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NóÉ éasopis nemó bjt orgónem néjaké skupiny. Próvé
raopak: jako katolickf list chce bft universólnlm a osob-
ním majetkem kaZdého naSeho véilcího.

BÍt, jak jsme to uZ nékolikrót napsali, pojítkem véech
naSich katolíkù roztrouSenlich po zemèkou1i, bÍt tmelem
jedné veiké rodiny. Piinést alespoÈ trochu toho, co jest
véiícímu tak vlastní a co jest ve shonu dneSního stèhovóní
ze ze'mé do zemé mnohdy zapomenuto a pokryto nónosem
prachu. PiibiíZit alespoà trochu domov nejenom v jeho
piítomném smutku a bolesti, ale i v tèch radostnéj5ích
iirvilích, které patÌ'í do naóich vzpomínek a vybavují se
pii rfiznfch mnohdy poSetilfch podnètech. Chceme
zkr^tka udèlat v5e, co je v na5ich siléch, aby si Vóc1av
v Norsku mohl povídat se Stanislavem v Australii o vé-
eech, které jsou jim obéma spoleène, které posilují, a kte-
ré ólovéku dèlajl mnohdy jediného prùvodce Zivotem.

Ézenlm osudu jest NOvY ZIVOT jedinlm tiskem
èeskÍch katollkù, kteÍí poklódají svùj pobyt v exilu za
doóasné hostovóní, a tím také jedinÍm katolickjm tiskem,
kterÍ svÍmi koÍeny tkví cele v na5l vlasti. Víte v5ichni,
Ze u nós doma není skuteóného katolického ti5téného
slova. O to my jsme Sfastnéj5í a o to odpovédnèj5í je
na5e poslóní. Móme tu velkou óest representovat kato-
lického ducha alespoi v té èósti nóroda, kteró je spolu
s nómi v zahraniéi. Tady móme véichni moZnosf ukÉzat
-- svobodné a bez tlaku - óím jest katolicism, éím chce
a rnúÉe bjt v nórodnlm ilolé. Zde nejde o moc .-* zde
béZí o svrchované positivní a obètavou próci. Zde se
mùZe projevit skuteónf duchovni standard a Zivotnost
èeského katolicismu. Móme piileZitost v klidu . a pià-
telském hovoru prodiskutovat mnohé paléivé .otàzky,
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îak se nóm koneónè povedlo dlouho ohla5ované vydàni
tiSténého èasopisu a to, co próvè ted drZlte ve svfch rukou,
jp onen zàzrak, kter! jsme slibovali. Trvalo nóm to
t4óchu déle neZli jsme piedpoklódali ve své amatérské

. rteznalosti tiskaiskich tajú a potiúi. Véru není jedno-

Sché vydévat v ciziné óasopis. NapÍed se Vóm po ce-

$ch tydnech Òekóní mùZe stót to, co se píihodilo nóm:
iè si tiskórna splete VaÉi nacionalitu a objednà typy, kte-
ié sice svfm uróením patÍí také za leleznou oponu, ale

i. , , , 
-nèjsou èeské. Tento ,,nepatrnf detail" Vós postavi pied

*ternativu: budlo tisknout slovinskf òasopis nebo èekat.

\#iHffi ili"?;';" "i ilT:i'J' ;i":#'fi;'",Î#J
' \iiuo. V kruhu zoufale odhodlanfch amatérù vlódne

stlsnénó nàlada. Stydíme se za to, Ze dostóvóme pied-
t"e a piís1iévky, o nichú víme, Ze pitchéveji z chudÍch

+<&*apes a od dùvèÍivjch srdcí. Stydlme se proto, Ze nejsme

. -3"to dodrZet dané slovo. S napétím kupce Gutenberga
;' oÈekóvóme véci pil5tí a den, kdy my stejné jako Vy vez-

E r49me PRYNí ÒISLO do svfch rukou. Ten okamZik
f br5em piinàSí jen prchavou radost; nebof jím poèínó

E pÈrìv,Ja nejistoty. V5e, co jsrne natiskli, je publikoviino,

I, a my óekàme na kritiku. Na vftku vÉech ékolóckfch

t chyb, jichi jsme se dopustili; na srdcervoucí listy od naíich
." pÌàtel, kterym z na5ich pÍemetú Sedivéjív1asy. Kus této
5 oobní zporèdí je nutny, abychom Vóm alespoú trochu' piiblín[ atmosféru, ve které se robí NOVÍ ZlVOt. To

neni skupina profesionólù s dlouholetou zkuieností a onou
!È5 Skolenou ostiíleností, kterou cítíte v kaidé tiskórné. To
' je jen hrstka po celém svétè roztrouÉenjch amatériL s do-

t bl.pu vúlí posky-tnout katolickému slovu moZnost virazu.
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