a nadějí pro budoucnost, bránit až do poslední kapky krve
a už se uvažovalo o tom, že by se kolej předělala na pension, aby
si lépe na sebe vydělala (zatím hostí za skromnou pensi kněze studenty ze všech končin světa). Bylo by dlouhé vše popisovat, ale byl
to opravdu vyčerpávající boj, protože supi a hyeny se sbíhaly ze
všech stran . Nakonec se však i. zde ukázalo, že když je nouze nejvyšší, pomoc Boží nejbližší. Právě v nejkritičtějším okamžiku /všichni ti"supi"chtěli samozřejmě kolej "zachránit" tím, že ji převezmou) se objevila na scéně kanadská kolej. Její dům byl vyvlastněn
hlavní kvesturou, římským policejním ředitelstvím, které s ní sousedilo (i v Římě dovedou dělat "kanadské žertíky") a dobří lidé ji^
odkázali na Nepomucenum. Bylo předběžně domluveno, že si najme celá
dvě patra a k tomu i kuchyni a že še do Nepomucena nastěhuje sakumprásk i s vlastními řeholními sestrami. Čili na stejné adrese budou
existovat dvě na sobě nezávislé koleje v poměru pan domácí - platící nájemník. "Supi" se ještě naposled slétli v naději, že si kořist
nedají ujít, ale "zezhora" bylo požehnáno sňatku s kanadskou kolejí
To se stálo před málo dny, v první půli letošního března.^
Tak je kolej zachráněna, řeknete si. Ano, je zachráněna, ale
v boji ztratila mnoho krve. Především musila prodat své letní sídlo
u Livorna, které snad někteří bývalí chovanci budou oplakávat (i
- když za slzy nestojí, protože to byla vila ležící na kopci tři čtvr
ti hodiny cesty od moře, takže trochu zaplavání ve vodě stále více
-znečištěné se musilo platit vykoupáním ve vlastním potu a dalším vy
koupáním pod sprchou; nebylo to zkrátka ani moře ani hory s trochou
středoevropského vzduchu, který našinci k zotavení potřebují). A po
tom i po tomto prodeji má kolej ještě tolik dluhů, že by je splatila najednou jen tehdy, kdyby každý čtenář Vincula zaplatil asi
1.400 amerických dolarů.
Co tedy dělat? Situace, jak vidíte, je vážná a je snad čestné si říci pravdu do očí. Zde v Římě jsme našli pochopení, ale nako
nec nám nepomůže nikdo., nebudeme-li si umět pomoci sami. Kdysi se
mluvilo o tom, kolej prodat a koupit něco menšího. To už teá, po na
vázání kontaktů & kanadskou kolejí, není časové, podle mne by to
pak znamenalo ztrátu Nepomucena vůbec, protože to za dnešní situace
stojí a padá s budovou, která je nadto přece jen už i památná: studovalo tam přece tolik našinců, z nichž někteří se stali doma^auten
tickými vyznavači víry, žil tam na sklonku svého života a zemřel
tam i Otec kardinál Beran. Co by nám řekli naši doma, kdybychom ten
dům prodali? Co by řekli ti dobrodinci, kteří skládali korunku ke
korunce, aby i Češi a Slováci měli v Římě vlastní kolej jako skoro
všechny národy? Už jsme jednou promarnili dům, který nám v Římě zbu
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doval Karel IV. Máme promarnit i tento dům, který nám zanechala generace první poloviny tohoto století? Kdo si to chce vzít na svědomí? Na druhé straně ovšem, kdo má k semináři bezprostřednější vztah
než právě my kněží? Teá. už to, prosím, není kolej pro nějaké římské
fajnovky, teá. je to jediný svobodný seminář naší církve, symbol její svobody a naděje pro lepší časy. Měli bychom odvahu vzkázat domů,
že jsme se ho zbavili? Já osobně se na takovou hrobařskou práci opravdu necítím.
Co však konkrétně dělat? Dluh je velký a půjde-li vše normální cestou, kolej bude nucena podepsat dlouhodobou půjčku, která se
pak bude spláceťpo třicet let. Půjčku zaručenou hypotékou (tedy
stálé nebezpečí vyvlastnění). Půjčku, která bude každý rok upíjet
koleji krev ve výši asi 30 milionů lir (asi 40-50 tisíc dolarů).
Půjčku, jejíž splácení si vyžádá celkově trojnásobku vypůjčeného^
obnosu (to je dnešní sazba na tak dlouhou dobu). Někteří z nás už
budou pod drnem a na kolej se bude musit ještě splácet (nebude-li
ovšem zatím možno uspořádat za změněné situace sbírku ve vlasti,
kde by lidé na tento účel peníze rádi dali). Máme to dopustit?
Co tedy dělat? Nedělám si iluse, že bychom na celý dluh stačili my sami. Ale my nejsme sami. Otec biskup Mořkovský se v Americe snaží, co může. Je v běhu už i jiná sbírka mezi našimi krajany.
A rozjede-li se to jednou, uvidí-li se v Římě, že to Nepomucenum
není nějaká opuštěná ruina, nýbrž něco, za čím stojí mnoho lidí,
bude i snazší najít věřitele, který bude třeba mít odvahu půjčit něco i na křesťanštější úroky. A i kdyby se nenašel, je to jistě rozdíl splácet ročně třicet milionů anebo jen dvacet anebo jen deset.
Co tedy dělat? Odpověá je nasnadě: Sehnat a poslat do Říma
co nejvíc peněz. Zde opravdu platí, že kdo rychle dává, ne dvakrát,
ale v tomto případě třikrát dává, protože ušetří placení trojnásobných úroků.
Někomu snad bude možné uspořádat nějakou sbírku. Jiný najde
třeba nějakého dobrodince (soukromého; na veřejné se už obrátila
sama kolej bez valného výsledku), ovšem bylo by farizejské, kdyby
každý z nás nesáhl také do vlastní peněženky. A kolik dát? Mluvme
si upřímně. Aby se dluh uplatil úplně, na každého z nás by připadlo
1.400 dolarů. To se nikdo neodvažuje žádat, ale je dobré si uvědomit, že se tu spraví málo s nějakou dvacetníkovou almužnou. Chcete
vědět, jaká jsou v klobouku, kterým se vybírá, seménka? Tak jeden
kněz z Moravy, který sám v Nepomucenu nestudoval a snad je ani neviděl, se vzdal v jeho prospěch dost cenného daru, který mu byl nabídnut ze Západu. Jeden z našich nejchudších spolubratři, který^žije daleko od Evropy (já jsem přesvědčen, že je pro něho finanční
problém opatřit si třeba nové boty), posílá na kolej pravidelně,
snad každý měsíc, "vdovin haléř", takový, co se tak líbil Panu Ježíši. Jeden normálně situovaný kněz ze Spojených států poslal nedávno 500 dolarů. A já? A Ty? Kolik máme dát my? - Dvakrát si tu
odpověd rozmýšlím, protože si uvědomuji, že tím beru nebezpečně za
slovo - či za peněženku - i sám sebe, ale považuji za chlapské prohlásit, že by se každý z nás měl plácnout přes kapsu aspoň ve výši
jednoho měsíčního platu. Máš málo? Dej máloí Máš víc? Dej víc! Jsi
zazobaný? Nedávej nic, protože Ti asi Pán Bůh moc žehnat nebude a
na stará kolena budeš mít co dělat, abys se svými devalvovanými usporami vyšel. Tak, jak to psal svatý Pavel Korintským: "Neříkám
to jako rozkaz, ale chtěl bych na Vaší horlivosti vyzkoušet, že taky Vaše láska je pravá. Znáte přece milost našeho Pána Ježíše Krista: on, bohatý, stal se pro Vás chudým, abyste Vy zbohatli z jeho
chudoby." (2 Kr 8,8-9)
Jak a kam se to má poslat? Nejlépe obyčejným šekem vytrženým z Vaší šekové knížky (anebo vystaveným v bance; stačí aby byl
krytý a platil ve Vaší zemi, není třeba aby byl mezinárodní a může
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být v kterékoliv - tedy i ve Vaší běžné - měně) napsaným na jméno
"Pontificium Collegium Nepomucenum" anebo osobně na jméno rektora
"Möns. Francesco Planner". A pošlete to na adresu: Möns. František
Planner, Via Concordia 1,
1-00183 Roma.
Kdo by chtěl pomoci tím, že by chtěl převzít mešní intence,
a-6 se přihlásí na stejné adrese. Mohlo by být i užitečné, kdyby ^někdo našel banku nebo věřitele, kteří by byli ochotni půjčit peníze
za výhodnějších podmínek, než to dělají normální banky. Jeden spolubratr,, který vystudoval v semináři ve vlasti, navrhoval zavedení
"seminaristika", které bylo doma běžné. Zkrátka "cesty mohou býti
rozličné, jenom vůli mějme všichni rovnou!"
Dáme se tedy do toho? Dáme. A uvidíte, že nám Pán Bůh požehná!
Vinculum_Missarum
Ty nešťastné italské pošty! Pro nás v Římě je sice pohodlné
mít vždy po ruce výmluvu, že za zpoždění naší korespondence odpovídá tato rozkládající se organisace, ale mnoho věcí tím trpí. Když
např. někdo zemře (poznámka pro ty, kdo studovali v Římě na přelomu let čtyřicátých a padesátých: právě dnes, 28. března, kdy píšu
tuto stránku, došla zpráva, že na nunciatuře v Paříži, kde byl hostem, našli ráno na posteli mrtvého Pištu Fogaše, našeho osmačtyřicetiletého spolužáka z košické diecéze; včera večer byl prý ještě
zcela zdráv a vesel a v noci pak slavil zcela sám velký Advent; aí
odpočívá v pokoji!), trvá dlouho, než dojde oznámení o tom, zda byl
anebo nebyl členem "Vincula Missarum". Proto jeden spolubratr rázně
žádá, abychom uveřejnili seznam členů. Což poslušně činíme, s prosbou, aby ten, kdo se snad za člena považuje, ale v seznamu není,^se
obratem italské pošty a v každém případě ještě před svou smrtí přihlásil.
Poklopil)})
Bemáček
Lekavý
Popelka
Císař
Lukáš
Prachař
Michalčík
Doležel
Rochla
Müller
Eliáš
Rýpar
Němec
Engelhart
Sychra
Nesvadba
Glück
Šach
Novotný Josef
Hrbata
Škarvada
Ondrášek
Hrdý
Tománek
f ¿H-vtX^
Papoušek
Jech
Urban
ÚParolek-4.2?^
Jeřábek
Vorlíček
Pavelka Jiří
Krejčí
Vrána
Krchňák
Peksa
Žák
Kubovec
Pernikář
Kučera
Planner
Kunert
Adresář
K tomuto číslu přikládáme konečně nový adresář.Kdo ho pozorně pročte, uvidí, že je v něm dosti změn. Jsou to suchá data, ale i
v nich se obrážejí naše osudy.
Upozorněte nás, prosím, na případné nesprávnosti a sdělujte
nám i nadále co.nejdříve všechny změny adres i telefonních čísel a
předčíslí. Díky.

/
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Pou*6 do Svaté zeme
Jak už bylo oznámeno zvláštním oběžníkem rozeslaným na adresu všech duchovních služeb a mnoha jiných zájemců, uskuteční se letos, dá-li Pán Bůh, pou*6 do Svaté země pod duchovním a odborným vedením našeho biblisty prof. Krejčího. Technickou organisaci převzali františkáni Kustodie Svaté země. Pou*6 se uskuteční letadly z Říma do Říma ve dvou turnech, od 9. do 17* a od 17. do 24. června. Cena bude - vzhledem k novému zdražení letenek - 340 US dolarů. Přihlásilo se už na 70 účastníků, další místa jsou ještě zamluvená, ovšern propadnou, nebudou-li potvrzena do velikonoc.
Kdo má zájem (pouti se může zúčastnit jen ten, kdo rozumí
česky), at se co nejrychleji přihlásí bud u nejbližšího duchovního
správce anebo přímo u Škarvady v Římě telefonem č. (06) 698 63 14
(v odpoledních hodinách).
Od konče dubna do konce května navštíví předseda a sekretář
Českého náboženského střediska Velehrad, Škarvada a Hrubý, naše krajanské obce na Novém světě. Tato návštěva spadá zároveň i pod Škarvadovu kompetenci, nakolik je pověřen Svatým Stolcem koordinováním
české duchovní služby. Protože nám jde především o krajany, kteří
přišli do Ameriky v posledních letech, nepodíváme se do Texasu, kde
žijí silné skupiny tzv. starousedlíků, ale projedeme městy, kam se
soustředuje příliv nových. Snad je užitečné uveřejnit program naší
cesty, pro případ, že by se s námi někdo chtěl sejít. Bližší udání
doby a místa, kde by nás bylo možné najít, poskytne místní duchovní
správce. Program je tedy tento:
Los Angeles, USA
25 .4.- 30 .4.
Chigago, USA
1
7 . 5.
Cleveland, USA
8
12
Chatham, London, Batawa, KANADA
13
13 . 5.
Toronto, KANADA
16 .5<- 17
18
Hamilton, KANADA
19 .3.
20 . 5 * -21 .5.
Montreal, KANADA
22
New York, USA
27 .5.
Z_Londýna
Píše P. Lang (ještě v prosinci): "Jinak ve Velehradě je vše
rozkopáno - ale radiátory už jsou - jen ještě to teplo... a pak ještě začnou řádit elektrikáři, a tak já putuji se stolkem a psacím
strojem z jednoho místa na druhé. Má kancelář byla nejvíce postižena, našli tam "houbu" (dry rot), také kapli chceme rozšířit - do
vedlejšího pokoje - tak k 25. výročí farnosti by to už mělo být.
Také ovšerj musíme zajet "na hlubinu", škoda, že jsem zase
zůstal sám na všechno, a je toho hodně. Když jsem našemu novému ordináři ve třech minutách nastínil, co podnikáme (byli tam všichni
"foreign Chaplains a každý podával kratičkou zprávu), jeho reakce
byla: "And how do you do it all, for 25 years?!" ("A jak to děláte,
jak na to stačíte, už po 25 let?i") Nuž teprve jsem si uvědomil působení milosti, že jen "milostí Boží jsme, co jsme". Tak se za nás
pomodli, abychom to ještě chvíli vydrželi,^než přijde nějaká pomoc
... a pokračovatel."
Z Paříže
Přišel nám "Oběžník české katolické misie" podepsaný tentokrát Farním výborem. Četli jsme tam: "Drazí přátelé, Odchod Otce

viN0ULm_xviii_,__2
Bernáčka nás postavil před určité problémy, které budeme musit^řešit sami, nechceme-li dopustit, aby se náš kolektiv tak obtížně dávaný dohromady právě Otcem Bernáčkem rozešel a ztratil v davu...
Je tedy v našem zájmu, aby oběžník
po odchodu Otce Bernáčka nezanikl a vycházel i nadále..." A tak si ho naši francouzští
krajané laici vydávají sami.
Máme opravdovou radost z této jejich podnikavosti a doufáme,
- že se jim podaří přežít. Ještě o nich uslyšíme, na červen chystají
- jakési duchovní symposium s účastí našich Karlů Vrány a Skalického.
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Proč?
Všichni jsme jistě zdrceni zprávou o smrti Otce kardinála
Trochty. Na jeho pohřeb, který se bude k<rnat v úterý po velikonocích (tyto řádky píši na Bílou sobotu), chtěl jet zástupce generala salesiánů. Bylo mu však odepřeno vizum. Proč?
Rodině rady papežské nunciatury v Belgii, Msgr. Stefana Fogaše, který zemřel v Paříži, bylo dáno dovolení pohřbít syna na domovském hřbitově. Deanato bylo však povolení odvoláno. Proč?
Stále roste počet kněží, kterým byl vzat státní souhlas.^
V samé Praze se množí kostely, kde už nebývá pravidelně mše svatá,
jsou to většinou kostely, kde se scházívala mládež.^Reholnicím, jejichž užitečnost všichni uznávají, je soustavně ztěžován život.
Pí* oč?
Citát z jednoho dopisu: "Ve škole četli "Babičku". V místě,
kde se babička s Barunkou pomodlila sv. růženec, s. učitelka v čtení ustala a vyzvala vnuka, aby se ukázal. Pepíček netušil, co učitelka zamýšlí a povstal. V tu chvíli učitelka vyzvala jeho spolužáky, aby se "svatouškovi" vysmáli a na ulici ho ztloukli, že prý neposlechl a nepomodlil se. S chlapcem musili na pohotovost."
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Sestra Jana Emanuela, Springbok v Jižní Africe, 29.I.: "Vánoce, i
když horké, byly krásné. Narození Pána přineslo tu pravou radost a
posilnění v další práci pro Něho...Odchodem černochů byla jedna z
našich misií úplně uzavřena. Jinak zde naše práce vzrůstá a doufáme v dobrý výsledek. Prvního února jedna dívka z naší školy přijme^
šat klášterní. Obláčka má velký vliv i pro další. Druhého^února dve
domorodé sestry budou skládat věčné sliby... Prosím o memnto za nemocného bratra kněze."
P. Šimon Zuzka O.F.M., Onteniente ve Španělsku, 17.11°: "Od 15.
března dč"T5.'května budu v Maroku. Byl jsem jmenován sekretářem_
visitatora pro francouzskou kustodii v Rabatu a pro katolickou misii v Tangeru. Tak projedu dvakrát celé Maroko. Nemáme tam někoho
z našich spolubratři?"
,
Není to vinou sazeče, že se psaní blan tentokrát protáhlo na cele
tři týdny (byl stále něčím vyrušován). Tak se stalo, že zatím přišly další zprávy o Otci biskupovi Mořkovském: Jeho léčení^zdárne
pokračuje a ve dnech, kdy se dostane toto cislo do rukou čtenářů,
už bude moci dokonce snad i řídit auto. Dostane umělé oko, které
bude tak napojeno na svaly, že se bude pohybovat současně se zdravým. A to získá novv "smysl" pro hloubku a vzdálenost.
ŘAĎÓSŤNE"VEl^ONOCE V S E M ^ R I S
CISLO VYJDE V LETE.RÍM 13-4.1974.

