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casopis krajanské rodiny v New Yorku

KARDINÁL JOSEF BERAN 29. PROSINCE 1888 - 17. KVĚTNA 1969

° se splnila.
Kardinálova poslední vule
Rakev s tělem kardinála Josefa Berana, někdejšího pražského
arcibiskupa, primase českého a politického vězně dvou totalitních režimů,
byly v katedrále v den svátku sv. Vojtěcha 23. dubna uloženy po mši
svaté, kterou zde celebroval pomocný pražský biskup Václav Malý. Po
jejím skončení se liturgický průvod vydal ke kapli, jíž se od svatořečení
Anežky České v roce 1989 říká také kaple sv. Anežky a kde byly ostatky
kardinála Berana uloženy.
Václav Malý ve své promluvě přirovnal život i činy kardinála
Berana ke sv. Vojtěchovi, podobně jako tak učinil kardinál Dominik Duka
OP při sobotní mši. "Svatý Vojtěch toužil po klášteře, a když byl vyhnán
poprvé, a stanul v Římě, vstoupil do kláštera. Bylo to pro něho něco, co
konvenovalo jeho duchovnímu rozpoložení, ale on se dovedl toho zříci,
když ho papež vyzval, aby se vrátil do Prahy," uvedl. "Kardinál Beran měl
právo na to, když v roce 1965 musel odejít z vlasti, aby si odpočinul, aby
se věnoval usebranosti, byl to muž modlitby. Ale on se znovu dal do
činnosti, objížděl všechny krajany v celém tehdy svobodném světě.
Naplno se vydal, ač měl právo říci už dost. Oba muži tedy nevolili
pohodlí, ale volili opravdovou evangelizaci v duchu Kristovu," zdůraznil
důležitý aspekt jeho exilové služby biskup Malý.
Zmínil také vystoupení kardinála Berana na Druhém vatikánském
koncilu, které mnozí církevní historici označují za nejvýznamnější
Beranovo vystoupení v římském exilu. Žádal, aby katolická církev
vyzvala všechny k respektování svobody svědomí každého člověka.
Myslel v širších souvislostech - i to spojuje kardinála Berana se sv.
Vojtěchem, řekl.
Kardinál Beran se nesměl po své cestě kvůli jmenování
kardinálem do Říma v roce 1965 vrátit do vlasti. Ve Vatikánu žil v exilu
a zemřel tam v roce 1969. Podle jeho poslední vůle, která se českým
historikům a církvi dostala do rukou v 90. letech, si však vždy přál být
pohřben v Česku. O repatriaci ostatků kardinála Berana rozhodl papež
František počátkem letošního roku. Ostatky kardinála Berana byly letecky
převezeny v pátek 20. dubna z Vatikánu, kde spočívaly v rozsáhlé kryptě
baziliky sv. Petra.
Od roku 1998 česká katolická církev usiluje o jeho blahořečení.
Diecézní, česká část procesu by se pravděpodobně v květnu mohla
uzavřít. Písemnosti pak budou odeslány pro další fázi beatifikačního
procesu do Vatikánu.

M

ARIA, MATKA BOŽÍ, je královnou - patronkou měsíce
května. Rád vzpomínám na májové pobožnosti.
Zpívávali jsme tradičně litanie k Panně Marii. Později,
jako společenství mladých, jsme zpívali a hráli rytmické
litanie. Tato tradice májových pobožností tady v USA není. Máme
však v našem kostele ve Forest Hills v měsíci květnu jednu neděli
odpoledne, kde se společně modlíme růženec. Každý zdrávas
předříkává jedna osoba a to jazykem, který je její mateřský. Zazní zde
zdrávas anglicky, španělsky, polsky, česky, francouzsky, korejsky,
čínsky…. Je to krásné, že lidé, každý svým mateřským jazykem, vzývá
tu, která nám dala Ježíše Krista, který nás dovede do země, kde se už
konečně domluvíme všichni bez rozdílu.
Přeji Vám hezké čtení,
Fr. Antonín
ve Forest Hills 26. dubna 2018

Kresťanská spiritualita a mníšske hnutie

Verbisti

MV

Dnes si predstavíme najväčšiu misijnú rehoľu Cirkvi - Spoločnosť
Božieho Slova, známu aj ako verbisti (z latinského “verbum” – slovo).
Verbistov založil v roku 1875 v holandskom Steyli nemecký kňaz, svätý
Arnold Janssen. Ako už býva zvykom, ak chceme pochopiť okolnosti
založenia verbistov musíme sa najprv pozrieť na historické súvislosti.
V druhej polovici 19. storočia vrcholilo obdobie európskeho
kolonializmu, keď väčšina sveta patrila jednej z európskych koloniálnych
veľmocí – najmä Veľkej Británii a Francúzsku, ale niekoľko kolónií mali
v tom čase aj iné štáty ako napríklad Holanďania, Taliani či Nemci. V
katolíckych koloniálnych veľmociach sa postupom času vytvorila prax
takzvaných misijných spoločností alebo misijných kňazských
seminárov. Tieto však nemali charakter reholí, fungovali
skôr na voľnej báze ako zázemie pre výchovu kňazov
do kolónií, kde kresťanstvo len zapúšťalo korene.
Nemecko takúto misijnú spoločnosť nemalo, ale
nemalo ani veľa kolónií.
Sv. Arnold prišiel s nápadom založiť takúto
nemeckú misijnú spoločnosť, avšak v druhej polovici

19. storočia to na území Nemecka nebolo možné. Po zjednotení Nemecka
pruským kancelárom Ottom von Bismarckom prebiehal totiž v Nemecku
známy “Kulturkampf” - kultúrny boj, ktorý bol výrazne namierený proti
katolíkom. Bismarck, ktorý bol ako väčšina Prusov (severo-východných
Nemcov) evanjelik, výrazne obmedzil aktivity katolíckej Cirkvi, dal
uväzniť mnoho biskupov a kňazov a zrušil všetky rehole. Za takýchto
okolností sv. Arnold logicky nemohol založiť misijnú spoločnosť
v Nemecku, a tak sa rozhodol pre holandskú dedinku Steyl, ktorá leží pri
nemeckej hranici.
Arnold sa rozhodol vybudovať misijnú
spoločnosť vo forme rehole, nesporne pod vedením
Ducha Svätého, ku ktorému mal veľkú úctu. Dnes
už vieme, že to bola správna voľba, pretože dobre
organizovaná rehoľa je najlepšie pripravená na
neraz náročné misijné dielo. Okrem mužskej rehole
boli čoskoro založené ešte dve ženské rehole Kongregácia služobníc Ducha Svätého, ktorá sa
takisto venuje misiám a Kongregácia služobníc
Ducha Svätého večnej poklony. Sestry tejto
Sv. Arnold Janssen
kongregácie majú stálou poklonou pred vyloženou
Oltárnou sviatosťou zaisťovať misijnému dielu Cirkvi potrebné Božie
požehnanie, čo je nesporne veľmi dôležité pre ohlasovanie evanjelia
v neraz ťažkých misijných podmienkach.
Verbisti majú ešte jedno špecifikum - sú pomerne vysoko
centrálne organizovaný a centrála rehole v Ríme môže rozhodovať aj
o presunoch rehoľníkov medzi provinciami. To zjednodušuje pohyb
kňazov a bratov po celom svete, podľa aktuálnych potrieb. Dnes má táto
spoločnosť viac než 6000 členov a pôsobí v 75 krajinách sveta. Ešte
spomeniem jednu zaujímavosť – do USA sa verbisti dostali už v roku
1895 a zo so svojej centrály v Techny pri Chicagu začali posielať
misionárov medzi Afro-Američanov v prevažne protestantských
južanských štátoch hlboko poznačených rasizmom. Preto niet divu, že
práve z radov verbistov vzišiel v roku 1966 prvý černošský biskup v USA
- Harold Robert Perry, S.V.D., pomocný biskup New Orleans.
Na Slovensko prišli verbisti už v roku 1926 a v podstate okamžite
si získali priazeň Slovákov nielen počtom povolaní ale aj počtom
dobrodincov. Verbisti tu dostali do daru viacero nehnuteľností, kde mohli
vychovávať kňazský a rehoľný dorast. Dnes majú centrálu provincie
v Nitre a pôsobia mimo iného aj v Bratislave, kde vedú aj známe
Univerzitné pastoračné centrum (UPC). V Českej Republike majú verbisti
v správe dve farnosti (pod slovenskú provinciu patrí dnes aj územie ČR).

O modlitbě
Dopisy
Malcolmovi

C. S. Lewis
krátká ukázka z knihy

Právě jsem v jednom starém zápisníku našel báseň, u které nemám jméno
autora. Týká se jedné věci, o které jsme spolu mluvili před několika týdny,
a sice o vtíravém strachu, že nikdo nenaslouchá a že to, čemu říkáme
modlitba, je samomluva. Autor té básně se k tomuto problému staví čelem
a v podstatě říká: “Tak dobře, dejme tomu, že to tak je,” načež se dostává
k překvapivému výslekdu. Tady ta báseň je:
Říkají Pane, že když zdá se mi,
že s tebou povídám si,
je to jen sen, vždyť slyšet je jen jeden hlas
a jeden mluvčí na dva hraje si.
Někdy to tak bývá, avšak ne,
jak oni myslí si. Spíše v sobě hledám,
co doufal jsem ti říci,
však hle, mé studny suché jsou.
Když pak prázdnotu moji uvidíš,
úlohu posluchače opouštíš
a zkrze mé němé rty dýcháš a v slova probouzíš
myšlenky, o nichž jsme vůbec nevěděl.
Nemusíš tedy odpovídat,
ba ani nemůžeš; když totiž zdá se,
že dva mluvčí jsme, tys navěky Jeden
a já ne snílek, leč tvůj sen.
Sen tady příliš evokuje panteismus a básník ho možná použil jen kvůli
rytmu. Nemá však pravdu v tom, když si myslí, že ve svém
nejdokonalejším stavu je modlitba samomluvou? Jestliže v člověku
mluví Duch svatý, pak v modlitbě mluví Bůh k Bohu. Lidský prosebník

se tím však nestává “snem”. Jak jsi před časem poznamenal, takříkajíc
ve styčném bodě mezi Stvořitelem a stvořením, tedy v bodě, kdy se ve
sktuečnosti odehrává tejemství tvoření (pro Boha nadčasové a pro
nás nepřetržité v čase), se Bůh a člověk nemohou navzájem vylučovat,
jako vylučuje člověk člověka. “Udělal (nebo řekl) to Bůh” a “udělal
(nebo řekl) jsem to já” může být obojí pravda.
Pamatuješ na dva aforismy, které Owen (Barfield) uvádí v
Saving the Appearances? Na jednu stranu o člověku, který nepokládá
za Boha nikoho jiného než sebe, nelze říci, že má vůbec nějakou
náboženskou víru. Na druhou stranu pokud Boha považuji za někoho
jiného než sebe ve stejném smyslu, jako jsou druzí lidé a objekty
obecně jiní než já, pak z něho začínám dělat modlu. Opovažuji se
nakládat s jeho existencí jako s paralelní vůči mé vlastní. On je ale
základ našeho bytí Je vždycky uvnitř nás i v protikladu vůči nám. Naše
skutečnost
natolik
vyplývá z jeho, nakolik ji
okamžik za okamžikem
do nás promítá. Čím
hlubší je rovina, z níž
naše modlitba nebo
jakýkoli jiný čin vyvěrá,
tím víc je jeho, ale o nic
méně naše. Spíš je to tak,
že naše je nejvíc tehdy,
když je nejvíc jeho.
Arnold o nás mluví jako o
“odloučených” jeden od
druhého “v moři života”. Od Boha však takto “odloučeni” být
nemůžeme. Být oddělen od Boha, jako jsem oddělen od Tebe, by
znamenalo zničení.
NĚCO PRO ZASMÁNÍ
Novinářka zpovídá rabína u Zdi nářků: „Rabe, jak často se sem chodíte
modlit?“ Rabín: „Dvakrát denně.“ Novinářka: „A za co se modlíte?“
Rabín: „Aby se lidé přestali nenávidět, nebyly války, lidé si pomáhali
a měli se rádi.“ Novinářka: „To jsou samá krásná přání. Jak dlouho už se
takhle modlíte?“ Rabín: „Padesát let.“
Novinářka: „Padesát let!!! To je neuvěřitelné. A jaký máte pocit, když
vidíte svět kolem sebe?“ Rabín: „Mám pocit, jako bych mluvil do zdi...“

Hľadanie svätosti v každodennom živote
LUX New York je slovenská katolícka produkčná spoločnosť so
sídlom na Manhattane, ktorej hlavným cieľom je prostredníctvom
audiovizuálnej tvorby pomáhať Slovákom žijúcim v USA a v Kanade
prehlbovať katolícku vieru. Našim snom je zároveň navzájom prepájať
jednotlivé slovenské farnosti a komunity “za oceánom”.
Z Kostola sv. Jána Nepomuckého v New Yorku pravidelne
prinášame priame prenosy nedeľných sv. omší v slovenčine, ktoré
môžete sledovať na našej facebookovej stránke LUX New York. Okrem
toho, každú druhú sobotu o 10.00 hod. EDT odtiaľ vysielame pre TV LUX
naživo slovenskú omšu, na ktorú vás srdečne pozývame (najbližšie 12. a
26. mája a 9. júna 2018).
Každý utorok si tiež môžete pozrieť reláciu Spojení oceánom, v
ktorej vám predstavíme zaujímavého hosťa a jeho svedectvo viery. LUX
New York pre vás zároveň pripravuje krátke reportáže zo života
slovenských farností, zamyslenia a povzbudenia biskupov a kňazov.
Jednou z noviniek sú aj “Manhattanské zamyslenia” bratislavského
pomocného biskupa Mons. Jozefa Haľka z New Yorku, ktoré nájdete na
www.luxnewyork.net každý štvrtok do polovice júna tohto roku.
Na to, aby sme mohli v tejto službe pokračovať ďalej, potrebujeme
aj vašu pomoc. Podporiť nás môžete už dnes online, telefonicky alebo
poštou. Ďakujeme za akúkoľvek pomoc, vďaka ktorej môžeme aj naďalej
prinášať duchovné povzbudenie vám, Slovákom i Čechom z Kostola
Panny Márie Karmelskej v Astorii, i mnohým ďalším. (Kontakt: LUX
New York, 411 East 66 Street, New York City, NY 10065; email:
info@luxnewyork.net).
Eva Jánošíková, LUX New York

Blahopřejeme:
Dominika Sikorjak oslaví své desáté
narozeniny 7. května. Z množství fotek, kde
pózuje s medailemi, které vyhrála v gymnastice,
jsem vybral tuto. Možná, kdo ví, to bude naše
nová Věra Čáslavská. Ale já Ti, milá Dominiko,
chci za celou krajanskou rodinu popřát, abys
vyhrála tu medaili nejcennější. A to je pevná víra
v Ježíše Krista a život s ním, teď i na věky. Ať Ti
Bůh žehná po celý život. Nezapomeň se učit
a pěkně to s rodinou oslavte.
Fr. Antonín

Holiness Happens in Everyday Events
Pope Issues Document on Holiness

God calls all Christians to be saints - not plastic statues of saints,
but real people who make time for prayer and who show loving care for
others in the simplest gestures, Pope Francis said in his new document on
holiness.
“Do not be afraid of holiness. It will take away none of your
energy, vitality or joy,” the pope wrote in “Gaudete et Exsultate” (”Rejoice and Be Glad”), his apostolic exhortation on “the call to holiness in
today’s world.
Pope Francis signed the exhortation March 19, the feast of St.
Joseph, and the Vatican release it April 9.
Much of the document was written in the second person, speaking
directly to the individual reading it. “With this exhortation I would like to
insist primarily on the call to holiness that the Lord addresses to each of
us, the call that he also addresses, personally, to you,” he wrote near the
beginning.
Saying he was not writing a theological treatise on holiness, Pope
Francis focused mainly on how the call to holiness is a personal call,
something God asks of each Christian and which requires a personal
response given one’s state on life, talents and circumstances.
“We are frequently tempted to think the holiness is only for those
who can withdraw from ordinary affairs to spend much time on prayer,”
he wrote. But “that is not the case.”
We are all called to be holy by living our lives with love and by
bearing witness in everything we do, wherever we find ourselves,” he said.
He wrote about “the saints next door” and said he likes “to contemplate
the holiness present in the patience of God’s people: in those parents who
raise their children with immense love, in those men and women who
work hard to support their families, in the sick, in elderly religious who
never lose their smile.”

Pope Francis also noted the challenges to holiness writing at length
and explicitly about the devil just two weeks after an uproar caused by an
elderly Italian journalist who claimed the pope told him he did not believe
in the existence of hell.
“We should not think of the devil as a myth, a representation, a
symbol, a figure of speech or an idea,” the pope wrote in his exhortation.
“This mistake would lead us to let down our guard, to grow careless and
end up more vulnerable” to the devil’s temptations.
“The devil does not need to possess us He poisons us with the
venom of hatred, desolation, envy and vice,” he wrote. “When we let
down our guard, he takes advantage of it to destroy our lives, our families
and our communities.”
The path to holiness, he wrote, is almost always gradual, made up
of small steps in prayer, in sacrifice and in service to others.
Being part of a parish community and receiving the sacraments,
especially the Eucharist and reconciliation, are essential supports for
living a holy life, the pope wrote. So is finding time for silent prayer.
“I do not believe in holiness without prayer,” he said, “even though that
prayer need not be lengthy or involve intense emotion.”
“The holiness to which the Lord calls you will grow through small
gestures,” he said, before citing the example of a woman who refuses to
gossip with a neighbor returns home and listens patiently to her child even
though she is tired, prays the rosary and later meets a poor person and
offers him a kind word.
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Události
českobudějovický biskup Vlastimil Kročil dnes dopoledne
při mši svaté se svěcením olejů v katedrále sv. Mikuláše oznámil souhlas
Svatého stolce s procesem blahořečení českobudějovického biskupa
Josefa Hloucha. Zahájení beatifikačního procesu kněží následně oznámí
ve svých farnostech s výzvou pro svědky života J. Hloucha, kteří mohou
dosvědčit oprávnění jeho blahoslavení či podat svědectví proti.
29. března

Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své
přátele (Jan 15:13). Tímto citátem z Písma připomněla Biskupská
konference USA 50 let od zavraždění občanského aktivisty, teologa a
nositele Nobelovy ceny míru Martina Luthera Kinga.
4. dubna

Vatikán dnes zveřejnil novou apoštolskou exhortaci
papeže Františka nazvanou Gaudete et exsultate (Radujte se a jásejte) –
O povolání ke svatosti v dnešním světě. Ta vybízí k nespokojenosti
s průměrností a zve ke svatosti, k jejímuž dosažení napomůže - kromě
jiného – i smysl pro humor.
9. dubna

ve dnech 9. a 10. dubna 2018 proběhlo v Nitře 113.
plenární zasedání České biskupské konference (ČBK), 11. dubna se pak
uskutečnilo společné zasedání České biskupské konference a Konference
biskupů Slovenska. Biskupové v jejím závěru přijali prohlášení mj.
připomínající výročí 25 let založení obou biskupských konferencí i České
a Slovenské republiky a představili výzvy pro život církve ve dnešní
společnosti. Předsedové biskupských konferencí také přijali deklaraci
zaměřenou na otázku elektronické komunikace.
11. dubna

13. dubna
v USA zemřel oscarový režisér Miloš Forman. Jeho
manželka Martina Formanová v sobotu telefonicky oznámila, že k tomu
došlo náhle po krátké nemoci. Čáslavskému rodákovi bylo 86 let. „Jeho
odchod byl klidný a po celou dobu byl obklopen rodinou a svými
nejbližšími,“ dodala.
24. dubna
two Catholic priests were among the victims of an attack
on parishioners at St. Ignatius Parish in Ayar-Mbalom, a community in the
Gwer East local government area of Benue State, Nigeria.

pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP slaví 75.
narozeniny. Úřadu pražského arcibiskupa se Dominik Duka ujal v roce
2010, kdy ho jmenoval papež Benedikt XVI. nástupcem kardinála
Miloslava Vlka. V roce 2012 pak byl jmenován kardinálem. Dominik
Duka je předsedou ČBK a Stálé rady ČBK a je také široce zapojen do
společenského a kulturního života prostřednictvím nejrůznějších institucí.
26. dubna

Děkujeme za podporu české misie a Zvonu
v minulém období přispěli:
Kopecky, JUDr. Jaroslava Horký, Fred Jurena, Bohdan a Jiřina
Kowalykovi, Joseph A. Kocab, Jan Kovar, Greta Bunža, Zdenka Dlouhý,
Society of St. Ludmila, Jaroslava Zolman, Šárka Elahi, Pat a Ed Babor,
Ingrid Chybík.
Blahopřejeme k narozeninám
v měsíci květnu:
Zuzana Miriam Sykora 5. května, Eva Fabryova 6. května,
Dominika Sikorjak 7. května, Anna Fojtíková 9. května, Petr Dostálek
10. května, Marie Tomečková 10. května, Ida Spiskova 10. května, David
Zeman, MD 12. května, Jana Fojtíková 18. května, Miroslav Zavadil 21.
května, Ingrid Chybíková 25. května, Michelle Krska 28. května.

úmysly mší svatých v měsíci květnu 2018
datum

úmysl

2. května Za + rodiče Michala a Marii
6. května Za živé a zemřelé z rodin Krškova,
Sporkova a Zívrova
7. května Za popraveného brig. Gen. Františka
Krátkého a jeho manželku Marii
10.května Za + rodinu Pončíkovu
11.května Za + Martina Krále
13.května Za naše maminky
16.května Za Jarku Humplíčkovu
17.května Za dar zdraví pro sestru Janu Brotánkovu
20.května Za + Petra Bunžu
23.května Za + Petra Bunžu
24.května Za rodinu Pecháčkovu
27.května Za + Miroslava Kašpara
30.května Za + rodiče Josefa a Josefu Klusáčkovy
31.května Za + Josefa Zolmana

dárce
Andrew Poncic
rodina Krškova
Hedvika Krátká
rodina Kocurkova
Libuše Král
J. a B. Kowalykovi
manželé Weirichovi
rodina Bunžova
rodina Krupkova
Pavel Pecháček
Elen Samek
J. a B. Kowalykovi
Jaroslava Zolman

ZVON vydává Czech Catholic Mission in NYC, Inc 110-06 Queens Blvd. Forest Hills, NY
11375 Tel: (718) 575 8959 - šeky na podporu pro časopis a misi: Czech Catholic Mission in
NYC - na mše svaté: Rev. Antonín Kocurek - Krajanské bohoslužby jsou každou neděli
v 10.30 am v dolním kostele Panny Marie Karmelské 23-25 Newtown Ave, Astoria NY
příležitost ke sv. zpovědi před i po mši svaté. Po bohoslužbách následuje společné pohoštění
v Parish Hall - adresa českého kněze: Rev. Antonín Kocurek, 110-06 Queens Blvd., Forest
Hills, NY 11375 Tel: (718) 575 8959 - E-mail: zvonnews@gmail.com web: www.zvon.info
Slovenská mše sv. každou neděli v 10.30 u sv. Jana Nepomuckého na Manhattanu
(1st Ave a 66th St.) http://www.slovenskykostol.com

osobnosti

PRVNÍ REPUBLIKA - ČESKOSLOVENSKO

1918-1938

Bohumil Stašek se narodil v Klabavě 17. února 1886. Gymnasiální studia absolvoval v Plzni a poté
začal studovat teologickou fakultu University Karlovy v Praze. Kněžské svěcení přijal 18. července 1909. Již
od svých studentských let, kdy začal přispívat do nejrůznějších novin a časopisů se věnuje intenzivně politické
práci. Po svém příchodu na Vyšehrad se Stašek stává jedním z předních představitelů katolického politického
života v Čechách. Během 1. světové války bylo především Staškovou zásluhou, že se dosavadní tři katolické
politické strany sloučily v jednu. Stašek se stává od 1. září 1918 ústředním tajemníkem takto vytvořené Spojené
strany katolické. V ten samý den vydaným provoláním, „Idea svatováclavská a boj o samostatnost českého
národa“ se ústy Staškovými, český katolicismus přihlásil k myšlence československé samostatnosti, vyjádřené
ostatně manifestačně při Svatováclavské pouti dne 28. září 1918.
Stašek nezahálel ani v novém společném státě Čechů a Slováků. V letech 1919 – 1938 je generálním tajemníkem
Československé strany lidové, kterou od roku 1930 až do okupace pak řídil jako její předseda. Za poslance Národního
shromáždění byl zvolen poprvé v roce 1925 a byl jím nepřetržitě po celou dobu trvání 1. republiky. V té době se intenzivně
věnoval žurnalistické a publicistické činnosti. Je šéfredaktorem Pražského večerníku a Lidových listů, zakladatelem
nakladatelství Vyšehrad a vydává několik vlastních spisů o křesťanské politice. Když bylo po začátku okupace v roce 1939
z podnětu Mons. Staška rozhodnuto o přenesení ostatků Karla Hynka Máchy z Litoměřic do Prahy na Vyšehrad, stal se pohřeb
milovaného básníka manifestací národní svébytnosti. Staškova činnost proti okupantům kulminovala jeho statečným
vystoupením a nezapomenutelným kázáním na celonárodní pouti ke sv. Vavřinečku 13. srpna 1939 u Domažlic. Emotivní
vlastenecky laděné kázání vyvrcholilo přísahou 120 tisíc shromážděných, že „ať se děje cokoli, český národ svou matku Vlast
nikdy neopustí“. Již za 14 dnů – 1. září 1939 – je Mons. Stašek zatčen Gestapem. Po krátkém věznění v koncentračním táboře
Oranienburg je přemístěn do Dachau, kde prožil celou válku. Zde také v důsledku věznění přichází o oko. Setkává se zde ovšem
i s mnoha svými přáteli. Společný osud s ním sdílejí např. pozdější kardinál Josef Beran.
Po osvobození koncentračního tábora Dachau v květnu 1945 se Mons. Stašek vrací do osvobozené vlasti a na Vyšehrad.
Stává se po zásluze proboštem své milované Vyšehradské kapituly, je vyznamenán Čsl. válečným křížem 1939 a získává
mnoho dalších ocenění. Snaží se zapojit do politického života, pokud mu to jeho zdraví dovoluje. Odmítá tehdejší smířliveckou
politiku vedení lidové strany a koketování s komunistickou stranou a s dalšími socialistickými stranami prostřednictvím
tzv. Národní fronty. Bohumil Stašek umírá dne 8. srpna 1948 a je pohřben do rodinného hrobu na Vyšehradském hřbitově.

