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UZKAZ VETI(EIIII AM ER IC KÉHfI
Dó Eùh a vaSe drahó rodnó zem bude zas osvobozena. Nevírne

-.;e, kdy piestane va5e babylonské zajetí. Ale musíte blt pii-
praveni pro dny svobody. Katolickó Církev, kteró v Òeskosloven-
sku proZívó dobu svého nejvét5ího utrpení, atei i muóednické slóvy,
bude po osbobození va5í zemé potÍebovat sihié katolické akce, aby
sémé víry svaté, zaseté krví rnuòednickou, krví naiich bratií a sester

v Kristu, mohlo brzy, rychle a mohutné vzklíóit I' silnÍ strom nové
slavné doby katolické Církve a k prospèchu vaíí zemé, vaiich rodin,
víry cyrilometodéjské a k slóvé nóroda svatovóclavského.

Fronósledovóní katolické Církve v ÒSn pozvedlo víru v lidu
do nebetyónych vj5ek. Stateóní vérní katolíci jsou dnes spjati s Kris-
tem Królem jako nikdy piedtím. Proto se nelekají ani obéti íivota.
Dnes není tieba piesvédóovat lid v Òeskoslovensku o pravosti uóení
katolické víry. Krev muóednikú, óasto neznómych synù a dcer víry,
vydav| tak pÍesvèdóivé svédectví o víie v Krista, Ze i nékteií katané
se jiZ obraceji.

Katolickó Církev po osvobození Òeskoslovenska bude vystavena
jinému nebezpeóí. Nedostatek knéZí by mohl oslabiti její apoStol-
skou nrisobnost a.organisaóní rozvoj. Vlnozí knèií pÍedóasné unrí-

_ zeních írtrapami, vysílením. KnèZí v Ceskoslovensku .jsou
i popravor'óni... Tisíce knéÉí, vét5inou ieholníkú, Livoii v konceir-
traónícir kló5terech, v tóborech otrocké pr6ce, v uranovych dolech,
zkouseni nemocemi, protivenstvím, hladem a oòekóvóním je5té hor-
5ích dnú, ba i smrti. Kolik bude mít Òeskoslqvensko knéZí aZ bude
osvobozeno, kdyZ kandidóti svatého knéZstr,í jsou uZ nyní ve vojen-
sklfch oddílech trestaneckfch? - Opravdu rnélo. Proto bude za-
potÌebí mnoha oddanyfch spolupracovníkù a spolupracovnic Kato-
lické akce, kteií svou pílí a nadéením nahradí onen nedostatek knéZí.

SoustÍedte se na tento úkol! Modlete se k Duchu svatému za
tento apoétolskli . úkol l{atolické akce, ktery zahajila Cyrilorreto-
dÈjski liga. Nehled'te na to, kolik vés je. jen se piipravujte. zdoko-
nalujtg posilujte své nadSení! Odevzdejte se cele Bohul Vrótíte se
jednou z rtnriyclt zen.rí, takíka z celého'svèta, obohaceni zkuSenostmi
v oboru laického apoStolótu. Toto bohals;tvi adevzditte Církvi v
Òeskoslovensku se svfmi vèrnymi sluZbarni, aby se splnila vaée rno-
dlitba a modlitba na5ich lidi v katakornbàch, vèzeních a na popra-
vi5tích: ,,Pfíjd krélovství Tvé."

t AmbroZ Lev Ondrók OSB, opat v {-isle

ú rcnn TO JE PRAYÍ ùIVOr
Nejzóvaànéj5ty okamàikí v Zivotè na.

Sem nebyly ty, v nichZ jsme mluvili
aneb pied lidmi to neb ono òinili; roz-
hodující byly hodiny nejvétòího ticha.
V takové chvíli osamèlosti uóinili jsme
zv!ó5tní objev.

\'àdyf to není èiró prózdnoia, jiÈ
proÈívóme. Je obydlene, ilule je oZi.
vena jakousi pÍítomností, jià ovÈem
nelze zíiti, Nóhle jsme se objevili
tvhií v tvói tomu, jemuÍ nelze zaviÍt
dvéie, jenà je u nós dorna a nevíme
eni, jak tam :'e6el. Próvé hdyÈ si myslí-
rne, Ze jsme sami, tu se v naóem svédomí
ozve Ten, ieni nós stvoÍiì a znovu ntvo-
iil. Citíme, ie v nés pùsobí, zajímó
se o nàs, Íidí nós, bdÍ nad nómi" Cí-
tíme, ie jsme tvrzí ohsazenou prévè
kdyÈ si myslíme, jak je neilobytnou.
Ne:nùieme uniknout tomu, jehoÍ jméno
je Nevyhnutelnf.

Co se dèje v naSí du5i, ba vúbec
co se s nórni déje, chàpu jasné, je to
jeho dílo. V tichfch hodiních jako
bychom 5li pospolu a hledéIi si vzó-
jed-rn*é v tvói. A pah mi ho v5ehno
pÍipomÍnó, jeho lésku, jeho vtéiení,
Cítím se jím jakoby poÍehnón a posvè-
cen" ProÈívóm, vskutku mi to tak pÍi-
padó, chvíle zvló5tního somnambulismu,
n:b rné òiny nejsou opravdu mé a z
ieóí jsou jen slova rni. ,4,f chci nebo ne,
nezbavím se ho; nemohu a nesmím,
vZdyt' ta vnitÍní zkuéenost je mi drahó;
króóím v jeho svétle. ,,A svící jeho
L3l Berónek."

Ne, nejsein a nezùstanu nikdy sim -ani zie moiem - ani kdyÈ tma ie piede
múou a tma za mnou. Tehtly próvé
zí'í;n *no poCivné svétlo, sl1'Éím jeho
t:jeinnli hhs. A to rni staóí na daléí
cestu h!,-ióuj m 2itím, v spleti udóloiti,
Jlmz nefozumlm.




