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CÉSAR A BŮH

Čas, který koleni nás dyne a který každý z nás pozorně
sleduje, se nám jeví ne jako beztvará, nezajímavá masa,
podobná vyvřelé lávě na úpatí sopky, nýbrž jako sled
události ve vztahu k nám, jako děni příznivé nebo nepřá
telské. Za událostmi rozeznáváme síly, které jsou nač.Lni
snahám nakloněny nebo naopak vlčí mm nepřátelské. Člo
věk tak nnmovolně vždv hledá smysl dění ve světě, mezi
lidmi Veškerá organizace vztahu mezi lidmi, od rodiny
až po stát, má za svůj původní účel uspořádat pomocí
pevných pravidel - zákonu život udí len, kdo dohlíží
na jejich dodržováni anáktomu potřebnou autoritu, má
hládne Kromě zákonů pak potřebuje také^jsoudoé,
vězení o právo trestat - ale
také právo a možnost odměnit.
Potřebuje pravidla kcdměřování
vin a zásluh
Bez toho včetio se neobejde
žádné seskupení lidí, žádná
společnost a jen nerealističtí ,
snílkové bojují proti jakékoliv
instituci a moci vůbec.
Kristova výzva k neodporováni
zlu a k odpouštění bez měřeni
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a vypočítavosti se neobrací na vládce ve výkonu jej Leh
funkce uvnitř prostoru, který je jim svěřeno Zákony
jsou nezbytné, jejich dodržování je třeba důsledně vy
žadovat nebo i vynucovat, a přestupky proti, nim se mu
sejí stíhat a trestat o Kristus nebyl v žádném ohledu
anarchista I Jeho výzva platí pro přímém poli t ickými,
zákony nezprostředkované vztahy mezi jednotlivcio Mo
rálka, kterou kázal, je individuelní, jak si toho donře
všimli někteří naši současníci, kteří evangeliu vytý
kají právě jeho mlčení takřka ke všemu, co se týká
vztahů mezi velkými skupinami lidí, které nám právě
dnes připadají tak důležité a přímo rozhodující pro
všechno ostatní dění,Kristus opravdu, až na výjimky, nehlásal všeobecně
platné zákony, nýbrž vedl se svými posluchači osožm
ďíuZogu Ten, kdo se řídí evangeliem, jistě ještě nevlast
ní kompletní sbírku pravidel pro každou konkrétní si
tuaci £ vlastní rozum a sílu k nebezpečným rozhodnutím
potřebuje křesťan zrovnatak, jako jeho ostatní součas
níci.- Evangelium je v politice a jejich pravidlech
(zákonech) neupotřebitelné a často přímo nesrozumitelné.
Náš národ si letos připomíná mnohá důležitá výročí
a při té příležitosti toho bylo mnoho napsáno a namlu
veno o vině, trestech ale i o odpuštění, Připomeňme
si znovu důrazně Kristovo "dávejte césarovi co je cé
sarovo a co je Boziho Bohu!"
Pokud jsme oprávněnými strážci zákona, jsme jako
křesťané povinni dbát o jejich dodržování všemi, na
které se vztahuje stejně, jako se přitom sami musíme
řídit zákony, které se vztahují na nás, Všude jinde
ale se jako křesťané máme řídit jen a jen zákonem
lásky a odpuštění. Tak jako nelze uplatnit evangelium
v norimberských procesech s válečnými zločinci, tak
jsou státní, politická pravidla a jejich důsledky ne
použitelné a nepřípustné v našich přímých vztazích k
k lidem kolem nás, Zákonem podchyceno, zhodnoceno a
případně potrestáno musí být to, co je těmito zákony
v našich vztazích ovládáno - zde nemůžeme nechat vlád
nout jen náš osobní úsudek, V přímém vztahu k lidem
ale máme predevšw křesťansky důsledně, v plném roz
sahu odpustit vše, čím nám bylo ublíženo., Všechno os
tatní pak má spočívat na tomto pevném základě.-
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• BIŘMOVÁNÍ •
Přihlášky kandidátů při-jetí srátosti biřmování přijímá
česká Katolická Misie v Paříži do soboty 7,října t. r.

1) K nřihlášce nutno připojit
-Křestní list nebo jeho kopii
- Jméno a adresu blřmovacího kmotra,který musí sám
být katolický křesťan
2) Příprava bude spočívat ze tři schůzek kandidátů a po
vede ji otec_Kolář± První schůzka, povinná pro všechny
kandidátv - w jma velmi vážného důvodu - se koná orvní
sobotu v říjnu, tj. 7.října tro, po naší české mši
svaté o
3) Biřmování bude při načí mši svaté třetí sobotu v listo
padu, tj.
18. Listopadu tr. v 17 hod 15
v naší kapli (viz procrram na poslední straně "Oběž
níku'’) a biřmovatelemJjude Msgre Škarvada z Říma.
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Nej starší sadař léta o .

Ü oplůtku koník trká do trav

do vlasu babí léto létá popoháněčkám stád

koziček a krav nebojím se už bojím se o tuláky
že budou mit hlad až Cervantesovy vvorávače

vymelou brambory z brázd

sedím s dětmi u ohníčku
a rezavé indiánské uhlíky nás fascinují

MLynár)
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V říjnu a listopadu sí připomínáme

1.10. 1968
3.10.
7.10.
7.10c
9.10c
9.10.
12.10.
15.10.
18.10.
24.,10.
24.10.
24,10c
25.10.
25.10.
25,1028.10.

1226
1960
1958
1977
1900
1946
1601
1925
1861
1881
1845
1918

44.11,
o 11 o 1975

8.11.
Bdi,
15.11.
27.11.
29.11.

1620
1670
1921
1378

zemřel Romano Guardini, německý teolocr,
spisovatel a propagátor liturgické reformy
zemřel sv. František z Assisi
zemřel básník J. Zahradníček
zemřel papežPLus XII.t vl. jm< E. Pacelli
zemřel nalíř uhn Zlzavý
zemřel hudební skladatel Zdeněk Fibich
zemřel český sochař Ladislav šaioun
zemřel v Praze slavný hvězdář Tycho de Brahe
zemřel spisovatel Jindřich Šimon Baar
se narodil moravský malíř J. Üprka
se narodil malíř Pabio Picasso
se narodil básníkJbsef Václav Sládek
se rozpadlo Rtkousko-Uhersko a na jeho troskách
vznikly státv jižní a střední Evropy.
Den vzniku Československé republiky
zemřel profesor dr. František Dvorník, velký
znalec dějin Slovanu a slovanskéko křesťanství
bitva na Bílé Hoře
zemřel v Amsterdamu Jan Amos Komenský
se narodil v (Jhrovci A. Dubček
zemřel Otec vlasti, Karel IV.

6

7

8

PODOBIZNA Jo ČERMÁKA
(Od malíře Karla Javůrka
V Bruselu 1851)
Sto let uplynulo letos
od smrti českého malíře
Jaroslava Čermáka
(1.8. 1830 Praha 23.4, 1878 Paříž)

Jaroslav Čermák se
velnu, záhv po svých
krátkých studiích
na akademiích
nejdříve v Praze
a potom v Mnichově
Antverpách a v
Bruselue usídlil
natrvalo ve Francii. Odtud pak jezdil znovu do Čech, na
Slovensko, ale také do Itálie a hlavně do Dalmácie a do
Černé Hory, Jako hluboce cítící český vlastenec se dos
tal do styku s F« Palackým, JCE. Purkvněm, A. Mánesem
a jinými Čechy, kteří vedli zápas o sebe určení národnost
ních menšin v Rakousku-Uhersku, v první řadě pochopitelně
menšiny českéP Atmostéra doby vedla Čermáka ke spoluú
časti na touto boji, což se také zcela jednoznačně odráží
v jeho tvorbě? zvláště v obrazech z Dalmácie a Černé Hory,
prodchnutých romantickým heroismem (iwny Černohorec,
Zajátkyne, Unos Černohorky, Dalmat ská svatba)’, nescházejí
však ani motivy z dějin českých (např. Husité bránící
průsmyk, Prokop Holy před Naumburkem).
Čermák prorážel malost českého provincialismu romantis
mem své tvůrčí osobností, pro kterou tehdy v Čechách
ještě nebyl dostatečný prostor« Proto svou vlast opustil
a tvorbou i aktivní osobní účastí se podílel na osvobo
zeneckém bojí malých národů v zahraničí,
Ovlivněn školou z Fontainebleu, Čermák vnesl do čes
kého malířství zjasněné obrazové barvy- Celkový přinos
jeho osobností zůstal v Čechách dlouho nedoceněn; první
souborná výstava jeho díla byla uspořádána až skoro
půl století po jeho smrti, v r. 1927’
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Zajímavostí z domova i ze světa
Po Pavlu VI e f který náhle skonal v Castelgandolfo dne
E srpna tr, byl za 263 □ Petrova nástupce zvolen kar
dinál Luciani , který přijal jméno
I. Nový
papež je podle vlastních slov člověkem praxe a nikoliv
diplomat, jako jeho poslední předchůdci a jeho volba
byla pro všechny příjemným překvapením. Zřejmě mu ne
schází ani humort při Joědé, který v konkláve následoval
jeho zvolení prý jeden kardinál už nemohl vydržet bez
své dýmky (v konkláve je přísně zakázáno kouřit) a tak
se odvážil požádat, nového papeže o výjimečné povolení0
Ten odpověděl, - ř'áltř jistě9 za předpokladu ovšem3 že
kouř z vaší dýmky bude bílý i
La Quinzaine, francouzský literární čtrnáctideník,
uveřejnil na titulní stránce svého 28b. čísla (16/30
septembre 1978) interview s fotografií, při příležitos
ti francouzského vydání oosledni Kunderovy knihy valčík
na rozloučenou (La Veii&e aux adieux), která dostala v
Itálii literární cenu
Mondelloo
NEPŘEHLÉDNĚTE - NEPŘEHLEDNĚTE - NEPŘEHLÉDNETE

Dlouho připravovaný cyklus přednášek pana PEŠKY o
českých dějinách pro děbi3 rozumějící česky bude
konečně zahaj enl
První dvě přednášky se budou konal

21, října
2 „ prosince
0
V buduvě CENTRE SEVRES - adresu viz na poslední
sbráně každého cis la "Oběžníku" i
_______
Na ifOběžník" a Českou /lift xp tentokrát přxspěll
(Mission Catholique Tchèque, CCP 20 .jö 63M Paris)

Anonym 3x

Dvořák
Schovanec

Benák
Choutka
Svatoš

Bernard
Korálek
Vaniček

Buucher
Kubů

Didoökr
Slabý

Všem dárcům bez rozdílu upřímně PÄN BÜH ZAPLAŤ!
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{Zdeněk Kalista3 PŘÁTELSTVÍ A OSUD^ Vydalo nakladatel
stvu Sixty-Eight Publishers3 Corp« v březnu '1978')

Wolker se opravdu dal zlákáte A nejen do Unionky, ale
1 do Klementina? Ovšem i dál bylo cítit na jeho postoji jakousi zdráhavost, maskovanou ironií; "Modli se za
mně", píše 19. října 1919 matce - "nebot jdu do jedné
pochmurné schůze frakce anarchistické, která pořádá se
v polozbořeném domku na nábřeží "u křestanů", odkud je
báječný pohled na Hradčany. Bude se tam zakládat nový
časopis - a mne tam také pozvali. No tak - budeš mít
syna - bolševika!” Nový časopis Wolkra připoutal - pro
politické diskuse mel málo pochopení. Necelé dva týdny
píše otci znovu o Unionce a jejím okruhu? "Byl jsem
představen S.K. Neumannovi. Vídáme se každý pátek v ka
várně Union večer' při našich literárních schůzích. Je
to velkolepý člověk! Vídám tam i mnoho jiných umělců
(Brunnera, Jelínka, Dr. Desideria atd.). Ti ovšem s ná
mi nepečou, nebol to jsou "buržousti"!” Zní to skoro,
jako by se tu mluvilo o nějaké společenské příležitosti,
při níž se lidé obřadně představují - a ne o střapatých,
divoce rozježených debatách, hádáních a pohrdáních, jež
prosycovaly svou mnohohlasovou barvitostí atmosféru
Unionky. Ne nadarmo dává Wolker slovo "buržousti” do
uvozovek. Z radosti, kterou lined nato v témž dopisu pro
jevuje nad zdarem sokolské oslavy 28oříjna v Prostějově,
a zadosti, aby nebyl z prostějovského Sokola vyškrtán,
jíž k ní připojuje,- je ostatně vidět více než zřetelně,
že vlastní atmosféra anarchokomuri LStické mládeže zůstala
mu venkoncem cizí ,
Zdeněk Kalista (1900 v Nových Benátkách) básník a hi
storik, žák Pekařův, docent University Karlovy, v pa
desátých letech vězněn, Kromě několika básnických sbírek,
vydaných vesměs v mladém věku, je autorem velké řady
významných historických studií o českém středověku (např.
Doba Karla IV., 1939) a hlavně světských i duchovních
postavách doby barokní (z mnoha alespoň Mladí Hwnpreehla.
Jana Černína z Chudenic, 1932 a nejnovějí Ctihodná Marie
Elekta Jezusova, 1975). Je také zasvěceným editorem mno
ha antologií barokní poesie a umění (např. Cesty ve zna
mení krize, 1941, České baroko, 1941 aj.). Žije v Praze.
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Elluany&n - Nurlrriberk '19/8

Jxž po osmé jsme se sesli k ná
rodní pouti ve švábském městeč
ku Ellwangen, poznane.naném při
temností sv» Metodě je , Ift&iKí zd
byl vězněn německými biskupy,
letošní pouí byla zcela ve
znamení výročím úmrtí Karla i/\\
který sí díla slovanských věro
zvěstu velmi vážil- Hlavním celebrancem bvi proto bývalý o- vj
oat kiášcera Na Slovanech( za-J
loženého Karlem IV..., J, M. Mau-'
ras Vemich uSBf žijící dries ve
Florenciío Po bohoslužbách a
průvodu k pamětní desce sv, Metoděje jsme se sešli ke společnému obědu a po něm k
přednášce Msgre Polce z Říma o Karlu IV, a jeho vztahu
k církvi, Tato přednáška spolu s bohoslužbami vlastně
korunovala a zároveň uzavírala symposium "AareZ IV. a
jeho duba", uspořádaném Křesťanskou Akademií v Římě,
Symposium se konalo v Norimberce a trvalo celý týden,
0 jeho průběhu a kvalitních referátech bude velmi podrob
ně referovat příští číslo časopisu STUDIE,
V podvečer jsme se ještě jednou sešli ke společné mo
dlitbě v poutním kostele Schönenberg na kopečku ze měs
tem, Následující den byl věnován návštěvě Norimberku,
města kde Karel IV. často prodléval a kde jeho pobyL za
nechal mnoho stop. Proto také bvl právě Norimberk vy
brán k uspořádání velkolepé výstavy o AňrZu IV. v are
álu hradu, který se tyči nad městem a který je rodištěm
Karlova syna, budoucího českého krále Václava IV.
Výstavní exponáty2ßou z 90% originály přímo z vlast
nictví Karlova, z celéB/ropy, Výborně uspořádaný kata
log' doplňuje výstavu podrobnými informacemi o Karlu IV.
a celé době jeho vlády, Výstava je přístupna veřejnosti
do 15, října tr a jistě si ji nenechá ujít nikdo, kdo
má možnost se do Norimberka vypravit,
Dojrnii z našeho zájezdu je mnoho, třebaže jsme dispo
novali jen krátkou dobou dvou dní a přes nepřízeň po
časí,
(E. Beháková')

V případě, že Česká Misie pozve v příštím čísle "Oběžníku” k účasti na vánoční
půlnoční bohoslužby česky a že bude zajištěn rozvoE účastníků po bohoslužbách,

zúčastním se těchto bohoslužeb

V •

I x/

- určíte *

^nehodící se škrtněte/

- pravděpodobně
Při případném rozvážení účastníků mohu - nemohu*výpomoci vlastním vozidlem

Jméno

a

příjmení

Bydlím v Paříži/ mimo Paříž

V případě zájmu zašlete na adresu České Katolické Misie před

koncem října 1978!
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Náš programs
Mše svo každou prvnt a irett sobotu v měsíci
v 17 hod 15f tj ve čtvrt na šest, v kapli
domu CENTRE SEVRES, 35,rue de Sèvres, PARIS 6e

Pc- mši svaté pravidelná setkání v sále č, 5 v přízemí
Na rtyen a listopad jsme připraviliž

- pásmo diapozitivů z návštěvy ve Fanjeaux a z pouti do Lord (otér? Kolár).
Pront schůzka s kandidáty svátosti
btÝmovánť
21, října
- přednáška pana Pešky na téma
"Karel IV, a Evropa"
4 listopadu - í s výhradou? program nemohl být stano
ven před uzávěrkou tohoto čísla;
’’Mnichovská smlouva”
k výročí podepsáni smlouvy
7o října

18

Listopadu — návštěva Msyre Skarvady 2 Říma, apo
štolského delegáta pro všechny české
katolické misie v zahraničí
Áfegre S’kar vada bude nejdříve v 17 15 hod
i. jako obvykle) sloužit mši sv , při
které udělí kandidátům svátost biřmo
vání a po mši svaté v sále bude našim
hostem a zároveií Informátorem o čin-’
nosti našich misionářů ve svete i o
budoucnosti české Misie v Paříži
PÏÏlJÏÏTti. 1/ CO NEJHOJNÏÏJÖÏM POČTU!!
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