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Z OB SAHU: ZítÍek bude takovf, jakf jsme chtéli - J. Cardijn.
IJcta k lidskèmu Zívotu - Ap.
Exhil ie5í dneSní paióivé otózky

NOVY iWOr DO NOVEHO R,OKU
Zaéalí jsme Novy rok a zahajujeme druhf

roóník na5eho tiiténého óasopisu pro katolické
exulanty, jichZ úloha jest dnes zvló5té díleLit6,
vidyf. trvalót pacifikace svéta, jak prohla5uje
sv. Otec, mùZe nastat jen na podkladé kÍest'ans-
kého iódu. Tento musí blft pevny piedev5ím
v nós.

Jsme rozptfleni po v5ech svètadílech, a samo-
ziejmé touZíme védét, co kde na5i bratií délají.
Novli Zivot bude na5ím pojítkem; vSude nejsóu
duchovní spróvy, jeZ stejné vyíaduji ti5téného po-
mocníka. Je jinf, neZ ostatní listy. A proto
je vítón: ,,Radost je óíst néco jiného neZ Stvaní
na soupeie, a uvédomit si, Ze nejvétéí nó5 ne-
piítel je débel ve vSech podob6ch", tak n6m
piii z tíbora v Badensku. - Jste vét5inou mladí,
m6te Livot pÍed sebou, neslu5í se Vóm proto
obracet se jen smutné vzad, a vzdychat po tom,
co jsme ztratlli. Chceme si ukazovat cesty
v rodícím se novém svété, po kterlich se.budeme
vracet domù, abychom se mohli hned zapojit.

Rozptlilení budí pocit osamocenosti; katolíci
v3ak dohromady piedstavují sílu i v exilu; proto
propagujem organisovanli apo5tolót pod vedením
knéZí, kteií vZdy s óeskl1im lidem sdíleli jeho
osud. Novlf Zivot je orgónem CML. Centrólní
my5lenkou na5í Ligy jsou jasné postavy na5ich
sv. Vérozvéstú. Cyril a Metodéi to jsou Otcové
na5i, dobií geniové naSeho nóroda, grandiosní
postavy v déjinóch vùbec. Jsou pojítkem v5ech
Slovanú. Idea cyrilometodéjskó je slovanskó a
katolickó, tedy naSe. Roz5iime své tuZby v
jejím duchu. Móme tak jasné ukazovatele cest
a mocné orodovníkv u Boha.

V novlfch sídliStích povstóvají nové krouiky
CML. Doótete se, jak pracovat na poli nóbo-
Zenském a vlfchovném. Pomóhejte v organi-
sovóní duchovní spróvy! Òeské bohusluZby s
na5imi písnémi, jakf to úsmév domoval Fro-
hlubujte se v krouZcích, sociólních, studijních
a biblickfch! Musíme mít piipravené pracov-
níky pro próci doma. Pón je mocnou posilou
a nadéjí, katolík nikdy neklesó, Bùh je s nórni,
zvitézirne.

Netajíme se, Ze óasopis v ciziné bez fondú
zaloieny a iijici z idealismu, je podnik térnèi
nad síly. Ale udrZíme, udrZíte jej, neb je ho
tÍeba. Uvédomte si Vy v5ichni, kteií miíte
próci, povinnost pí'edplatného, a to hned po-
óótkem roku. Zbude Vóm néco, i kdyZ jsre
nepÍestali kouiit! Kolpoltéfi nóm pomohou v
na5ich starostech, abychom méli púdu pod no-
hama.

Òasopis je Vó5. Uplatnète tu své snahy a
ideóly! Pùjdeme pevné cestou nesmlouvavéno
katoUcismu, za sv. Otcem, kterf ujiStuje v listé
do ÒSR, Ze nepravost piejde. - A po tom po
v5em nékteií, ho jeíté hanobí. I pro to tu musíme
bit, abychom ho hójili. Mó-li své fanariky'
bezboíectvi, musí mít i Kristus své horlivé apoStoly.

Doma je Církev mlóící. Nemohou mluvir,
jen trpét, óimZ ovSem pÍinà5ejí nejvét5í dí1 k
osvobození. Zato fly, ktefí mùZeme mluvit
a se hybat, promluvme, jednejme! Píi své próci
spoléhejme na mocné orodovníky u trùnu Bo-
Zího, prosme je, aby shromóZdili své dítky a
ctitele ve své zemi cyrilometodèjské a svatori-
clavské! - Ap.




