Řada XXII, číslo 1

Řím v adventu 1977

"Jenom mě mrzí, že jsem nepřišel o několik roků dříve..."
(Z posledních dopisů Otce Vladimíra Ondráška)
Sydney 24. červma 77
Milý Jaroslave,
Před dvěma hodinami jsem se vrátil z Nového Zélandu a rád
bych Ti o tom napsal. Cekalo na mne zde Vinculum; ve kterém je zpráva o úmrtí spolubratra Josefa Prklopa. Pozoruji, že byl o rok mladší než já; ale vysvěcen téhož roku jako já. Proto jsem si hned poznamenal, že za něho odsloužím mši sv. hned na druhý den. Přikládám
ústřižek, abych zůstal členem Vincula. Kdo ví, kdy mi to prospěje.
Snad brzy, protože moje zdraví se jaksi hcrší.
Ze Sydney jsem přistál v krásném novozélandském městě Christchurch. Naši bratří, u kterých bydlím, tam mají nemocnici a školu
pro mentálně nevyvinuté chlapce. Pěkně se i mne postarali. Ale našich
krajanských rodin je tam málo. Jedna je zuřivě protikatolická, druhá
je spiritistická a třetí mne pozvala na večeři. Ale protože se na Zélandě mnoho zdržovat nemohu, zdvořile jsem poděkoval a hned se ubíral
vlakem a člunem do Wellingtonu, který je už na Severním Ostrově a je
hlavním městem. Tam je našich krajanů na stooadesát a pěkně se stýkají. Vede to tam výborný katolík.Dr. C., universitní profesor na Victoria University. Mají tam činnou skupinu SVU, které jsem udělal přednášku o Indii. Pak jsem všechny pozval na naše bohoslužby v neděli, a
všichni vyjádřili radost nad tím, že budou mít zase služby Boží jazykem rodným a budou moci zpívat kostelní písně, které si pamatují z
mládí.Ještě před nedělí jsme se sešli po několika rodinách. Všichni
si chválili hmotné podmínky, anebo si aspoň nestěžovali. Jediná věo,
co je^tíží, že se cítí někdy osamoceni. Ale i tomu tam bude pomoženo9
protože si založí klub, ve kterém se budou scházet. Pohostinství jim 9
dají bratři Poláci, se kterými se obyčejně naši lidé spojují. Bylo
přede mší sv. i několik zpovědí a svatých přijímání při mši svaté po
mnoha letech. Dvě malá děvčátka přinesla k oltáři obětní dary, a rodiče byli pyšní. Písmo sv. četl Dr. C. Mnozí mi říkali, že o tom dobře nevěděli. Někteří ani nevěděli, že jsem kněz, který dává tu přednášku o Indii. To asi zařídil Dr. C., který se bál, že by jim nahnal
zbytečného strachu, kdyby mě inseroval jako kněze. Myslím, že to tak
bylo nejlépe.
Navštívil jsem i věznici, kde právě končí lhůtu jeden mladý
krajan. Ten mě žádal, abych mu pomohl najít někoho, kdo by mu dokázal jeho pravou identitu. Dal mi nějaká jména, což bude asi velmi těžké, protože naši lidé se obyčejně, když chtějí, dovedou dobře schovat.
Po večerech jsme se oddávali zpěvu českých a slovenských písní. Skoda, že při takových příležitostech vždycky někdo musí dokázat,
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že^zná nějaké sprosté odrhovačky. Mně nezbývá nic jiného než vážně
mlčet. Oni to ani tak zle nemysli, a nějaká silnější reakce by mi zavřela dveře navždycky.
Z Wellingtonu jsem šel do Aucklandu. Tak jak to bylo ve Wellingtonu dobře připraveno, tak to vůbec nebylo připraveno v Aucklandu. Ale aspoň jsem se mohl setkat s nějakými krajany, kteří se příště jistě pokusí, aby informovali a pozvali všechny ostatní. Našel
jsem několik opravdu horlivých a rozumných rodin. S těmi jsem se sešel v jejich domech. S ostatními pak v Polském klubu. Jeden krajan
tam má řetěz restanurací, poslal nám tedy dobré jídlo, jiný zase má
lahůdkářství, ten donesl salámy, sýry a okurky. Tak o tyhle věci bylo postaráno. Také jsme se dali do zpěvu a také tam byly aspoň dva
momenty, kdy jeden chtěl za každou cenu zpívat sprostoty. Pak se omluvil. - V Aucklandu jsem, bohužel, nemohl mít pro krajany mši svatou. Ale všechno je připraveno pro příští návštěvu, která má být v
roce 1979 v unoru, dá-li Pán Bůh. Ale budu jim moci posílat ze Sydney nějaké tiskoviny a tak je udržovat ve spojení a naší sounáležitosti.
Než jsem jel na Nový Zéland, byl jsem v Brisbane. Tam jsem
byl poslední neděli májovou, 29. května. Nejdříve jsem jim poslal pozvánku do 140 rodin. Ale kopírovací stroj nebyl v pořádku. Na některých obálkách se adresa setřela a více než 50 jich přišlo zpět. Tak
jsem rychle připravil nových 140 obálek se stejným obsahem. Pomohly
mi v tom dívky v nemocniční kanceláři. Ohlas byl dobrý. Právě den
před mým příchodem zemřela manželka jednoho vlivného krajana a on celý zlomený na mne čekal. Dva měsíce předtím byl celý rozradostněný,
když jsme měli otevření Sokolského národního domu a on vše radostně
filmoval a zpíval z plna hrdla písně, které si pamatoval z chlapectví.
0 tom bych měl podat referát, protože to stálo za to. První funkcí
v novém středisku po otevření byla slavnostní bohoslužba za účasti
všech vyznání. Doufám, že se mi podaří sehnat nějaké fotografie. Náš
sbor zpíval o závod a lidé slzeli. Po bohoslužbách se lidé seběhli
kolem našich zpěváků a děkovali jim. Byla to jedinečná zkušenost. Já
jsem se jim nemohl věnovat, protože jsem musel jet na druhé místo,
kde byla obvyklá česká mše sv. jako každou první neděli v měsíci. Tato slavnost byla na Květnou neděli 2. dubna 1977.
Doufám, že Ti to vypíši všechno podrobněji později, jestli se
k tomu dostanu, protože od té doby, co mám auto, mám více a více práce. Také moje zdraví mi už tak neslouží, snad právě kvůli autu, protože nemám tolik pohybu.
Zítra mám být v Canbeřře, kde slaví Den exilu. Ale piloti a
inženýři si smyslili, že udělají stávku, protože chudáci mají málo
peněz. Tak letadla nelátají a nevím, jestli bych se tam dostal autem. Ale asi si vyjedu časně ráno autem, abych tam byl tak kolem 11.
hodiny ráno. Mše sv. má být o jedné hodině odpoledne v katedrále. Sejde se na ni dosti krajanů, a někteří v krojích. Přijdou příslušníci různých vyznání. Zvláště jedna rodina je vynikající. Ale o tom a
o ostatních věceh Ti napíši později. Spěchám, abych Ti poslal tento
dopis s ústřižkem, aby se vidělo, že chci zůstat členem Vinoula Missarum. Pozdrav všem...
Sydney 8. července 1977.
Milý Petře,
děkuji Ti za dopis ze dne 29.VI. a za přílohy. Blahopřeji. Já
měl pětiminutový proslov o sv. Cyrilu a Metoději, který jsem si dobře připravil a napsal...

t
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Jedna paní mě žádá, abych vyhledal jejího manžela, protože
přestal podporovat rodinu a je kdesi nablízku. Jedna matka chce, abych zase našel jejího syna, který už několik roků nepíše. Jeden vězen chce, abych mu pomohl dostat se do snadnějšího vězení, odkud by
mohl mít více a bližších styků se svou ženou a dítětem. Kromě toho
chci napsat zprávu do Nového života o svých cestách v posledních dvou
měsících. Jeden vězeň na Novém Zélandě zase chce, abych našel jednu
osobu, která by svědčila o jeho totožnosti, protože mu hrozí vývoz
do Československa. Kromě toho mám navštívit novomanžely a rodiče nově pokřtěných dětí, abych jim bud odevzdal dokumenty nebo křestní
listy, což ml zase dá příležitost se s nimi setkat. Snad jim budu
moci mlčky něco připomenout, a zatím, zatím jsem už od pondělka 4.7*
v posteli.
Lékaři přísně poručili a bratří na to pilně a přísně dohlížejí, abych zůstal v posteli a nehýbal se. Každý mi vyčítá, že jsem to
v posledních měsících,přehnal a jestli si pořádně neodpočinu, dlouho
to dělat nebudu. Třebaže se mi zdá, že to vlastně nebyla žádná přehnaná aktivita, přece jen se cítím - vlastně jsem se cítil - špatně.
Na nový Zéland jsem jel už nemocný, ale nedalo se to odložit, protože se to připravovalo několik měsíců, takže jsem nemohl náhle říci,
že prostě nepřijedu...
Tento dopis píši skoro ukradkem, protože když mě některý bratr
slyší, vyčítá mi, že jednám proti lékařskému nařízení.
(Další dlouhý odstavec o situaci v Canbeřře...)
Tak vidíš, koliky jsem Ti toho napsal páté přes deváté, protože
jsem už čtvrtý den vězeň ve vlastním pokoji. Dokonce mě požádali, abych na ansafone namluvil, že jsem z rozkazu doktorů nemocen a v případě nutnosti at volají Emila Černaje. Ale to jsem zachovával jenom
asi hodinu, když jsem viděl, že stroj pracuje, tak jsem si řekl, proč
neodpovědět osobně, když jsem tu, a tak teá. odpovídám na všechny dotazy osobně.
(Poslední odstavec zní opravdu jako duchovní odkaz:)
Tak zatím se měj hezky a a*6 Bůh žehná i nadále Tvé práci. Já
vím, že se Ti to bude líbit více a více. Já jsem si první dny myslil,
že jsem přišel zbytečně, protože málokdo jevil zájem o mou práci jako kněze. Ale to se změnilo a já jsem velmi rád, že jsem zde. Jenom
mě mrzí, že jsem nepřišel o několik roků dříve. Ale i to muselo být
řízení Boží.
Ještě jednou děkuji zvláště za modlitby, které ze srdce opětuji.
-o-o-oPak uplynulo osm dní. Další řádky nejsou už psány Vladimírem...
Milý Jaroslave,
Vladimír zemřel 16. ráno. V 6 hodin zjistili, že je mrtev, tedy zemřel ve spaní. Po dobu nemoci vše vnímal, ale nemohl mluvit...
Měl nádherný pohřeb, zvláště v Sydney. Kardinál a dva biskupové a asi 50 kněží, všichni v bílém. Tak u oltáře a v kněžišti mi to
nepřipomínalo smutek, ale spíš nějakou zvláštní radost, nevím proč
to tak na mne působilo...
-0-0-0"Protože miloval svoje, projevil jim lásku až do krajnosti." (Jn 13)
Vladimír to chtěl udělat také - a zřejmě se mu to podařilo. - A já..?
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Další^tři nás_opustili...
Ano, další bratři nás předešli k Pánovi. Salesián P. Karel
Krčmář v Janově, budějovický kněz Jaromír Vochoc v kanadském Quebecu a slovenský těšitel, farář na české faře v kanadském Chathamu, P. Longin Gaborík.
P. Krčmáře jsme znali málo, letos však přišel mezi nás na pouť do
Turína, oslavit jubileum řeholní společnosti, k níž patřil od jejího příchodu do našich zemí. Narodil se r. 1912 na Moravě ve Velké Skromnici a právě před padesáti léty, r. 1927inastrupil k salesiánům do Fryštáku. Ti ho poslali na teologická studia do Itálie,
která se pak stala jeho osudem. V jeho pozůstalosti byl nalezen
průvodní dekret, podepsaný ministrem národní obrany Svobodou, k
medajli za zásluhy prvního stupně, které si získal během války v
Itálii jako kapitán duchovní služby. Našli ho mrtvého 11. září.
Otec Jaromír Vochoc, poctivý Chod narozený před 59 léty v mlýně
"fířčojs" u Domažlic, si přijel před smrtí prohlédnout ještě svou
starou Evropu. Byl tu na svatořečení Jana Prachatického a zúčastnil se pak našich kněžských exercicií v Jižním Tyrolsku. Jakou měl
tehdy radost z našeho bratrského společenství - mnohým z nás poslal pak po návratu do Kanady i krásné fotky, které si tenkrát udělal na památku. Moc dlouho se z nich netěšil. Na Dušičky, když
se vracel z chaty do nemocnice, kde pracoval, spatřil na dálnici
v protějším směru nějaký úraz. Protože míval s sebou svatý olej,
chtěl zaskočit k eventuálně zraněným, aby jim pomohl. Jenže nedoskočil. Při přebíhání ho na místě zabilo těžké nákladní auto. Padl
na líše, v nezištné kněžské službě bližním.
Otce Gaboríka našli mrtvého ráno 5- září -v Chathamu, farnosti, kde
tak dlouho - po odchodu P. Dostála - sloužil našim lidem. Byl o
rok starší než P. Krčmář, narodil se v Kriváni r. 1911. Válku přežil v českém domě v Jeruzalémě, kde se naši těšitelé starali o
Smírnou kapli, Byl tam také kaplanem v australské vojenské nemocnici. Nyní je pohřben v Chathamu, vedle zakladatele tamní farnosti,
misionáře české Kanady P. Dostála.
Se všemi zůstáváme spojeni v modlitbách, v důvěře, že jejich advent:je uvedl do radosti připravené služebníkům dobrým a
věrným.
Z5ěn§_Y_Nepomucenu
Dosavadní rektor Nepomucena, nám všem známý Mons. Dr. František X. Planner, byl jmenován kanovníkem patriarchální basiliky
Panny Marie Větší v Římě. Toto povýšení - kanovníci liberiánští,
jak se jim říká, jsou na nejvyšším stupni prelátskosti, který v
západní církvi existuje - je jistě odměna za jeho nezištnou a obětavou práci, které jsou mnozí z nás svědky.
Kongregace pro katolickou výchovu posílá na jeho místo do
Nepomucena nám všem rovněž dobře známého Mons. Dr. Karla Vránu, ten
se ale stal zrovna předtím universitním profesorem v Neapoli, takže
může nastoupit až na začátku nového kalendářního roku.
Karla Vránu v Římě rádi uvítáme. S Mons. Plannerem se však
vůbec nemáme úmysl loučit. Doufáme totiž, že se ted ještě_více bude moci věnovat spolupráci s Křesťanskou akademií, u jej%a kolébky stál a které zasvětil tolik let své mladosti. A jelikož stará
láska nerezaví, jistě nezaroste travou ani cestička od Panny Marie
Větší do Nepomucena, kde ho mají všichni rádi.
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zažilo nebývalý příliv nových členů. Celkem je nás nyní 55° V seznamu máme tato jména:
Trnka
Říha
Bernáček
Němec J,
Hrdý
Kučera
Tvrdek
Papoušek
Smutný
Kukrál
Birka
Ingr
Urban
Soukup
Pavelka
Boček
Jeřábek
Kunert
Valášek
Sychra
Císař
Koláček
Laštovica Peksa
Valerián
Šach
Pernikář
Malár
Kolář
Crkva
Vondra
šimčík
Planner
Med
Čupr
Koval
Vorlíček
Škarvada
Plíšek
Michalčík
Krejčí
Daněk L.
Vrána
Šmídl
Prachař
Křivý
Mikula
Glúck
Zuzka
Tomek
Rochla
Krchňák
Němec A.
Hrbata
Žák
Kdo se hlásil a své jméno tu nenašel, at se co nejdříve ozve, pokud možno ještě před svou smrtí.
Jeden spolubratr posila tento návrh: "Musím rebelovat proti Tvému upřílišněnému byrokratismu a zbytečnému vyhazování peněz_
za známky (jde zřejmě o zasílání potvrzení o tom, že jsme sloužili
za zemřelé mši sv. - pczn. tiskařského šotka, který si všiml, že
tento rebel proti byrokracii - jediný ze všech - na ústřižek^poznamenal: došlo 15.9-77 - a pak:^č. 254), ale snad to slouží'tomu,
že Ti zase někdy někdo napíše bud v dobrém, nebo si vylije žluč.
Ale nyní jednu vážnější věc! Jak je vidět z těch zpráv o našich
zesnulých spolubratřích, často se, myslím, o jednotlivých sotva co
ví, a to je velká škoda. Navrhuji Ti tedy, abys napsal do příštího
Vincula, případně to častěji_opakoval, aby každý napsal svůj životopis, stručná data a kde působil. Časem to zapomínají sami kněží
a zapadá to všechno do zapomenutí. A bylo by to velice důležité pro
historii kněží v exilu. Samozřejmě by se to muselo držet pod zámkem, aby se to nedostalo do rukou špionů. Ale důležité by to bylo,
aby se po čase vědělo, kde po kom hledat stopy."
Odpověá: Zámek je pořízen, archiv bude zaležen jakmile dojde první příspěvek

K R A J A N S, g.Á

D U C H 0 V N í

S L U Ž B A

Montreal
Tato církevní obec oslavila v září své stříbrné jubileum.
Dvacetpět let poctivé práce, jejímž důkazem je Misijní dům našich
jesuitů s Kulturním střediskem arcibiskupa Berana. I my, s vděčností vůči jejím budovatelům a těm, kdo se o ni stále obětavě starají, děkujeme za ni Pánu Bohu a vyprošujeme další požehnání.
Sydney
Opuštěného stádce Otce Ondráška se prazatímně ujal misionář Slováků, verbista Emil Černaj. Bohužel se ale roznemohl i on.
Nyní vypadá situace tak, že tam co nejdřív přesídlí Otec Petr Eliáš z Adelaidy. 0 tom příště. Ovšem - kdo přijde do Adelaidy?
Brusel
Opuštěné obce se ujal "excurrendo" Pater Koláček z vatikánského rozhlasu. Brusel sice není zrovna předměstí Říma, ale on tam
také nejezdí každý týden. Zatím tam byl cestcu z Achelu v neděli
po Všech svatých a chystá se tam na vánoce. lidí prý přišlo mnoho,
kaple byla přeplněná.

Něco úžasného. Otevření Velehradu ze všech exilových nejvelehradštějšíhc. Velká budova, velmi funkcionální. 0 tom více Hlas
národa, který právě v tom Velehradu má svůj domov. Modleme se ale
za našeho Otce Vojtu Víta, který to vše vydupal ze země. Není tó
opravdu maličkost to vše organisovat a přitom vydávat týdeník, kte
rý musí za každou cenu vyjít v přesném termínu každý týden. Je to
pracovní tempo, které nelze dlouho vydržet. Najde Vojta nějakou po
moc?
Washington
Zvěstuji Vám radost velikou: od začátku adventu máme pravidelné české bohoslužby také ve Washingtonu D.C. Převzal je tam jesuitský novoknšz (původem pražský lékař) Otec Josef Kadlec, který
tam studuje na Georgetown University. Uvedl ho "stařešina" naší du
chovní služby v exilu P. Lang z Londýna.
Stuttgart
Od 1. listopadu odešel do důchodu zasloužilý duchovní správ
ce naší církevní obce ve Švábsku, pan děkan Urban, který letos
překročil pětasedmdesátku. Odešel do důchodu, ale ještě slouží v
očekávání, že se najde nástupce.,.
Toronto
Redaktor Vincula, který jako ovčácký pes obíhá naše církevní obce,.při skoku na otevření chicagského Velehradu zalétl i do
TorontA,, Tam se mu skoro zadrhl dech. Nejen z krásných nových var
han, které tam Otec Janda pořídil pro svůj kostel sv. Václava, nýbrž ještě víc z počtu krajanů, zřejmě i mladých a čerstvě přicestovalých, kteří tam žijí. Snad je to vůbec největší krajanská skupina v exilu. Otec ^anda oslavil'své pětašedesáté narozeniny a i
když je^ochoten táhnout ještě dál, už se také ohlíží po nástupci.
Odkud přijde?
Chatham .
Tam navštívil redaktor Vincula nejen hrob Otců Dostála a
Gabcríka, nýbrž i jejich nynějšího nástupce P. Karla Moravčíka,
generála kongregace těšitelů. Potáhne to tam dál s bratrem Svoradem. Aspoň o Chatham je tedy postaráno.
Vancouver
Toto jméno se tu ještě neobjevilo. Církevní obec tam zatím
nemáme. Nyní tam ale letěl Otec Šach dávat našim krajanům usazeným
na březích Pacifiku duchovní cvičení. Dík za jeho horlivost. Dům
jeho misie v Burlingtonu, který mohl redaktor Vincula také navštívit, je pěkným střediskem, které se čestně řadí mezi naše exilové
Velehrady a Šumavy (ta je zatím jen jedna).
Berlín
Tam jezdívá vždy na^vánoce jeden kněz z Říma - a tím to
končí. Krajanů je tam aspoň na půl druhého tisíce, i na ty vánoční bohoslužby začínají už přicházet. Ovšem chápete, co to je jen
jednou za rok?
Snad se na toto místo hod^ řádky naší sestry Elisabetty, benediktinky, která nám ze svého monastýru, kde se za nás modlí (vždy6
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je také exulantka a přitom data ne zrovna starého), píše: "... i
když už je po žních, ta "hojná žen a málo ženců" mi dosud vrtá hlavou. Vždyť ten Pán neříká, to pole leží ladem, orej, vláčej, rozbíjej hroudy, osívej a vůbec. On se jen jednoduše dívá po tom vlnícím se zlatu a povzdechne si - kdo ho sklidí. On si našinec myslí,
že ve službě Boží musí dělat všechno, aby někam mohl Boha vtěsnat.
A vůbec mu ani na mysl nepřijde, že chtěl jít s dřívím do lesa, že.
v tom strništi Bůh už byl vtěsnaný dávno před tím, a on byl povolán^
aby jen trošku poodhrnul trávu, osvobodil ji od nánosu hlíny, která plody úplně schová. Země sténá v bolestech zrození a je celá smutná, protože ti dělníci si zaměnili řemeslo a to jim ne a nejde od
ruky... P.S. Když jsem to všechno sesumírovala, došlo poslední číslo. Je přirozené povzdechnout: "Pane Bože, ty si bereš do stodoly
nejen úrodu, ale i žence" a s jiskřičkou naděje: "to jako, že se
chystáš najít nové síly?!"
Ekumenické_setkání
0 ostatních počinech (např. Brixen, Vadstena, Fribourg, Achel, Paříž) sdostatek referuje Nový život. Zvláštní zmínky si vsak
zasluhuje přátelské setkání našich teologů s jejich protestantský-^
mi kolegy, které se uskutečnilo v Maulsu poblíž Brixenu začátkem září. Setkání organisoval za katolíky prof. Dr. Karel Skalický a za
protestanty prof. Dr. Jan Milíč Lochman (nástupce Karla Bartha na
basilejské universitě). Účastníci byli velmi spokojeni a označili
toto setkání za velmi užitečné (prý se tam bylo možné i něco naučit).
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II. sestra X.Y., Evropa, 18.7.: "Co myslíte, milé sestry? K otázce
z Vincula. Já bych také s tím souhlasila, kdybychom se mohly jeddnou setkat a poznat, my sestry české krve a českého srdce, co jsme
roztroušené po svobodné Evropě, ale jestli se to dá uskutečnit, je
velká otázka. Já jsem si už několikrát myslela, když jsem slyšela
ve vatikánském rozhlase, že tolik a tolik polských sester dělalo v
Římě exercicie, že by to bylo pro nás také něco krásného. Ale to
milé "ale", Kde by to mohlo být, aby to mohlo být přístupné ze
všech států? Nejvhodnější by asi byl náš "Velehrad" v St. Martinu.
Ale tu je zase to milé "ale", jestli by naše představené s tím souhlasily. Ti naši čeští "velebníčkové" jsou každý skoro pánem pro
sebe, aly my jsme odkázané na milost a nemilost našich představených." - Odpověú - asi příliš ndvážná, protože do věcí sesterských
je lépe se nemíchat - velebníčka N.N. č. 3: Co kdyby se začlo? Ty
exercičié by mohly být přijatelné i nejvelebnějším z Matek, je to
věc"dost křesťanská. Pár sester by asi přijelo. A za několik let
by bylo ve Sv, Martinu víc sesterských závojů než lesních stromů.
Kdo se ale ujme organisace? Já nejsem sestra, ba ani dívka. Howgh.
Antonín Kozák, školský bratr, Hong Kong^ 18.7*: "Přikládám oznámeni*!) smrti našeho spolubratra Kazimíra Štefana Husárika. Byl to výtečný člověk a odešel, kdy na něho čekalo ještě mnoho práce (oznámení jsme předali Slovenskému ústavu - pozn. red.). Druhý Slovák odjel odtud do Monaka, Tak jsem tu sám, jak říkám, ztracený Cech v moři Číňanů. Příští rok budu už 50 lát na Dálném Východě, tak nejsem
mladík. Vinculum mě zajímá, neboť člověk dostane novinky o našich
z různých končin světa. Jinak česky neslyším, ale mám pásky z domova s českými písněmi, a tak si je tu a tam přehrávám..."
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Jan Med S.D.B., Manipur, India, 25.8.: "P. Ondráška jsem znal dobře a mnoho let. Byli jsme spolu ve Fryštáku a zde byl jsem jeho ředitelem a inspektorem. Všichni, co ho znali, se za něho modlí a vzpomínají. Jeho smrt mi našeptává, že i já mám už jít. On byl v Austrálii, já jsem zde mezi kmeny Naja. Jak se scházíme a rozcházíme!"
František Štaud, Peru, 11. října: "I mne zajímala národnost našeho
sv. Jana Nepomuckého II., a tečí už nemám pochybnosti. Zdá se, že i
na mne čeká podobná smrt (náhlá)protože lékaři zjistili nepravidelný tep srdce. Byl jsem proto před nedávnem v Limě u kardiologa...
Od návratu z Limy jsem ve společnosti dvou budoucích bohoslovců. Nejsou z mé farnosti, nýbrž z Limy a chtějí být kněžími pro naši prelaturu. Zavádím je do duchovního života a do pastorace. Mám z nich
radost.
Jan Píška, Mendoza v Argentině 2.10.: "Drahý Otče, Jsem si téměř
jist, že od té doby, co jsem Vám psal naposledy, jste ode mne žádného dopisu nedostal. Stalo se tak z mnoha důvodů. Zajisté každá
věc, má-li se zrodit, potřebuje určitou dobu. Můj dopis potřeboval
ku svému zrození devět měsíců, dobu to ideální. Na počátku svého
pobytu jsem měl mnoho běhání. Poté jsem si učinil dobré předsevzetí, že ten dopis přece jen napíši, než když už jsem skoro psal,
psacímu stroji vlezlo něco do hlavy a nepsal a nepsal. Poslal jsem
jej proto do opravny, odkud se ml vrátil dne pátečního.
Jakou cestou se tedy můj život celou tuto dobu ubíral..Dne
devatenáctého, měsíce ledna (v tomto případě jméno české zde neodpovídá skutečnosti, neboť je to měsíc tropických veder) jsem po
prvé na půdu argentinskou vstoupil po mnoha hodinách letu, o kterém se tu nebudu zmiňovat blíže, neboť by to vyžadovalo celou stránku či více na téma - letadlo tvor záludný. Odebral jsem se z letiště přímo ke kostelu použiv k tomu taxi, k mé velké radosti (jelikož
taxikář nevěděl, kde se kostel nachází, měl jsem už první den výtečnou příležitost Celé město zhlédnouti) a k malé radosti mého
přítele kněze, který taxi platil.
Vystoupil jsem proto před kostelem a vyslovil svou řeč ke
komunitě tam shromážděné, aby mne uvítala. Skládala se zhruba ze
tří slov, mojí to slovní zásoby v oné době. Hned den poté jsem poznal svou učitelku jazyka španělského, a tak jsem do tajů řeči
místních domorodců vstoupil. Prozřetelnost ml darovala kolo, a tak
jsem každý den vesele šlapal. Proč jej již neužívám, se zmíním zanedlouho mluvě o mormonech.
V březnu měsíci jsem počal pracovat ve čtvrti, která ml určena byla, a po stránce náboženské byla malá poušť, jelikož od doby,
co existuje, nikdy v ní žádný kněz systematicky nepracoval. Pracovali v ní však z toho důvodu velmi pilně mormoni, svědci Jehovovi
a adventisté, a nikoliv-bez.Ovoce. Ze všech rodin jsem znal pouze
dvě. Jejich prostřednictvím jsem poznal další, pak ještě další, a
tak jsem prošel dům od domu. Často však jsem nevzbuzoval velkou důvěru, jelikož mormoni rovněž užívají jízdního kola k svému přemísťování. Mnozí tudíž mě. považovali za jednoho z nich, a v některých
případech mě vesele vysypali, z kteréhožto důvodu pak se octli v
krizi, když se dozvěděli, kdo jsem. Nyní však mě všichni znají. Musím říci, že mormoni poté, cd jsem začal pracovat, z čistá jasna
zmizeli. Dříve pracovali stále čtyři každou neděli.
První věc, kterou jsem učinil, bylo organisovat skupinu rodin, jež bude pracovat spolu se mnou. To proto, že jsem si všiml,
že se lidé mezi sebou neznali. Jednoho dne jsem hledal jednu rodinu, i optal jsem se na ni v protějším domě. K mému velkému překvapení ji neznali. Tam se tedy zrodila myšlenka mít skupinu rodin, v
níž pak každá bude schopná organizovat střetnutí a křesťanskou formaci v bloku, kde žije. S těmito rodinami se setkávám každý týden,
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abychom se tak formovali jak duchovně tak i po stránce problematiky
rodinných vztahů ap. Začneme pracovat v širším měřítku nyní v unoru.
Rodiny, jež žijí v mé oblasti, se pohybují kolem tisíce, asi tak
pět-šest tisíc obyvatel. Během příštích dvou let se však více než
zďojnásobí. Hledám všechny možné i nemožné důvody, abych tak stále navštěvoval všechny tyto rodiny. Můžete si proto představit, jak
jsem na tom s časem. Jednou obcházím všechny, abych viděl děti pro
první sv. přijímání. Nedávno učinila první sv. přijímání skupina
dětí kolem dvaceti let. Poté obejdu všechny rodiny, abych viděl,
kdo se nám chce tohoto roku biřmovat. Sv. biřmování, které jsme
skončili před několika dny, bylo pro mne krásný zážitek. Učinil
jsem pokus. Místo, abych připravoval sám, učinil jsem přípravu ve
skupině, jelikož sv. biřmování předpokládá pevné rozhodnutí následovat Krista v Církvi, a to Církvi místní, pročež byli se mnou tři
muži a tři mladí, aby tak hned vstoupili do naší rodiny. Já jsem
vždy dával asi tak čtyřicet minut téma, poté ti, co mi pomáhali,
vyprávěli své zkušenosti a zážitky, načež jsme se rozdělili do skupin po sedmi, osmi osobách, abychom si řekli, jak jsme ten týden
žili to, co jsme si řekli při předešlém střetnutí. Kdybych Vám měl
vyprávět všechny zážitky, musel bych napsat knihu. Mnozí^z těch,^co
přišli, se o Církev a náboženství příliš nezajímali, a přišli spíše, aby neměli potíže s rodiči. Jak řekl jeden mladý muž, přišel
se značnou nechutí, pouze proto, aby udělal radost matce, a představoval si, že půjde o něco jako katechismus a pouze doktrína. Našel však prý něco velmi rozdílného a je rád, že přišel. Nyní je již
ve skupině mladých, kterou mám ve farnosti, a velmi nadšený. Ti, co
mají nyní nejvíce nadšení, jsou právě ti, co o kostel nikdy nezavadili. Skutečně každý den se střetnu s nějakým překvapením. Přicházejí jeden za druhým ti, kdo chtějí pracovat ve farnosti, a já jim
dám k tomu víc než dost příležitostí.
Jiná okolnost k tomu, abych cbešel všechny rodiny, je sběr
lahví a papíru. Musím Vám totiž říci, že jsem se oddal jinému dobrodružství. Tato oblast totiž nemá svůj kostel, přes tolik obyvatel. Během mnoha let se jednalo o pozemek,pro jeho stavbu, leč vždy
bez úspěchu. Když jsem se o tom dozvěděl, řekl jsem si: "Proč bychom se o to nemohli pokusit, vždyt to nic nestojí." Pokusili jsme
se, a vyšlo to. Lip než jsme si mysleli. Před tím se jednalo o 400
metrů, my jsme žádali tisíc, a dostali jsme přes tři tisíce metrů
čtverečních. Máme proto v úmyslu postavit kostel pro 800 lidí, faru a farní středisko pro tak asi 900 lidí, pro přípravu a setkání.
Našel jsem k tomu mnoho spolupracovníků.
Zrodila se tak krásná komunita, že je to radost pracovat. Z
toho důvodu biskupství má o ni velký zájem. Potíž je pouze v tom,^
že následkem toho můj biskup by mi chtěl dát co nejvíce práce. Zmínil se ml kupř. o tom, že by si přál, abych byl asistentem mládeže
Katolické akce. Musím tedy prosit o to, aby někomu přišlo na mysl
prodloužit den na 48 hodin. Téměř každý den vyletím z domu o půl
desáté ráno, abych se pak vrátil o (a často po) půlnoci. Je mi_
proto značně nesnadné najít si čas k jiným věcem. Než to, co vidím, stojí za námahu. A hladem tu taky neumřu. To vždy záleží od
kněze, zda ho lidi pozvou. Včera třeba jsem měl být přítomen co
do pozvání na třech večeřích a dvojích narozeninách. Starají se
o mne jako o vlastního. Každý měsíc kupř. mi platí předplatné na
autobus atd.
V dohledné době mi chce Otec biskup dát jáhenské svěceni a
hned nato kněžství. A já děkuji Bohu, že mi dal celý tento rok, abych se prací mezi lidmi mohl připravit co nejlépe. Raději třicet
let být dobrým knězem, než pětačtyřicet živořit. Každým dnem se
mohu přesvědčit o tom, jak všichni hledají Boha, a je to velká odpovědnost pomoci lidem setkat se s ním a nikoliv se mnou. Chci se
proto naučit "ztratit čas".
Boží radqst k vánocům přeje všem redaktor. Příště vyjde adresář.

