VINCULUM

MISSARUM

Kmotřička smrt zase jednou řádila v našem okruhu. Vědouc, že nad našimi
vmculisty slunce nezapadá, vzala to pěkně od Pacifiku až po Atlantik,
a odvážila se až do nitra Evropy.
První, koho zkosila, byl náš dobrý americký biskup Möns. JAN L. M O Ř Zajel prý na oslavu čtyřicátého výročí vysvěceni~švehó~břátrance do Takomy ve státě Washington, a když se po mši svaté před snídaní pomodlil, padl a byl mrtvý.
Popsat všechny jeho zásluhy o naši církev jak v exilu tak ve vlasti
přesahuje rámec této zprávy. Snad všichni víme, že nás měl rád a cítil
s námi. Ve "Vinculu Missarum" nebyl, ale jistě si zaslouží naši láskyplnou vzpomínku při svaté oběti. Zemřel 24. března a byl pohřben v texasském Houstonu. V srpnu se dožil osmdesátky.
Druhý, kdo se stal obětí té zubaté s kosou, je prelát PETR L E K A V f .
I když bylo už i jemu osmdesát let, všichni jsme ho znâlï"jikô_î7ïvâ""
společnosti". Před nějakým časem ho však klepla mrtvička, a pak to s nín
šlo rychle s kopce. Möns. Esterka se snažil najít pro něho co nejlepší
zaopatření, jednou dobou se myslelo i na to, že by se vrátil do vlasti
k bratrovi. Nakonec zakotvil v jednom domě pro staré kněze v Texasu, a
tam zemřel 29. března. Biskup Mořkovský si jel pro smrt až na tichomorské pobreží, Msgr. Lekavý zas na jih do Texasu. Byl převezen do Severní
Dakoty a pohřben v Cavalieru, své bývalé farnosti. Pocházel z Dolních
Bojanovic na Moravském Slovácku, po válce byl po určitý čas i místostarostou Brna.
Abychom si my v Evropě nebyli moc jistí, zaklepala sestřička smrt i na
dveře nemocničního pokoje ve Stuttgartu, kam se v posledních dnech
uchýlil n a všechny nemoci odolný a. už skoro v osmaosmdesátiletý Jihočeh
Î^îLJïIL? A ? • Původem ze Skřídla v okrese Český Krumlov, byl vysvěcen
az ve věku 28 let roku 1950, a okusil vězení jak nacistické tak komunistické. Jelikož byl před útěkem v r. I95O děkanem v Trhových Svinech,
říkali jsme mu pane děkane. Dlouhou dobu se staral o naše uprchlíky ve
Švábsku, kolem Stuttgartu. Zemřel ve Svatém týdnu /snad na Zelený
čtvrtek/, pohřeb bude mít 20. dubna.
I když je smrt těchto tří spolubratři prozářena, světlem Zmrtvýchvstání,
sváříme je Božímu milosrdenství a podle naší smlouvy aspoň z a ty dva
poslední, kteří patřili k členům "Vincula Missarum", budeme obětovat
msi sv. K potvrzení použijte, prosím, formuláře na konci stránky.
Kéž zůstává s námi radost a láska velikonočního Vítěze nad smrtí, jehož
požehnaný příchod - jak se denně modlíme v liturgii - i my s nadějí
očekáváme.
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