
Pardubice, 27. dubna 1954,1 

Moji drazí, nejdražší, 

pokoj a láska Boží Vám! Mnoho radostí ze vzkříšení Spasitele. Duchem jsem byla 

s Vámi a plně prožívala introit Hodu Božího: „Vstal jsem a jsem teď s tebou!“ 
Tož abychom, kteří jsme slavnosti velikonoční dokonali, Boží štědrostí je v mravech a v životě 

napodobili – zachovali! Bůh Vás posiluj! Modlím se za Vás denně, mnoho.  

Vojtěchu, Emilko, děkuji Vám za poslední drahou návštěvu. Jak to bylo krátké, že? 

Nikdy nestačím říci vše, všem poděkovat za všecko a v dopise málo místa. Těším se 

jen myšlenkou, že Vy všichni, kteří mi píšete, vzkazujete nebo vzpomínáte, a se modlíte, 

jste přesvědčeni o mém vděku k Vám a že víte, že na Vás nezapomínám. Ujišťuji!  

Balíček přišel 22. března a byl bohatý obsahem a láskou, která ze všeho dýchala. 

Gustečku, Tynuško, přála bych Vám, abyste nás viděli a poznali byste ovoce duchovního 

a tělesného milosrdenství.  

Jak se daří švagrové Toničce a Marušce. Prosím, mnoho o zdraví obou. Duchem sleduji 

Vaše práce a starosti. Že moji broučkové jsou hodni, o tom jsem přesvědčena; jen na můj svátek 

mne nechtěli přijati, a moc se na mne ve snu zlobili. Pak jsme se upřímně smály nakažlivosti 

snů tohoto druhu. Vzpomínám na všechny kolem dokola a těším Vás tím, že jsem zdráva, 

v hmotném nic nepostrádám a jsem nejen vyrovnaná, ale spokojena. Připadám si jako 

ptáče v síti Boží lásky, a proto se o mne nebojte! Vždyť ani já se o sebe nebojím. Ovšem, 

modlete se, abych nikdy nepromarnila čas, který Bůh ve své lásce dává svým. 

Vždyť slabost lidská dovede poskvrnit všecko.  

Odpusťte písmo! Stojím a podložka je bídná. Ale i tímto škrabopisem Vás chci potěšit, 

ujistit vzpomínkami a snahou o prohloubení sebe. Dopis na Velký pátek tolik potěšil, 

že nemohu vypsat!!! Kolik posily, útěch, lásky v něm! Díky každému – Lídě, Danielovi a všem! 

Je Lídě lépe? Kéž Pán chrání Daniela na každém kroku! Pozdravy Vojtěškovým, Hrňům, 

Gustečkovi, Vojtěchovým, našim na Velehradě, P. Praxlovi a jeho Fandovi, Krejsovým, 

Liduně, Trankvile, Kristě a všem, všem! Líbá Vás a všem žehná  

Vaše Vojtěcha.  

 

                                                           
1 Ant. Hasmandová, 1271, výhodnostní skupina I., bratrovi: Aug. Hasmandovi. 


