OBĚŽNÍK
Geské katolické missie
Ročník XI

Paříž

Číslo 4

léto 1980

Uplynulo sto let od vydání encykliky
Grande minus Lva XIII
Zde v Ellwangen konáme už po desáte naši krajanskou
pout a jen necelých 5 let nás dělí od 6. dubna 1985, na
který připadne poslední cyrilometodějské jubileum tohotc
tisíciletí, totiž jedenáct set let od blažené smrti
svátého Metodějeo
Svatý Otec Jan Pavel II.
řekl v Paříži na světovém
fóru UNESCO, že jeho národ,
několikrát odsouzený k smr
ti, přežil jen dík své kul
tuře. Nemohli bychom něco
podobného říci i my? A ne
ní to právě za naší dnešní
situace víc než časové?
Kultura, kterou nám sva
ti bratři přinesli, nespo
čívala jen v písmu. Největ
ší dar, který jsme od nich
dostali, bylo Písmo s vel
kým "P", radostná zvěst evangelia.
Z mnoha míst se volá,
abychcrri příštích pět let,
která nás dělí od výročí
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Metodějovy smrti, věnovali přípravě na toto jubileum,
abychom je věnovali náboženské obrodě našeho národa
Lze namítnout, že je to nad naše síly, že je nás pár
a ještě rozptýlených po celém světěo
Nejde ale přece o naše síly, nýbrž o vnitřní sílu
"dědictví otců", které zůstává i po staletích živé a
časové takže oslovuje znovu a znovu ty, kdo se mu otevrou. Což to nedokazují i úspěchy sv3 Otce, který
se nakonec prostřednictvím svo Vojtěcha hlásí ke stej
ným kořenům? Nejjímavější cestou Svatého Otce byla je
ho pouč do vlasti a ta vyvrcholila jeho proslovem před
odletem z Krakova, Zůstaňte věrni své minulosti, zůs
taňte věrni své národní identitě, jen tak můžete pře
žito Není to program i pro nás?
Velká hesla a líbivé programy samy zmohou málo,
zvláště v nesnadných podmínkách našeho exilu o Co kdy
bychom se třeba zasadili o to, aby si každý krajan
našel cestu k Písmu, aby si přečetl alespoň evangelia?
Příchod Cyrila a Metoděje na Moravu byl velkou udá
lostí pro Slovany, ale i pro celou církev, a proto je
jímu výročí věnoval Lev XIII. zvláštní encykliku o
které se zmiňuji, encykliku Grande Munus. Svatí Cyril
a Metoděj nám právě svým celým životem ukázali, jak
se i za velmi obtížných podmínek, ke kterým pro arci
biskupa Metoděje patřilo i několikaleté vězení právě
zde, v Ellwangen, dá přece jen udělat mnoho„ Právě z
jejich příkladu můžeme čerpat novou sílu k přemáhání
poraženectví a skepse, 'jže se stejně nedá nic dělat"o
Že bychom si tedy přece jen vykasali rukávy a vydali
se po jejich stopách?

Z kázání Msgre Škarvady pri poutních bohosluž
bách v basilice svo Víta v Ellwangen v sobotu
5. 5ervence 1980

Slyšte
Slovo,
Slovo,
Slovo,

Slovo od
jež krmí
jež sílí
jež vede

Boha vyšlé,
lidské duše,
srdce i rozum,
k poznání Boha

Proglas (předmluva) svátých Cyrila a Metodeje k je
jich překladu Ütveroevangelia

3

Modlitba u pamětní desky sv» Metoděje v Ellwangen
při příležitosti desáté národní pouti v sobotu 5». .7.' 1980

Svatý Metoději, ty a tvůj bratr Cyril jste opustili do
mov a jeho pohodlí a šli jste tam, kam vás volala církev.
Pomoz nám, ař i my ochotně pomáháme v práci našich cír
kevních obcí, at se nenecháme svést vlastním sobectvím
a pohodlností, ale at jsme dobrými dělníky na té líše,
na které jste pracovali i vy,
Svatý Metoději, před tisíci sto lety jsi byl potvrzen
ve sván úřadě arcibiskupa pro naše země. Pros u Boha
za kněze a biskupy dcma, aby mohli svobodně hlásat
evangelium, pros i za nás zde v cizině, abychom měli
vždy dostatek našich duchovních pastýřů.

Svatý Metoději, pomoz, abychom nezanedbávali svůj
jazyk, abychom ho učili své děti a seznamovali je
s kulturou a dějinami naší země. At nikdy nezapomeneme,
že pocházíme z národa, jemuž jsi ty a tvůj bratr, svátý
Cyril, hlásal Slovo Boží,
Svatý Metoději, ty ses mohl po letech věznění v ci
zině vrátit do země, která seslala tvou vlastí a dále
tam působit. Vypros nám tu velikou milost, aby se naše
vlast zase stala svobodnou zemí, kde se nikdo nemusí
bát, kde lze volně dýchat a svobodně se modlit, abychom
se i my jednou mohli vrátit domů, do té země krásné,
země milované
AMEN,

{Jménem přítomných pronesl
otec Petr Kolář)

4

V září a říjnu Si připcmíňáme
1. 9. 1600
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zenřel Tadeáš Hájek z Hájku,- ředitel al
chymistické laboratoře a osobní lékař
císaře Rudolfa
zemřel spisovatel Fro Mauriac
zemřel spisovatel a lékař A= Trýb
se narodil básník Vladimír Holan
se narodil básník a dramatik Fro Hrubín
zemřel Viktorin Kornel ze Všehrd, jeden
z průkopníků humanismu v Čechách, právník
bagdadští katolíci posílají šest mnichů
do Číny, aby navázali styky s tamějšími
pronásledovanou církví
se narodil básník Zd, Rotrekl
zemřel katolický básník Jan Zahradníček
obdržel Nobelovu cenu A. Solženicyn
zemřel P. B. Bridel, nej významnější bás
ník protireformace
zemřel hudební skladatel Z, Fibich
zemřel Kosmas, autor proslulé latinsky
psané kroniky
vznikají na troskách Rakouska-Hherska
nové státy střední a východní Evropy,
mezi nimi také Československo
se narodil velký slovenský vlastenec a
jeden ze spolutvůrců moderní slovenštiny,
Lo Štúr

AGGIORNAMENTO, EKUMENISMUS, LITURGICKÁ REFORMA
(dokončení ze třetího čísla)

V první části úvahy nad slávou a bídou pokoncilního
katolicismu jsme řekli, že tři výrazy v nadpisu shr
nují tři nej významnější změny v přístupu dnešního
klestana ke světu
ostatním křesťanům a k Bohu’
,
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podobně jako v minulosti znamenaly pojmy riábozensťot pravoslaimé3 řim*-kato'biéké3 evangelické různé způsoby vy
jadřování víxy v téhož Krista, ták znamenají pokoncilní
snahy úsilí o nový výraz této víry
uvnitř téže ka
tolické církve. Nejde vůbec o změnu první - tohoto druhu?
jen naprostá neznalost dějin církve si může myslet něco
podobného o Kdyby se vás někdo zeptal (například) “odkdy
jsou kněží vyškolování v seminářích” nebo "jak a kdy vznik
nul náš školní katechismus; na který jsme si tak zvykllco byste spontánně odpověděli?
První seminář obvyklého typu v Evropě bylo v našich zemích pražské Klementinum, otevřeno v r 1556, a náš kate
chismus vznikl přibližně ve stejnou dobu (u jeho kolébky
stál Petr. Kanisius, tentýž, který uvedl jezuity do Prahy
v ro 1556 a který se v Tridentu zasazoval o některé vel
mi radikální reformy, nahánějící dodnes strach mnohé ustrašené dušičce).a co těch p a i h áct (!) století
předtím??
Je to normální vývoj každého živého organismu a snad
nejlépe si jej můžeme osvětlit na přirovnání s osudy ži
vého jazyka, jmenovité naší češtiny, která je nám pro
středkem k vyjádření myšlenek (a zároveň opravdovým způ
sobem myšlení a života samotného - jako náboženství vůči
víře v Krista). Je zřejmé, že všedný moderní slovanské
jazyky vzrakly ze společného základu a teprve postupným
vývojem se rozrůznily, Důvody tohoto vývoje jsou nám ne 
jasné ale to je vedlejšío Faktem je7 že dnes stejné slo
vo může v různých jazycích znamenat různé věci acvšem
také různá slova stejnou věc? český západ se polský řek
ne * záchod” a český ’’olej” se ruský řekne ’’máslo". A^n
zkuste před Polákem mluvit o "opici“ - uvidíte tu salvu
smíchu!
Jazyk se neustále vyvíjí a jednotlivec nebo i malá
skupina nemůže beztrestně tento vývoj ignorovat nebo se
mu dokonce naivně vzpírat. Hledání nových cest a výrazů
v jazyce může pochopitelně občas vést i do slepé uličky.
Kdo četl knihu Po Eisner a o češtině Chrám i Tvrz? ten
asi s údivem konstatoval, o tolik je nám dnes srozumitel
nější čeština středověká (i), než obrozenecká ze začátku
19, století - přesto snad nebudeme tak neinteligentnís
abychom si českého obrození proto přestal i vážit?!
S něčím podobným se dnes setkáváme v katolické církvi
a na neštěstí je všechno ještě dále komplikováno novou
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situací ve společnosti a jejím novým vztahem k církvi,7
který se nám může z hloubi duse protivit , který ale
bude sotva rmžno v dohledné době změnit □ Ve Středověku
církev určovala směr společenského vývoje na Západě,
k němuž patřily Čechy zrovna tak jako Francie«» Dnes
je tu církev v menšině a směr vývoje udávají jiní»
Křesťanům nezbývá, než jej vzít na vědomí a žořrdrř se
podle toho. To ovšem neznamenás že když stát umožní
lidem zákonem rozvod, přestane církev hlásat nerozluč—
nost manželstvíe Znamená to ale, že se napříště musí
počítat s tím, že se vyskytnou v církvi katolíci ? kte
ří budou rozvedení a případně znovu civilně sezdanía k nim musí církev zaujmout jakýsi nedvojznačný postoje A znamená to mnoho a mnoho dalších otázek, na
které musíme hledat odpovědi mimo rámec tchos nač si
zvykla církev v minulostí, Mažeme přitom toužit po
situací , v jaké je církev v Polsku nebo v Irsku - nic
méně je a asi v dohledné době ještě zůstane na.se situ
ace v těmto směru radikálně jiná, S tím musíme počí
tat, třebaže si nepřestaneme klást otázku proč je to°
mu tak a co dělat, aby bylo jinako
Církev ztratila své vedoucí postavení ve společnosti
a to je spíše smutné. Zároveň si ale také oddychla,
protože kdo vede, nese velkou a v tcmto případě ne evan
gelickou zodpovědnost» A je nucen i za pcmocí trestů
vymáhat na podřízených dodržování platných zákonů,
což církev dlouho dělala a zač dodnes nese tíhu kriti
ky, týkající se ožehavých a asi často nevhodně řeše
ných sporů. V tcmto směru je dnešní církev mnohem svo
bodnější, než ve Středověku ~ musí se ovšem s nově
vzniklou situací dobře vyrovnat. A této snaze právě
dobrý papež Jan XX11I. dal název AGGIORN'AMENT0, V něm
je obsažen i EKUMENISMUS 9 jakožto úsilí o nový«, jiný
než na zákonech spočívající vztah k našim bližním a
z obojího celkem logicky vyplynula LITURGICKÁ REFORMA
jakožto nový výraz víry v Krista.
Je nabíledni. že jde o proces velmi vážný, zasahující
hluboko do života církve a každého upřímně věřícího
křes tana. Není to žádná slast: jak bolestné je přetí
nali pout, která nás pojí s minulostí, s naším mládím
a zvyklostmi., to my, kteří žij sne v cizině víme lépe,
než kdokoli jiný. Je sice možné zůstat vězet duchovně
a hlavně sentimentálně v minulosti, at už to je první
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nebo druhá válka, rok 1948 7 rok 1968 nebo kterýkoliv jiný
okamžik našich moderních děj in o Co to ale je za život? K
čemu je to dobré a kdo z toho bude šřasten?
Církev je plná života a pr oto prosté nemůže a ani
n e dokáže žít jen z minulosti«. Ona tu je pro život
světa a ikdyž není ze světa, žije v něm a pro něj» To jí
bylo svěřeno Kristem a myvěříme, že se svému poslání ne
zpronevěří, i kdyby přitamnusela zápasit se sebevětšími
pokušeními k pohodlné siestě v dějinách.

Vy jste sůl země? Jestliže se sůl
zkazz^cům bude znovu osolena?

(Mt 5, 13)

Výběr z kulturních událostí
Milan Kundera byl ve středu
25e června hostem programu La
Rage de Líre, vysílaným prvním
francouzským televizním programem= Přes svou nepříliš dokoná“
lou francouzštinu se Kundera
(...projevil jako rovnocenný partner
svých francouzských hostitelů a
v pořadu, týkajícím se jak jeho
knih, tak i širší problematiky
okolo jeho života ve Francii a
jeho pohledu na dnešní společ.
nost, vyjádřil velmi výstižně
svůj názor, který mnohému z nás opravdu ’’mluvil z duše”.

8
V letních měsících se v pařížských kinech přemítaly
filmy Mo Formana Hair a Přelet nad kukaččím hnízdem =

Československý komorní orchestr z Prahyf pod taktov
kou Otakara Stejskala, uvede 19. září tr v Oranžérii ve
Sceaux díla Jo V, Stamice a A., Dvořáka=

V galerii - knihkupectví na Quai des Grands-Augustins
vystavoval pražský básník a výtvarník Jo Kolář své tzv
"froissages" - "zmuchlanlny, zařazené do serie "Věčné
lítosti.
Herci pařížské Dramatické konservatoře uvedli mezi svými
zdramatisovanými inscenacemi také povídku slavného pražs
kého spisovatele F, Kafky "Trestanecká kolonie"o

A

Jan zahradníček

{17 o ledna 1905 -7. října 1960)

První básnická sbírka J, Zahradníčka, žáka Fo Xo Saldy,
vyšla v r. 1930. Jako poslední vyšla v Československu
v r . 1947 La Saletta 9 potem už následovalo brzy zatčení
a v ro 1952 jeden z typických vykonstruovaných procesů,
jehož výsledkem bylo pro Zahradníčka 13 let vězení«,
Ve vězení na Mírově ho v r„ 1956 zastihnula zpráva,
že ve třebíčské nemocnici umírají na otravu houbami je
ho žena a děti» Po osobní intervenci J«, Seiferta a zdlou
havém vyjednávání se podařilo dosáhnout snížení trestu
natolik, že Zahradníček mohl být podmínečně propuštěn =
přišel však pozdě«, Lékařům se podařilo zachránit jeho
ženu a syna, obě dcery však už byly mrtvé. Mezitím si
to správa věznic zřejmě "rozmyslela”, protože řádně
propuštěný básník byl jednoduše znovu zatčen a poslán
odsedět si ”zbývající 4 roky"» Domů se směl, vrátit te
prve po amnestii 12. května 1960, s podlomeným zdravím,
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takže ještě téhož roku umírá.

Jeho hloubku a význam pro českou literaturu jako první
pochopil jeho profesor, F, X. Šalda, při vydání jeho prvo
tiny v r. 1930 o Napsal tehdy ž
Nerez pochyby o tom, ze Zahradníčkem vstoupil do české
poesie NĚKDO* Opravdový básník vyhraněného charakteru,
muz, který žije intensivním tni trním životem a dovede mu
dá ti již dnes výrazný tvar*
Jan Zahradníček patří k vrcholným zjevům moderní české ly
riky e Dominují v ní otázky nadpřirozená, vlasti a rodného
kraje a jejím výrazným rysem je rytmická formální dokona
lost a bohatě rozčleněná kultura slova.

Po jeho posmrtné rehabilitaci (1966) vydalo nakladatels
tví Československý spisovatel v r. 1967 Zahradníčkovu kla
sickou sbírku Jeřáby a v roce pražského Jara pak^ště ver
še z vězení čtyři léta, redigované Dr. B. Fučíkem.
V Římě vyšla péčí Křesťanské Akademie Rouška Veroničina,
s básněmi z pozůstalosti, mezi které patří i báseň Znamení
Moci, z níž přinášíme malý úryvekj věóbecně převládá ná
zor, že je to vyvrcholení Zahradníčkova básnického díla.
Ěíkáte, ze začíná venku mraz
a naše přestárlé oleandry a palmu vychrtlou
je potřeba z balkonu přenésti na schodiště
a červený amarilis, má-li z jara kvésti
do sera v chodbě uklidit •..

Ale nadarmo jsme snesli zásoby do sklepa
utěsnili okna a čerstvě je zatmelili
nadarmo jsme kdejakou škvíru sádrou ucpali
čas sibiřský táhne, čas sibiřský profukuje
a nejsou to jen vrabci, kdo se třesou zimomřivě
a nejsou to jen zčernalé astry na záhonech.
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Z přednášky pana Pesky o české literatuře
(druhá část, 7O června 'try)

Ještě nikdy se česká literatura nestala ve světě zná
mější, než právě ve dnešní době, K opravdovému ’’nástupu"
české literatury a kultury vůbec došlo asi tak od polo
viny šedesátých let a byl to v prvé řadě film, hraný ne
bo kreslený či loutkový, který upozornil světovou veřej
nost na naši kulturu a na naši zem vůbec o
Jako už vícekrát v našich dějinách, česká kultura hrá
la úlohu našeho vyslanectví v cizině. Je to o to obdivu
hodnější, že byl v průběhu poslední války největší počet
spisovatelů ubit právě v naší zemi a navíc prošla nová,
ještě ne zformovaná generace po r. 1948, novou vlnou re
presí. Ostatně máme i v tem nechvalně známou tradici, od
Bílé Hory a jejího exilu, přes potíže katolíků samotných
v období protireformace (na vlastní kůži si to okusil i
jezuita Balbín, usilující o obranu češtiny), až po habs
burskou Monarchii.
Mluvíme-li o období po r. 1948, měli bychom vlastně
mluvit nikoliv o generaci, nýbrž o generacích., Naši po
váleční spisovatelé s jejich různými počátečními postoji
k nově nastolené mocí, byli v důsledku toho různě zasa
ženi stalinismem padesátých let. Jen málo pojí v temto
ohledu Takového Jo Čepa, který od samého počátku volí od
chod do exilu, s P. Kohoutem a jeho osobním vývojem od
"dvorního" literáta až po jeho nedávný doslovný vyhazov
z Československa.
Jedno je dnes jisté 2 po počátečním období blouznivého
nadšení jedněch a brutální represe proti ostatním, je to
dnes jednoznačně literatura neoficiální, a tudíž v prvé
řadě exilová, která je skutečně reprezentativní pro sou
časnou českou literaturu jako takovou. Ostatně se dema
v současné době, jak ternu ani v dané situaci nemůže být
jinak, publikují hlavně historii věnovaná díla, která
jednak snáze projdou cenzurou a která přece jen mohou
říci nepřímo alespoň něco o přítomnosti, o které cenzor
nedovolí říci nic jiného než dithyrambickou chválu□
Právě v tomto ohledu je exilová literatura skutečně
autenticky česká - je to literatura liberální, svobodná
a proto pluralistická a kritická. Udržuje nejrůznějšími
formami styk s domovem, v neposlední řadě prostřednic
tvím proslulé samizdatové Edice Petlice, jejíž po čes-
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kosiovensku pouze v individuálních rukopisech kolující
díla nakonec většinou vycházejí tiskem v některém z vel
mi dobře fungujících českých exilových nakladatelství.
Tato situace je pro nás oro všechny nová; žádný z na
šich početných exilů doposud nedokázal hrát v rámci au
tentické české kultury takovou a tak významnou úlohu.
Zájem světa o ni to neustále znovu a znovu potvrzuje v obráceném směru pak tato literatura dává kontrastně
vystoupit do popředí katastrofální situaci dcma, které
natrvalo dal jméno L. Aragon ve své předmluvě ke fran
couzskému překladu Kunderova "Žertu*', když ji nazývá
Biafrou ducha.

Panu Peskuji i všem ostatním, kdo
pomohli podobným způsobem dát našim
setkáním zajímavou náplň

\

srdečně děkujeme a
těšíme se na další obětavou
spolupráci!

Na Oběžník a na Českou Katolickou Misii přispěli:
Anonym 3x
Holeček
Pech

Benák
Choutka
Starý

Bernhard
Kučerová
Stejskal

Filo
Langer
Řezač

Fischmeister
Nuc

Příspěvky posílejte šekem na adresu

Mission CatholiqueTbhèque, CCP 201 38 63 M
Všem dárcům bez rozdílu upřímné

PÄN BŮH ZAPLAŤ!

PARIS
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Náš program:
Mše sv. každou první a třetí sobotu v měsíci v 17.15 hoc
t j ve čtvrt na šest večer v kapli dcmu CENTRE
SEVRESe 35,rue de Sèvres, 750Ö6 PARIS
Po mši sv, pravidelná setkání ve farním sále č, 5 ve
stejném daně (CENTRE SEVRES)

Na září a říjen jsme připravili:
20. září

volné setkání s aperitivem na zahájení nového
pracovního roku po letních prázdninách, po na
šich prvních českých bohoslužbách tuto sobotu

4. října otec Kolář přemluví o činnosti českého stře
diska VELEHRAD a našeho zahraničního semináře
Nepomucenem i o jejich těžkostech a o významu
naší spolupráce s nimi
18. října program zatím nemohl být stanoven - bude ozná'
men včas (doufejme) v příštím čísle Oběžníku

- Zase jsem na tebe tady musel přes hodinu čekat, vítá
s mírnou výčitkou v hlase nápadník svou mílou
- Tos tu opravdu byl tak přesně? ptá se ona s údivem
- To se přece rozumí samo sebou! na to on
- No vidíš, přerušuje ho ona3 a k čemu ti to bylo dobré?
Stejně's musel čekat na mě!
Přijdete mezi nás častěji - čekáme na vás!
A bučíte dochvilní - PŘESNOST JE VLASTNOST KRÁLI'
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