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EXTI,OV'jINN TURTSTÚM NA CESTU
Z jara piíroda kaZdého l6k6; zaóin6 turistickf ruch. Nejsme-li my emigranti tak trochu stóI1ími

turisty? Sv. Otec ve své ieói k pÍedstavitelúm italské turistiky 30. III. pojednav o cestóch apo5tolù, mi-
sionóiú, poutníkù a objevitelú, vénoval odstavec ieói cestém vyhnancù a nazval nós ,,nucenimi turisty".

CoZ, kdybychom zapomnéli na ono slovo: ,,nuc€ni", a hledéli spíie na radosti svého bloudéní své-

tem? Jest jich stejné dosti, i kdyZ nechybí ani spousta starostí a trampot. - Nechci se 5ííit o asketice
turismu, jeZ spoóívó v snó5ení nepiíjemnosti a sílí charakter k zdravé odolnosti fysické i mravní, chtél bych
v5ak poukózati na hlavní vfhcdu turismu - rozSíiení obzoru ducha a obohacení zku5enostmi. Turista
se dívó, slyéí a pozoruje. NEZ, NECHME MLUVIT SV. OTCE: ,,Mnohé véci, jeZ se spoóótku mohly zdét
cizî,bakterézar|Lely azdily se smé5nymi v píírodé, v uméní, v krajovfch zvycîch nebo v místních tradi-
cich, zaiinají se jevit jen jako rozdilné, ba óasto velmi pochopitelné, a mnohdy dosti rozumné. Zaónou
se hodnotit, vzbudí se o nè zajem, a tak se dospéje k spravedlivéj5ím, laskavéjSím a mírnéjÉím írsudkùm..

Rodí se tak v praxi 5t'asrnéj5í pÍizpùsobení, nejen mezi jednotlivct, nybri mezi nórody, tiídami a stranami.
Ne, Ze by se slevilo v z6sad6ch; dobro zústóvó stóle dobrem, z1o je stóle zlem, pravda si zachovó vZdy svi
próva vùói bludu. Tak lze odhaliti v druhlch trochu dobra a pravdy, a zfuodky bludu v sobé samlich.

Turista cestovóním apozorov|nimpozn|lépe ty, které na dó1ku neznal , a jimrL snad pohrdal, a kdyZ
se vrótí, ÉíÍí o nich sp1óvné poznîni a piíznivéji je oceiuje. V nóhradu zalo dal se své strany podnétk
úsudkúm a hcdnocením své zemé, své civilizace, pravého néboZenství, kéZ jen vidy v piíznivém svètle!

On je 
- 

jak bylo próvem ieÒeno - mravním vyslancem své zemé. Je to velké a krósné posléni.
Turisrnus vétSinou povznóéí jeété vÍ5, dovede-li se ho spróvné pruZít. V píírodé, v uméní, ve zvycích,

ve vSech podnebích si zvykne cestovatel vidèt - 
jako pÍes prúsvitnyi z6vaj za vécmi, lidmi a institucemi

- Boha, jejich StvoÉirele, Otce a NejvyS5ího Z6konod6rce. Vidí, jak se svét zrút6, ajak jej Búh iídí. Kdo
si tu nevzmomene na,,Voyage du Centuricn", jími dospél spisovatel Fsichari, vnuk pÍí1i5 slavného apos-

taty, ke svétlu, k víie, k uSlechtilému Zivotu, korunovanému svatou smrtí? Neb takovy Karel de Fou-
cauld? Je pravda, byli to vyjímeóní turisté, jiZ se skvéjí jako hvézdy na obloze'

SnaZte se téZit z jejich piíkladu a z jejich zku5enosti; p ostupujte stóle vpied na cesté, jeZ vede k vétéí

spravedlnosti, k jasnéj5ímu svétlu a k hÍejivéjÉí lósce, a kéi je va5í hvézdou TA, k NíZ voióte s posvótnou
liturgií: ,,Abychoin vidouce Jeiiie, vZd-s, se radovali". K.éi tato sladké Nebeskó Matka svoló na vés hojné
milosti svého BoZského Syna!"

Toto je vyiSí strénka také na5í ,,nucené" turistiky. At' jen cc nejvíce získóme, abychom mohii jednou

naSim drahfm doma vypróvét, Ze na5e ,,turistika" byla úspéénou po kaZdé strénce. Ap.

óisto +-s.

VESKERÉMU NASEMU EXILU
Vo1óme vSechny katolíky v exilu po celéin svété

ke kilÍovému taàenl moClitby za síl''r a vytrvalost
naSich doma a za osvobozeni vlasti. Nlodiitba je dlt-
chovní sila, a spojena v mohuinf tok, bude protivà-

hou zpuPnych a bezboZnlch vlódcù.
fiennè v 8 hodin róno, na poÓótku pracovnlho dne,

vzpomeneme zboZné v5ech trpíclch pro spravcdlnost,
v koncentràcích i Éalàiich, a za vitézsivi kiestanskfch
ideé1ir. Svou obèl vloZíme na paténu, kterou pozdr,i-

huje kné2, jenZ slouZí v tu hodinu méi svaior-r na tento

úmysl. My jsirre zde zaéali na BcÈl Hod Velikoncóní.

Maria, zfrstaó Matkou lidu svému! Naéi svatí Patro-

nové, orodujte za nétrod nóé! Zóhumenskf, Innsbruck




