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ZVa prahu postní doby
Tuhle jsem viděl u vchodu kterési stanice pařížského
metra prodavačku sněženek a málem mě to přivedlo do maléru.
Na sněženky jsme chodili každý rok v okamžiku, kdy ma
minka rozhodla, že "už jsou". Semtam jednu můžete najít
na kraji Bučinv, Bělského lesa nebo i u kraje Staré ces
ty, uprostřed polí. My jsme ovšem sněženky nehledali3 ale
trhali na březích Odry.
Korytem se hrnuly zbytky
zimy z Fulneku a ze Stu
dénky a jednou bych se
tam rád šel podívat, až
po vodě popluje léto. Za
tím znám Odru jen ze sně
ženkové sezóny, protože
koupat jsme se v létě cho
dili k Ostravici. Zimu ma
jí ve Fulneku a ve Studén
ce surovou a potměšilou.
Sněženky ji mají moc rády ,
a tak jich je nejvíc prá
vě na samém krajíčku po
demletých břehů, kam se
nesmí a to jsou ještě ke
všemu vždycky ty nejbě
le jší a největší. Jednou
jsem tam našel dokonce
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takovou dvojitou sněženku, jakoby ze zahradnictví pana
Zdráhala a maminka řekla že to není sněženka, ale bledulka. Nejbělejší je ale záře fimových krystalů mezi
sněženkami.
V Paříži se od sněženek jde dolů do sklepa, kde není
nic vidět a člověk se splete ve směru, kvůli sněženkám
a jaru a hned zas dostane strach, že mu něco ujede a
že někam přijde pozdě a tak vysedne na další zastávce,
kde se nepřestupuje a kde by měl znovu zaplatit, když
chce jet zpátky«» A když si myslí že je v právu a vklouz
ne dovnitř dveřmi, co tam jsou jen na vyklouzávání ven,
zastaví člověka paní ažán a zatváří se jako Odra v zátočině u Polanky a člověku všechno ujede a všude přijde
pozdě, kvůli těm sněženkám» Ještě že paní ažán umí číst
čísla na jízdence a ikdyž se tváří jako Odra na jaře,
nechá jít člověka jenem s ostudou. Stejně už je zbyteč
né serěkam hnát, s tou sněženkovou ostudou» V Paříži se
nenosí do Božího hrobu ani fialky, ani srěžerky, ani
ta jedna bledulka skoro až ze Svinova.
V Paříži i Pán Bůh umírá sám, a vůbec ne v Paříži,
ale daleko v Sevran ve starobinci, do kterého se za ním
nikdo nikdy nejde podívat, protože by třeba potom při
šel pozdě na schůzi nebo na mítink. On se jim Pán Ježíš
vy tratil po Květné neděli už kdysi v Jeruzalémě a za
městem ho našla jenom maminka a Jan, s kytičkou sněže
nek v ruce.

Smiluj se nad námi
jak nad Cyrenským Šimonem, a£ také
dohlédnem k Tobě z bídy krátkozraké
patříce s Matkou v slávu příštích jar
Ó bolesti, jež tiše sládneš v dar!

(7» Renc, Sluncem oděná, Řím 1980)
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Jaroslav Seifert
KRÁLOVSKÝ LETOHRÁDEK
Kdykoliv zadívám se na Prahu
- a dívám se na ni stále
a vždycky bez dechu,
protože ji milujiobrátím myši k Bohu,
at se nu schovává už kdekoliv,
za hvězdnou mlhovinou
či jen za starým paravánem
prožraným od molů,
abych mu poděkoval,
že propůjčil tu velkolepou scénu
i mému životu.
Mně i mým radostem
a bezstarostným láskám,
mně i mým slzám bez pláče,
když lásky odcházely,
i mému hoři přehořkému,
když ani verse nesměly zaplakat..
Miluji její ohořelé zdi,
ke kterým jsme se přitiskli za války,
abychom vydrželi.
A nevyměnil bych je za nic na světě.
Ani za jiné,
i kdyby mezi nimi tyčila se Eiffelka,
a tekla smutně Seina,
ani za všechny zahrady ráje
plné kvítí.

Až budu jednou umírat
a bude to již brzo,
ještě mi bude ležet na srdci
úděl tohoto města.

{úryvek z básně')
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Zajímavosti z domova i ze světa
Čeští jezuité, žijící v Římě, upozorňují ve společném
prohlášení, předaném tisku začátkem února tr na sílící
protináboženskou kampaň v Československuo Poukazují při
tom na případ jejich spolubratra 0. Formánka TJ, proti
kterému je připravován proces na den 14. února, protože
sloužil doma mši svo za přítomnosti několika laiků poté,
co mu byl odňat proslulý státní souhlas.

Po velmi úspěšném posledním románu Milana Kundert/, na
zvaném Le livre du rire et de Voüblir vychází v nakla
datelství Albin Michel román Pavla Kohouta LJExecutrice.
Kniha vyšla už předtím v němčině a kritika v NSR stejně
jako ve Francii přijala román velmi kladně.
Pařížské divadlo E ssaion uvidělo do
ledna dvě hry Václava Havla, dnes
už světově proslulé - Audience a
Vernisáž. Potom byla celá insce
nace i s celým hereckým obsazením
přenesena do divadla Atelier (Place
Charles-Dullin), kde je stále na
programu.

Státní mincovna v Paříži vydala ve
své hlavní sbírce medaili akd. ma
líře Jirzho Hejny s imaginárním
portrétem velkého starozákonního proroka Ezechiele (627570 před Kristem). Na druhé straně medaile jsou symbo
licky znázorněny Ezechielova mystická vidění. Medaile
má průměr 81 mm a je vystavena v Galerii paláce Monnaie
de Paris (11, Quai de Conti, Paris 6e).

Orchestre de Paris připravuje dva slavnostní koncerty
v Palais des Congrès v Paříži (13. a 14. března). Na
programu je Beethovenova Druhá a Dvořákova Novosvětská
symfonie. Diriguje Karl Böhm.
Theatre de la Ville ( Place du Chätelet) uvádí hru
La musique adoucit les moeurs (Hudba zjemňuje mravy) s
Rierre v
* aneck.
* * * * Autorem
* * *
je britský dramatik českého pů
vodu, Tom Stoppard a děj se odehrává v cele sovětské
psychiatrické léčebny.

F. Oberfaleer vystavuje své tapiserie po celý měsíc
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únor v restauraci Croq3 Diamant (12, rue Quincampoix,
mezi bld Sebastopol a Centre Pompidou').

V posledním okamžiku se dovídáme, že ve Frankfurtu
n/M zemřel tento týden P. Karel Wortner, jeden z nejaktivnějších a přitom k mladší generaci patřící kněz
naší české duchovní služby v Německé Spolkové republice.
Z přednášky otce Pazderkv Králův terny sluzebnik
K pétistému výroči narozeni Tomáše Mora ~ únor 1478
Rok 1978 nebyl bohatý jen na výročí česká. Přinesl
také jedno velké,celoevropského významu, v osobě Tomáše
Mora, podle londýnských Times "vzácného a neobyčejného
člověka, jedinečného Angličana a Evropana".
Tomáš se narodil v rodině londýnského právníka a sám
si zvolil stejné povolání. Jeho humanitní záliba ho při
vedly do styku s největšími učenci doby, např. Erasmem
Rotterdamským a není tedy divu, že se brzy stal členem
britského parlamentu a za Jindřicha VIII dokonce nejvyš
ším funkcionářem státu, totiž lordem kancléřem krále
Jindřicha VIII. Král v té době usiloval o anulování své
ho manželství a když viděl, že normální cestou nedosáh
ne svého cíle, postavil se proti papežské autoritě a oženil se znovu, bez ohledů na jakékoliv zákazy. Dal od
hlasovat řadu nových zákonů a prohlásil sebe sama za hla
vu církve v Anglii.
Kancléř proti tomuto počínaní protestoval tím, že re
zignoval na svůj úřad a žil v ústraní jen pro svou rodi
nu. Mezitím král vydal nařízení, že všichni, kdo zastáva
jí nějakou funkci, musím nové zákony složit přísahu a
vyžadoval tuto přísahu i od T. Mora, který se v té době
veřejného života už nezúčastňoval. T. Morus odmítl se
slovy ,ř... na to nemohu přisahat3 aniž bych ohrozil spá
su své duše”. V průběhu 14 měsíců vazby, které následo
valy tomuto odmítnutí, mu bylo mnohokrát dáno na srozu
měnou, že bude okamžitě propuštěn, jestliže odpřisáhne.
T. Morus, kultivovaný učenec, spisovatel a kdysi králův
rádce a přítel, nehledal mučednictví, ale šel za hlasem
svědomí, a to i proti zdánlivě neomezené moci. Šel neod
vratně vstříc smrti, protože odmítnul obětovat všechno
áiátu, mařícímu jednotu křesťanské Evropy a usilujícímu
o absolutní nadvládu nade vším, včetně oblasti svědomí.
Když ho v létě 1535 vedli na popravu, nemluvil mnoho.
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Jak zaznamenal očitý svědek, pouze prosil okolostojící,
aby se za nej modlili na tomto světě, že i on se bude za
ně modlit na jiném. Modlete se za krále,aby poznaly ze
umírám jako jeho věrný služebník, avšak Boží především.

(Předneseno Íe prosince 1979)

V březnu a dubnu si připomínáme
7.3. 1850
13.3. 1977

23.3. 1887
26,3. 1970

29.3.
30.3.
6.4.
6.4.
7.4.
7.4.
12.4.
23.4.

1900
1867
1974
1940
1348
1940
1944
1420

25.4. 1960
30.4. 1870

se narodil první president ČSR T, G. Masaryk
tragicky zahynul filozof Jan Patočka
se narodil Josef Čapek, malíř a spisovatel
byl zaveden misál Pavla VI., který v církvi
nahradil 400 let používaný latinský misál
Pia V o, zavedený po Tridentském koncilu
se narodil básník Jiří Wolker
koupily USA za 7.200 000 $ od Ruska Aljašku
zemřel kardinál Štěpán Trochta
zemřel Fr. Zýbal, katolický beletrista
Zlatá Bula, zakládající pražskou universitu
zemřel PhDr J. Kratochvil, filozof a esejista
zemřel orientalista Alois Musil
se narodil poslední český král českého půvo
du, Jiří Poděbradský
zemřel spisovatel PhDr Vojtěch Martínek
se narodil v Komárně mistr vídeňské opere
ty, Franz Lehár

NEPŘEHT ,H^NErIFNEPREHT EnsĚTENEPŘEHT EDNjjENEPŘEHLEDNEt'EN£p

Na letošní rok připadá 10. výročí našich národních
poutí ke sv. Metoději do Ellwangen (kde byl před
5 lety vysvěcen na kněze oteo Kolár}.
Pout se koná o prvním nebo dr u hém červencovém
víkendu a Česká Katolická Misie v Paříži se jí
zúčastní - počet záleží na Vás! Počítejte už nyní

7

s touto poutí časově i finančně, abyste nebyli
zaskočeni, až uveřejníme konkrétní pozvánku s
přesnými informacemi!
Pout je zároveň výbornou příležitostí k setkání
s Čechy z jiných západoevropských zemí
N^RĚHL^CT^WFyREHLÉDNETENEPŘEHLEDNÉTEKWREřiLEDNÉTE^JEPŘ

Co tomu řikáte3 pane Škutino?
Pod tímto názvem se v sobotu 19«, ledna uskutečnilo v na
šem sále setkání s Vladimirem Skutinou3 velmi známým a
oblíbeným komentátorem čs televize zvláště v období tzv
"sedmi srpnových dnů" bezprostředně po okupaci, kdy, jak
sám říká, prakticky nestezt s obrazovky ...

V průběhu svého vyprávění o neutěšené situaci ve dneš
ním Československu nám l^ko dvojnásobný presidentův vě
zeň dokázal, že neztratil HUMOR«, Přes humorný ráz před
nášky ovšem nenechal nikoho na pochybách, že životní
podmínky v Československu jsou vážné, a to jak politic
ky (stálá hrozba dalších procesů), tak hospodářsky (ani
po velkém zdražení životních potřeb v červenci není na
děje na podstatné zlepšení celkové hospodářské situace).
Zodpověděl také několik dotazů, týkajících se hlavně si
tuace kolem Charty 77 a posledních pražských procesů,
ale také problémů našeho exilu a jeho možností účinné
pomoci domovu.
Příjemný večer, dobře připraven organizátory (kterým
patří náš upřímný dík!), přijatý s velkým zájmem počet
ným obecenstvem.
Vladimír Škutina je stále velmi pilný i na poli lite
rárním. V nakladatelství KONFRONTACE vyšlo již několik
jeho knih, které si můžete koupit na adrese České Kato
lické Misie. V dalším přinášíme ukázku z jeho poslední
knihy Rusové opravdu přicházej i» Je také hlavním redak
torem časopisu Magazin, který vychází v Curychu.
Závěrem si lze jen přát, aby podobných příjemných ve
čerů bylo více
Eva R.

ö

ČETLI JSME KNIHU , -(S)

Nakladatelství KONFRONTACE, Im Struppen 1»,
8048 Zürich, Suisse

(Od 21, srpna 1968 až do trpké dočasnosti, jak to v čs
televizi v Praze zažil a zaznamenal Vladimír Škutina)

Ruštíokupanti, rozběsnění usmívající se tváří hlasa
telky, vyrazili hledat zdroj vysílání,
Celých 15 let existence naší televize jsme nadávali
na provizoria. Vždy! například Ústřední studio (ve své
době jediné v Československu) umístili moudří vůdcové
"k socialismu mílovými kroky směřující země" (jak se
tehdy bez uzardění psávalo) do baráku, který už v r.
1913 bylo rozhodnuto nařízením c. a k. úřadů zbořit,
protože hrozil spadnutím.
Čím více okupanti řádili anebo naopak upadali do tupé
resignace, tím nápadnější byl vtip lidu českého, vtip
moudrý a rozpustilý, švejkovský i akademický, ale vždyc
ky nevyčerpatelný a bezedný. Neboř li d é záhy pochopili,
že když se na nás celý svět vykašlal, že nejde silou za
bránit této chladnokrevné supersíÍe, aby nás převálcovala.

•®•
V té době už inženýři a technici Výzkumného ústavu
sdělovací techniky připravovali do provozu zařízení kte
ré pak v chodu se stalo vpravdě televizním zázrakem,
který bude svědčit o šikovnosti českých rukou a inteli
genci českých mozků. Konec konců právě tak řečených
SEDM SRPNOVÝCH DNÍ bylo nepřetržitým řetězcem důkazů o
těchto vlastnostech naší povahy.
•••
Pokusné vysílání druhého programu - když to dobře do
padne - mělo začít 9. května 1970.
V pátek dne 23. srpna 1968 vysílala Čs. televize na
čtyřech kanálech, v neděli 25. srpna už na sedmi kaná-
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lech současně»
vZnáte ten biblický příběh, jak Kristus lámal a dával?
Přesně tentýž zázrak srasycením milionů provedla čs.

Otázka rádiu Jerevan:
Navštívil Vladimír Iljič -také Arménii?

Odpovědi

MSj ale stejné nám to nepomohlo»

Město na Něvě

Bohabojní andělé s lucemičkami obklopují byzantskou
kupolí Izákovy katedrály.Tři zlaté broušené .jehly se
zdraví přes Něvu a Mojku. Lvi, okřídlení koně a sfingy,
tam i tady, bdí nad vzácnostmi, ikdyž přitom dřímají.
Vítězné šestispřeží se idz trhlo nad zrádným triumfálním
obloukem Rossis ve dví. Stovky kolonád, tisíce slounů,
vzpínající se oři, vytesaní býci ...
Jaké štěstí, že se tu už nedá nic postavit! Ani lžiarchitekturu cukrářského mrakodrapu nelze vtěsnat do Něvského. Žádnou pětipodlažní krabici nelze už splácat u
Gribojedová kanálu. Žádný architekt, ani ten nejangažo
vanější a o to méně nadaný, ikdybv využil vlivů nejmoc
nějších, nedostane pozemek k zastavění u Černé říčky ne

bo u Ochty.
Jak vzdálená je nám naše nejslavnější velkolepost! A
jaký býval kdysi požitek - bloudit po těchto prospektech’
Se zajatými zuby, sproklínáním, trpíce v bezedných močá
lech, budovali Rusové kdysi tuto krásu. Kosti našich
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předků se slehly, naplavily, zkameněly v paláce -na
žloutlé, šedorudé, čokoládové, zelené»
Je téměř hrůzné pomyslet; budou zasuty v zapomnění
naše nespokojené, beznadějné životy, sténání postřílených
a slzy jejich žen? - zapomene se na tona všecko? Sta
ne se z toho všeho také ukončená věčná krása? ..o
A„ Sotženicyn

Na věčnost nás předešel
Jaroslav Marek (78 let)
dne 21 <, ledna 1980

Jako nedoručitelný se nám vrátil 0'bežnzk adresovaný
panu
panu
panu

Čestwtrw Švmůnkoví/Parzz
0, Fzkerovz/Poulogne-B,
V, Vackovi/Athis-Mons

Při pořádání adresáře Obežnzku napadlo pisateli těch
to řádků znova, kolik asi žije kolem nás Čechů, jejichž
adresa v našem seznamu schází, protože ji prostě ne
známe «...

Co říkáte, nechtěli byste zkusit přeptat se Vašich _
osobních českých přátel, zda o nás vědí, zdaOBÉŽNlK^

dostávají? Jestliže nám chcete pomoci v nesnadné prá
ci, tady se Vám nabízí důležitý prostředek, jak na to.
Už se těšíme na adresy, které nám sdělíte!
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Finanční situace České Katolické .Misie
k 1. říjnu 1979________________________
(Zpoždění způsobeno mým pobytem v USA)

Příjmy °
Kostelní sbírky ...
...
Předplatné "Oběžníku", prodej knih
Příspěvky na Misii
...
Různé drobné akce a zvláštní dary
Podpora org. Eglíse en Détvesse ».
Prijmy celkem

...

,..

2.763,45
7.115,50
11.873,21
1.590,00
20.000,00

,, =

43.342,16

..,
...
...
...

5.381,99
1.934,60
5.857,23
2.890,00
1.500,00
1.100,00
4.750,00
14.300,00
751,29

Vydáni,
Cestovné r údržba a provoz auta
Tisk a expedice "Oběžníku"
České tiskoviny, kane» potřeby
Sociální pomoc .
...
...
Sál a kaple do června 1980
Kancelář a parking . o.
...
Hosté, pozvaní čeští kněží
Poloviční úvazek kněze
...
Různé • • •
•»
.. ®
• •.

Vy dani celkem

...
...
...
•••

.

..............

38.465,11

Rozdíl meži ’ příjmy a vydáními
V pokladně ha počátku období

4.877,05
1.648,37

V pokladně tedy k 7. Pij nu 1980 zbývá °

6.525,42 FF

Na "Oběžnzk" a na Českou Katolickou Misii přispěli

(Mission Catholique Tcheque, COP

20 13Ó M

Anonym 5x Bačák Bernhard Bubák
Didoski
Dvořáček Fiala Gottwald Gavard Heger
Jandl
Choutka Komárek Kryze Kubiová
Leipold
Nečas Pech
Slíva
Smutek
Štěbeta
Šmíd
Trnka
Zemanová

Paris)
Dolgoruký
Holeček
Linhartová
Slavíček

Všem dárcům bez rozdílu upřímné PÁN BUH ZAPLAŤ!
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Náš program;

Mše sv. každou první a třetí sobotu v měsíci
v 17 hod 15, tj ve čtvrt na šest večer,
v kapli domu CENTRE SEVRES
35, rue de Sèvres
75006 Paris
Po mši sv. pravidelná setkání ve farním sále č. 5
v přízemí dcmu CENTRE SEVRES

Na březen a duben jsme připravili:

1. března - pan Vlček nám promítne své diapozitivy z
návštěvy v Tasszli des Ajjer, v centru Sa
hary, proslulém skalními malbami
75. března - otec Kolář zopakuje druhou část svého se
riálu diapozitivů z Aljašky pro ty, kdo
se prvně nemohli zúčastnit (první projek
ce padla na školní prázdniny)

5. dubna

- Bílá Sobota’
, místo mše sv. budeme mít sváteční obřady Bílé Soboty a po nich naše
české tradiční Vzkříšení.
Jde o první pokus slavit velikonoce česky
od doby přestěhování se do CENTRE SEVRES,
Velmi bude záležet na účasti všech, zda se
nám podaří slavnost podobně, jako vánoční
půlnoční, se kterou jsme doopravdy začali
rovněž teprve vloni
Protože obřady jsou dosti dlouhé, nebu
de po nich žádný další program, jen malé
studené pohoštění na oslavu svátku Vzkříšení
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