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K VÁNOCŮM
Český národ, napojený už od raněno středověku na mohutný
civilizační a kulturní proud křestanského Západu, přijal
a nepřestává přijímat ze západní Evropy rozhodující im
pulzy pro svou existenci. V okam
žiku i kdy o svou sounáleži
tost s tímto křestanským
Západem musí namáhavé boiovat, nectí nám je český
překlad jedné z nejobiíbenějších anglických vá
nočních písní příkladem,
že Češi ze zdrojů západní
Evropv nejen čerpali, ale
že do jejího fondu také
sami přispívalis

Ofenem hleděl Václav král
o S lepána s vát ku 3
vysoko kdy sníh zavál
úvoz3 po le chat ku.
Luny polil jasný třpyt
mrazem ztuhlé nivy
starci svítil její svit
jenž tu sbíral dříví-
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"Panoši můj3 pohled tam3
pověz svému pánu?
Kdo je onen venkovan3
v kterou bydli stranu?"
"Anežky kde svaté zdroj3
míli odtud v stráni
starých tesů tmavá chvoj3
chatu jeho chrání,"

Potemněla jasná noc3
prudcej vítr vane3
srdce divná jala moc?
"Noha vázne3 pane!"
"V stopy mé vstup smete vráz3
ubohý můj hochu3
neožehne nohy mráz3
zahřeješ se trochu,,ř

"Dríví3 maso3víno sem3
pospěš se mnou hochu3
posilniž se v domku svém3
zimou zkřehlý kmochu,"
Panoše a dobrý král
vydali se spolem3
skucivý kde vítr vál
zasněženým polem.

V stopách kráčel světcových^
nepocítil chladu3
žhavý tam byl chladný sníh
na slunci jak ladu.
Křesťanský ty muži věz3
statků máš-li dosti3
ucin jako Václav kněz?
žehnat Bůh štědrosti.

Anglický originál "GOOD KING WENCESLAS"
(DOBŘÍ KRÁL VÁCLAV)
zapsal John Mason Neale (1850)
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Na podzim

krásné vrány letí

přes černé lesy

kde jsi o o o

kde jsi snění

Po cestě vítr nese prach

a v trní kvílí

Sladké pohádky

v červených šípkách spí
pro tvoje čerstvé voňavé rty
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Zajímavosti z domova a ze světa

KARDINÁL KAROL WOJTYLA^ arcibiskup krakovský> zvolený
za 264, nástupce sv\ Petra na římském biskupském stol
ci je nejen prvním polským, ale také prvním slovanským
papežem vůbec.
To, co katolický francouzský deník La Croix nazývá
,fUn choix audacieux", bylo v okamžiku, kdy kardinál
Felici oznámil městu a světu ono proslulé habomus papam
také velikým překvapením. Bylo třeba opravdu veliké
odvahy k volbě kardznala Nfoýtýiy, po 455 letech ponti
fikátů výlučně italských papežů a nemalou měrou se o to
přičinily zřejmě obzvláštní potíže, kterým musí dnes
církev čelit na celém světě včetně Itálie, Svou roli
jistě sehrála také praktická nemožnost dohodnout se
na jednom ze dvou velkých italských kandidátů..
Nový papež se narodil 18, května 1920 v městečku
Wadovice, přibližně na vzdušné linii Krakov - Ostrava,
méně než 30 km od nejbližšího výběžku Slovenska (oblast
Babej Hory). Po nečekaném náhlém skonu papeže JanaPavla I, tak dostala církev do čela v Janu-Pavlu II,
muže rozhodného, pevného a statečného - všechno vlast
nosti, kterých bude mít za svého pontifikátu svrchova
ně zapotřebí! O hloubce jeho víry a zvláště o jeho
úctě k Panně Marií nemůže být nejmenších pochyb. Vzhle
dem k jeho poměrně nízkému věku (papežové, zvolení ve
věku pod 60 let jsou spíše výjimkou) je to možná papež
roku 2000. My Slované v něm máme na nejvyšším místě
někoho, kdo dokonale zná naši obtížnou situaci a kdo
je našim národům vřele nakloněns pozorovatelé si všim
li, že se nový papež po sván zvolení nejdéle zdržel v
rozhovoru s pražským arcibiskupem, kardinálem Tomáškem.
Českému katolíku se maně derou na jazyk slova, “ještě
štěstí, že nedošlo ke jmenování biskupii u nás, při po
sledním vyjednávání letos na jaře“.
Nový papež zná jistě naši situaci mnohem lépe, než
nedávní vyjednávači. Od něho můžeme oprávněně očekávat
šťastnější řešení, než byla první jmenování před několi
ka lety ...
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Do roku 1522, kdv byl papežem azolen poslední neital (Ho
lanďan Hadrrán VI.),byli papeži zvolení (jen velnu zhruX z ’
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reků
syranů
africané
dalmatinciistarověká Dalmácie)
spartě lé
germánů
francouzů
angličan
portugalec
holanáan

Všichni oslatni papežové až doposud bylz italského původu!
Výročz vzniku Československé republiky vzpomenuli naši
krajané všude na světě. Den 28.října je zároveň dnem
vyhlášení federace mezi Slovenskem a českými zeměmi na
konci Pražského jara 1968.
Oficiální tisk samozřejmě omílal znovu do omrzení ono
proslulé bez velkého rzjna v Risku by nebylo Československa
(ani tentokrát se to moc nevysvětlovalo - snad je míněna
Leninova dohoda s císařským Německem a z něho plynoucí
klid zbraní na východní frontě, zatímco na západní se po
kračovalo o to úporněji ve vražedné zákopové válce, až
do konečné porážky Německa a jeho spojenců?). Velmi vy
vážený a seriózní text naproti tomu publikovalo ke 28.
říjnu hnutí CHARTU 77(viz napr. francouzský překlad v
denzku Le Monde ze 28.10. tr).

Na schůzce českých katolických kiěží, která se konala
v Ellwangen v pondělz a v úterý 23.-24. rzjna tr se mlu
vilo nejen o nedávné skvělé výstavě o Karlu IV. v Norimberce a o symposiu, které přitcm uspořádala Křesťanská
Akademie (jejž průběh a příspěvky řečnzků vyjdou brzy
ve zvláštním sbomzku časopisu STUDIE), ale také o při
pravovaných akcích na příští rok; krčmě už tradiční
poutě ke sv. Metoději do Ellwangen začátkem července to
bude pout do ČIma3 kterou uspořádá náš římský VEDEHRAD
za velmi výhodných podmínek ve dnech 28. 7. - 4. 8. 1979.
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LfAMlTLÉ FRANCO-TCHÉCOSLOVAQUE vzpomene šedesátého
výročí vzniku Československé republiky na své schůzi
v Centre Culzurel de Satnt-Mandé3 l3ave de Litege dne
26. listopadu tr v 16.00 hod.
Zároveň bude vzpomenuto padesátého výročí úmrtí skla
datele Leoše Janácka(1854 - 1928)o
Pant Dr. HüRNÏCH Helénef dětská lékařka, sí otevřela
ordinaci v XVI. pařížském obvodu, na adrese
48 bts3 rue des Be lles-Fe billies (tél9 727-16-42)

V prosinci a lednu si připomínáme
2.12.
4.12.
8.12.
8.12.
11.12.

19.12.

29.12.
31.12,
16. 1.

25. 1.

se narodil český spisovatel Jaroslav Durvch
se narodil básník R.-M, Rilke
se narodil hudební skladatel B. Martinů
byl zakončen II. Vatikánský koncil
se narodil velký ruský spisovatel, nosi
tel Nobelovy ceny, Alexander Solženicyn
1968 byla mezi kováky a českými a moravskými
vysokoškolskými studenty uzavřena dohoda
o společném postupu při obraně toho, co
tehdy ještě zbývalo z "Pražského Jara"
1888 se narodil pražský arcibiskup, kardinál
Josef Beran
1902 se narodil spisovatel Jan Čep
1969 se upálil z protestu proti politické si
tuaci v Československu na Václavském náměstí v Praze 20tiletý student Jan Palach
1974 zemřel v Paříži český spisovatel Jo Čep

1886
1875
1890
1965
1918

■©
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ČETLI JSME KNIHU
(T. G. Masaryk, Jak pracovat^ vydalo nakladatelství
KONFRONTACE, Postfach 1355, 8048 Zurich, Suisse)

10. 0 knihách
Od čtení přecházíme ke knihám. Co kniha může znamenat
člověku, toho nříkladů máme více. Na příklad spisv Aristo
telovy pro filosofii, bible stále svátá celému křesťanstvu.
Kniha je člověk, je více, je dusí člověka, jistě kniha
dobrá. Na takovou dobrou knihu můžeme pohlížet jako na
dopis člověka moudrého, illlý, snad obšírný, ale poučný;
ovšem dopis tomu, kdo dovede číst. Kniha je nejlepším
přítelem, Jsme knihami pojeni s duchy všech národů a dob.
V knihovně dobře vybrané jsme jako ve věčnosti, ztrácí
se historie, máme tu nejstarčí a nejnovější myšlenkv jednu
vedle druhé, postihujeme áe člověk je nejen bytost historická.
Každý vzdělanec má mít svou zvláštní knihovnu, svou do
cela osobní. Pověz mi, co čteš, a já ti povím, kdo jsi.
Máme mít knihy, nejen jako prostředky při práci, ale máme
každý mít autory milé,své; zdesL můžeme vybírat společnost
lépe než ve světě, a aspoň jednoho autora měj každý svého
a toho čti a často. Autor, který se dá přečíst jednou na
vždy, není ten pravý.
Jak se dnes věci mají, myslím, že i dosti chudý a snad
i nejchudší může mít svou knihovnu. Inteligent, který ne
kupuje knih, není vůbec vzdělaný člověk. Ovšem vím velmi
dobře, jak se lidé vymlouvají, že prý na venkově není
spojení a tak dále. To není pravda. Každý, kdo trochu
dbá o sebe, i v malém městě může utvořit kruh, který by
odbíral knih více. To je otázka malé energie a malého
rozumu. V Anglii se čtení stalo institucí národní.

A jak to tedy vypadá s vašz
knihovnou? Kdy jste sz do nz
nějakou novou českou knihu?
Jestli snadnevzte3 jak na
nám něco koupit v sobotu 2.

osobni českou
naposled koupili
to3 prijdte si k
prosince!
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FINANČNÍ SITUACE MISIE ZA OBDOBÍ

7. října 1977 30. září 1978

Příjmy z

Kostelní sbírky ...
................
...
Předplatné na "Oběžník", nroděj knih
Příspěvky na Misii
...
...
...
Různé drobné akce a zvláštní dary ...

a/ Příjmy celkem ...

...

2.647,50
3.442,16
8.683,80
1.420,00

F
F
F
F

16.193,46 F

...

Vy dáníz

Cestovné, údržba a provoz auta
Tisk a expedice '‘Oběžníku”
České tiskoviny, kane, potřeby
Sociální pomoc ...
...
...
Sál a kaple do června 1979
Kancelář a parking "
...
Hosté, pozvaní čeští kněží ...
Různé
...
•e«
...
...
b/ Vydání celkem ...
...
.,.

.

c/ Poloviční úvazek kněze s pojištěním

6.878,17
1.303,44
3.026,20
3,970,00
1.400,00
1.000,00
3,488,70
1.792,34
22.858,85

F
F
F
F
F
F
F
F
F

13.316,00 F

d/ V pokladně Misie k 1. říjnu 1977 ..
1.628,76 F
Ze srovnání všech čtyř položek
(a - b - c + d) vyplývá celkový deficit 18.352,63 F
Organizace Eglise en Détresse přispěla na žádost
otce Petra, po dohodě s pařížským arcibiskupstvím,
celkovou částkou
............................ 20.000,00 F
V pokladně Misie tedy zbylo k 1,říjnu
1978 celkem (hotovost plus konto)
1.648,37 F
■P.Q.2N/^A..-. v posledním vyúčtování nebyla zahrnuta
položka c; celková finanční podpora České
Misie je za poslední 3 roky neměnná.
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Vzhledem k neustále stoupajícím nákladům na
všech stranáchf je neměnná výše subvence,
požadované každoročně od organizace Eglise
en Detresse, důkazem rostoucího úsilí české
křestanské obce v Paříži, udržet a rozvinout
činnost Misie i ve ztížených podmínkách,

Za uplynulé obdobz na Českou Katc Mlsiz a hübéznzk" přispěli
(Příspěvky šekem posílejte na Mission Catholique T cheque
COP 20 138 63 M PARIS
)
Anonym 3x
Polata
\

Bernard
Prokšová

Choutka
Šmíd

féška
štěbeta

Pivoňka
štula

Všem dárcům upřzmné PÁN BŮH ZAPLAŤ!

nJo detz - děti máme slušný^ pzlný3 pracovitý
a poctivý ■—
No však jsme zamlada taky nebyli lepši!h
povídá jedna dojička z JZD Kotěhůlky
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PÏÏATELÜ NAM PÍST
(rodina Baumannových ze Sudbury v Kanadě)

o.. Prosím, vyřicl upřímné pozdravy všem našim přá
telům a známým v Paříži, Pádí vzpomínáme na zimní po
byt ve Švýcarsku, ohromně se nám líbila Korzika- zejména
Porto, kde jsme byli 3 dny. Vrcholem naší evropské
túry cestou zpět byla Taragona ve Španělsku. Jsou tam
skvělé římské památky, zejmnéna. na Scipiony. V Sudbury
bychom Tě uvítali s otevřenou náručí a věřím, že by
se Ti tu líbilo.

Chlapci se činí, mladší byl už na dvou plaveckých
závodech v Evropě, naposled v Darmstadtu, ale to vis,
to je vždycky nabitý program a není myslitelné, aby
si z toho někdo z členů mužstva dělal turistickou
cestu po Evropě. Tak jedtně že bys přijel někdy sem
k nám Ty! ...
—O—O—O------------- O"O—o—

(český misionář A/ÏZosZui? TOMEK z Jaborandi, Brazílie)
□. 1/ Paříži při mé návštěvě Evropy jsme se bohužel
nesetkali, ale u Vás ku mně byli velmt laskaví, necha
li mne přespat a také mne vybavili do dalšího potřeb
nými informacemi.

Změnil jsem místo práce, jsem na severovýchodu Bra
zílie, v Bahiz. Je zde neporovnatelně větší bída a
podstatný nedostatek kněží. Lid je dobrý, ale protože
byl po léta opuštěný, velmi zaostalý- rjJ'sem zde od února
v nově založené farnosti. Má 9.000 kní, délka obnáší
300 km a je zde 15-000 obyvatel. Největší obtíž je v
tom, že zde nejsou vůbec žádné komunikace, na. celém
území není jediná udržovaná silnice, jen point cesty
v nepředstavitelném stavu- žádná veřejná doprava, žád
ný telefon nebo pošta. V době deštů se cesty promění
v bezedné moře bahna, za sucha vystoupí balvany a me
zz nimi se tvoří "Lavice" pohyblivého písku. Se svým
slabým VW-broučkem sz nemoho troufnout do toho vjet.
1 tak je už vozidlo - po pouhých 13.000 km - skoro
vyřízeno.
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MEZI NÁMI V PAŠíZl.o.

7. září 1978

21- října

78

nás opustil pan Etienne POLATA, po delší
nemoci o Narozen ve dnešním Madarsku, žil
mnoho let ve£tanciio
Mše sVo arějbzla sloužena česky dne
7* října vrašíkapli
pan Malý,kývaly legionář, zemřel v nemocnici

Na lůžko jsou momentálně připoutáni
paní Bartáková v nemocnici
Verdier v Bondy, na
ná sledky nr tvice
pan Brestovanský ves/émb/tě, postupující paralýza
pan Egermeier na následkyrehody na mopedu
pan prof= šnejdárek, vtěchto dnech na odjezdu na rekon
valescenci u Evianu v důsledku své
těžké a pozdě rozpoznané cukrovky
paní Nečasová doma se srdeční chorobou
na nš na všechny a taký na ty, o kterých

ANI NEVÍME, BUDEME PAMATOVAT 0 LETOŠNÍCH
VÁNOCÍCH! ZVLÁŠTĚ NA NŠ BUDEME PAMATOVAT
PRI NAŠI ČESKÝ PŮLNOČNÍ MŠI SVATÝ.

Nemocným uzdravení
a všem vespolek požehnané svátky vánoční
jménem svým i jménem České Katolické Misie
přeje a vyprošuje
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Náš program:
Mše sv..° první a třetí sobotu v měsíci v 17 hod 15 3
tj ve čtvrt na šest večer, v kapli domu
CENTRE SEVRES,

35,

rue de Sèvres 75006 Paris

Sv. zpověčk Příležitost před každou mší sv., ale také
v pátek odpoledne do 19 hod, v neděli a v
pondělí po celý den
Po mši sv. pravidelná setkání v sále č. 5« v přízemí

Na závěr letošního roku jsme připravili.

viz minulé číslo "Oběžníku”
Ise tkání s Msgxe škar. vadou po
mši svo s malým aperitivem
2

prosince - v 15.00 hod přednáška o českých dějinách
pro české děti (pan Peška)
v 17 15 hod naše česká mše sv.
Po mšr svaté náš tradiční
předvánoční prodej knih

naších českých nakladatelství
v exilu
16

prosince - volné setkání s občerstvením, ve vánoční
atmosféře (s českými koledami z gramo
fonových desek)

24

prosince ve 24. ÜU hod

Po půlnoční msi svaté setkání našich krajanu s
občerstvením.
auty zajištěn*
Certificat

d*inscription n.

5231 ó
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