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K čemu je křesťanům Starý Zákon?
Není to ještě tak dávno, co se slovem katechismus nebo
výuka náboženstvu rozuměla především útlá knížka s pře
hledně uspořádanými kapitolami z učení církve. Velká část
byla věnována příslušným opakovacím otázkám a odpovědím
na ně. Mnohému z nás přesto trvaleji utkvěly v paměti bi
blické události (a ještě častěji pravděpodobně doprovodné
ilustrace)z Katolické prvouky a Biblické dějepravy - dvou
proslulých učebnic našeho dětství
a mládí o..
Mnohý z tehdejšíci školáků
asi dodnes nepostřehnul, jak
zlomkovitě zůstaly od té doby
a až dodnes trvají jeho zna
losti vlastního Písma sv.,
jmenovitě Starého Zákona!
Ostatněï zkusme si z něj
po paměti vybavit víc, než
stvoření světa, vyhnání z
ráje, Kaina a Ábela, potopu,
věž v Babylóně, a podobné
"ústřední’1 události až po
Jonáše s jeho pobytem ve
velrybím břiše, na který se
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mnohý upřímně věřící křesťan (včetně katechetů) snažil
raději moc nemyslet!
Však také církevní autorita, dobře znající potíže vě
řících , nikoho k četbě Písma moc nepobízelac Tu a tam
dokonce od takového nebezpečného čtení odrazovala a ob
čas je i přímo zakazovala! Je jen logické, že vzniknul
všeobecný dojem ne-li škodlivosti, tedy alespoň neužitečnosti četby Starého Zákona.
Viditelnou a ve skutečnosti po desítiletí připravova
nou změnu této situace přinesl II. Vatikánský koncil,
Věřící jsou k četbě Písma vyzváni, vedeni a liturgická
reforma obohatila naše bohoslužby o velké množství prak
ticky do té doby neznámých textů (čtených navíc v jazy
ce té které země), Při každých nedělních a svátečních
bohoslužbách od té doby začínáme čtením ze Starého Zá
koná« Tato veliká změna sebou ovšem nese závažné důsled
ky - či spíše předpokládá nový přístup k bibli. oproš
těný právě od těch obav, které dříve v četbě bránily,
Bylo by zajímavým námětem delší úvahy, jakého druhu ty
obavy byly (a často ještě i jsou!) a čím je lze “vymítat"
- důležité je ale také odpovědět na otázku co nám dnes
ta četba starobylých, předkřestanských textů nr že dát?
Kristus byl Žid i žid? hluboce miloval svůj národ a
ve svém osobním životě,- zvláště ve vztahu k Otci, byl
nesen znalostí Písma, proroků a modlitbou, jak ji znalo
židovské náboženství, náboženství vyvoleného národa.
My, křesťané, jsne nový vyvolený národ, tj
vyvoleného národa, Proto se nás přímo týkají dějiny je
ho vztahu k Bohu, který jej vyvedl z Egypta.,
My Češi jsme nedávno prožili národní obrození a máme
ještě v čerstvé paměti oživení zájmu o naše dějiny, bez
kterého by asi sotva byl vzniknul náš nový stát, To nám
může pomoci chápat důležitost Starého Zákona pro křestany« V tomto případě jde ovšem o mnohem více! Celý
Zákon a proroci připravovali podle sv Pavla příchod
Kristův? on je naplněním všech příslibů daných našim
předkům ve vířec Na druhé straně lze říci, že přichá
zející Spasitel "není dost dobře rozeznatelný", scházíli příslušné pozadí, na kterém se jeho postava rýsuje.
Což nám nehořelo srdce3 když k nám na cestě mluvil
a otvzral nám smysl Pvsma?
(Lk 24,32 - Kristus cestou do Emauz)
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V dnech nej istých ...
1/ dnech nejistých, kdy kolísají říše
dnü neznajíce, hodiny —
v dnech nejistých, kdy v propast padá výše
a v hory rostou nízrny,
V dnech nejistých, jez všechno dásti mohou
a také všechno odníti;
jít za svým cílem nutno pevnou nohou3
at zvítězit, at umříti!
Sní pidimužík o osudech obra,
šlapaný. vsak se pozvednu.
Bloudící; hvězda zasvitne mi dobrá3
a slepý; zítra prohlédnu,
A všichni sní. A cekají. A chtějí.
Vse v krizi je a přerodu.
Prudčeji bijí dnes a bouřlivěji
jedinců srdce, národů.
V tom rozmachu, v tom výboji, v tom vzpětí3
jez žasnouce tu vidíme3
já ptám se; Dnes, kdy výše touhy letí,
kam vy, ó Cechy mé?

Předehry, Viktor Dyk (1877 - 1931)
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Česka

katolická misie v pařiži

Vás všechny srdečně zve na

SL A V NÉ

SLIBY

které do rukou provinciála
francouzské provincie Tovaryšstva Ježíšova
složí P_. Petr Kolár TJ
dne
v
v

24, května 1981 při nedělních bohoslužbách
9 hod 30 min ráno
kostele sv Ignáce (St Ignáce de Paris)
33, rue de Sèvres
75006 PARIS

Vedle náboženského a duchovního obsahu se nám všem
nabízí příležitost ke vzájemnému setkánínezi námi,
kteří žijeme v Paříži a okolí, k setkání s těmi, kdo
přijedou z větší vzdálenosti, a v neposlední řadě také
s francouzskými věřícími, jejichž jsme vlastně hosty
od okamžiku, kdy jsme začali naši činnost v dcmě
Centre Sèvres.
APERITIV který bude organizován hned po mši sv„
v prostorách nám tak dobře známých z našich českých
bohoslužeb a setkání všeho druhu, k tanu dá vhodnou
příležitost a vytvoří jistě příjemné prostředí!

PŘIJĎTE VŠICHNI!
Zvláště vy, kteří jste k setkání
s námi zatím neměli příležitost!
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V květnu sí připomínáme

2 o 5 o 1896

6o 5= 1911
6. 5o 1856
7o 5. 1973

13o 5. 1911
14o 5o 1316
14. 5. 1931
22c 5, 1851
25, 5 o 1656

26o 5. 1876
27o 5o 1976
28. 5. 1884
29. - 5® 1951
30. 5o 1434
30 5„ 1841

se narodil režisér a zakladatel Realis
tického divadla, Jan Škoda
zemřel herec Jindřich Mošna
se narodil v Příboře Pioi, Mudr Sigmund
Freud, zakladatel psychoanaiýsy
zemřel v New Yorku diplomat a spisovatel
Egon Hostovský
doletělo z Pardubic do Prahy první letadlo
řízené Ing Janem Kašparem
se narodil Otec vlasti, král český
a císař římský, Karel IV.
zemřel básník Viktor Dyk
se narodil olomoucký arcibiskup Dr Antonín
Cyril Stojan® Připravuje se proces jeho
beatiflkace
bylo zřízeno litoměřické biskupství, je
hož posledním biskupem byl kardinál
Štěpán Trochta
zemřel historik a spisovatel Fr. Palacký
zahynul při autonehodě Msgxe J. Parolek
se narodil spolupracovník TOM. a druhý
president Československé Republiky,
Dr . Edvard Beneš
zemřel hudební skladatel Jo B> Foerster
byli v bitvě u Lipan poraženi Táboři a
Sirotci, vedení Prokopem Holým, který v
této bitvě rovněž přišel o život
se narodil malíř a grafik Karel Václav
Klíč, vynálezce hlubotisku

Už jsi to slyšeVt Pry dojde ke zlepšení hospodářské
situace v Československu o 50%!

Byla zima a potíže v zásobování obyvatestva; od
příštího týdne ale prý už bude teplo!
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ČETLI JSME KNIHU
(Eva Kantůrkova, Sešly jsme se v této knize3 vydal
INDEX, Pf 410511 5 Köln 41, KFA)

Co máš pro sebe za nej důležitější?
Řekla bych, že vydržet, aby se rodina nerozbila,
A součástí toho je, aby děti nebyly poznamenané.
4 když tě někdo obviní3 ze vy sami jim
připravujete těžký osud?
Co děláme, děláme i pro ně. A dítě může být poznámenané, iklyž nemá otce ve vězení.- Pavel je dost citli
vý. Sám od sebe začal dělat pro tátu, dědu a zavřené
přátele kytičky z jedné stavebnice z umělé hmoty.
Vždycky udělal jednu a ptal se, kdo je ještě zavřený
Několik jsme jich poslali Není ale přemoudřelý, chci,
aby byly co nejpřirozenější, pak se snáz se vším vy
rovnají. Občas hodí Pavel bezvadnou větu. Tak třeba
jsme s Jirkou Bednářem povídali o jeho mamince a Pavel
do toho řekl; "Otká je zavřená, táta je zavřený, Vašek
Benda je zavřený, to je smutný. Ale já nejsem smutný,
já mám ještě mámu ” O dva dny později mi vyhrožoval,
když jsem chtěla, aby čel spát, že mě sní a bude mít
jen tátu, a smál se. Sášenka je taky výborná. Byla
nedávno poprvé v nemocnici, celých deset dní. Vzala
panenku Lízinku a s Lížínkou v podpaží klidně odešla.
Neplakala tam, lékaři i sestry ji chválili, jak je
samostatná a čistotná. Zvládla situaci celkem velmi
dobře i
4 až půjdou do školy? Tam budou prvně samy a tam
jim prvně někdo může ublížit,
Do školy půjde Pavel za dva roky. Zatím na to nemys
lím, Ale vím o tom.
Trochu se u nich zachraňuješ.
Petra zavřeli, a když jsem se dověděla, že byla uva
lena vazba, spěchala jsem mu opatřit advokáta, Mít
advokáta brzy je v té chvíli ze všeho nejdůležitější.
A pak už jsem pro něj nemohla víc udělat, byly dvě
hodiny odpoledne, bylo horko, vzala jsem děti a šly
jsme na koupaliště. Asi to zní cynicky... když myslím
na děti, nemusím myslet na sebe. Jsem ráda, že je
mám.
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Eva Kantůrkova si vzala za vzor Ledererovy České rozho
vory a zaznamenala odpovědi dvanácti předních signatářek
CHARTY 77 na otázky, týkající se života ve dnešním Čes
koslovensku a Její knihavyjde brzy v němčině, francouzštil
a švédštině, j

l/Ytöj kolik koluje v Československu vtipů
na policajty?
? ??
žádný, všecko je to holá

Zajímavosti z domova i ze světa
Náš krajan čindřvch Hašpica vystavoval své kresby,
obrazy a rytiny po celý měsíc březen v kulturním stře
disku "LES FONTAINES-CHANTILLY. Tento dům patří je
zuitskému řádu a je obklopen nádherným parkem. Je to
místo, kde se pravidelně scházejí ne^n jezuité, ale
i např, návštěvníci kostela St Ignáce k nejrů.zněj' ím
a vesměs velmi zajímavým akcím. Např. na jaře se tam
můžete zúčastnit "kurzu" v rozpoznávání ptačího zpěvu
'jasně ráno v parku, přes den si můžete pod vedením ně
kterého z tamějších jezuitů, projít úvodem do meditativní
modlitby a večer poslechnout varhanní koncert nebo před
nášku o symbolech křesťanské nástěnné malby. Při tom
tam od jisté doby probíhají nepřetržitě výstavy různých
výtvarníků.
Časopis SVĚDECTVÍ uspořádal zajímavé představení
hry Václava Havla, Petioe3 a hry J.-P. Sartre-a,
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HuLs-Clos, pod patronátem AoI0D,A, Představení se
konalo v úterý 24Q března v Theatre des Mathui ins a
jeho výtěžek byl určen VONSu, který pomáhá v Českoslo
vensku nespravedlivě pronásledovaným osobám. Divadlo
bylo, přes relativně vysoké vstupné., zcela vyprodánoMilan Kundeva píše o budoucnosti románu ve 344, čís
le časopisu “ La Quinzaine Littéraire” z 16o března tr,
Článek, který začíná vzpomínkou na Jana Paiacha- který
se upálil v ro 1969 na Václavském náměstí v Praze - je
velmi zajímavý - zabírá přes tři stránky - a navazuje
na nedávnou autorovu tvorbu a její inspiraci ve světo
vém dění a ve světové literatuře«
Z celé řady hudebních děl- uváděných v pařížských
síních zaslouží snad zmínka (bohužel neúplné) prove
dení Dvořákových Svatebních košilí v tématickém cyklu
France Musique, Jde o starší nahrávka Filharmonického
orchestra čs rozhlasu s Václavem Talichem a Drahomí 
rou TikalovoUo
Po našich krajanech v Belgii se ke čtenářům našeho
'‘Oběžníku" přidala i malá česká skupina z Lucemburska.
Spolu s tímto číslem "Oběžníku" jim všem bude zaslán
osobní dopis našeho delegáta pro českou duchovní služ
bu v zahraničíf Msgre škarvady, který v nepřítomnosti
českého kněze přímo na místě v Beneluxu, zajišťuje
’na dálku'to nejnutnější, jako napřo bohoslužby za
P. Josefa Poklopa, někdejšího českého duchovního
správce z Bruselu - ke třetímu výročí jeho smrti,
které připadá na červen tr.

Kulturní a stranicky vykvet všech složek bezpečnosti
se sešel v Praze3 aby v oboustranně přátelském duchu
projednal s důstojníku bezpečností s jak čelit záplavě
vtipů na bezpečnost neboli na policajty.
Po dlouhém rokování bylo rozhodnuto 3 ze nejúčinnější
obrana spočívá v ignorování toho všeho; nej lepší je
nevšímat si toho.
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"Ano, souzi, dělejte, jakoby nic!" končí svůj referát zvo
láním náměstek ministra Vnitra.
Dyt vono, mezi námi, souzi," dodává s viditelným vnitr
ním uspokojením, "dobrá půlka jich je stejně naprosto
nesrozumitelných!"
VOi//?
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Osvobozené divadlo
( Z pásma připraveného p. Stránským )
"Bonsoár!"
"Bonsoár1"
’’(ja va?"
"Ahh Ceo pas trop mal ...et vous-même?"
"■'••jh
hahaha... comms si came ga..* enfin, pourvu
que pa gazel"
"Ohhho.e c‘est 1'essentiel,oh oui"
"Maïs Je vous assure, mon Dieu, je vous assure!"
"Cest la vie —• ooh, mon ami c'est pas mal trouvéi"
"Ooh yah, yéé, tya tya .-o richtig, richtig!"
o1 "Jé, vy jste takv Čech!?R5že to je náhodiěka! V cizině*
Z Prahy?"
" ■'! Já jsem z Prahy!"
"No to jsme oba z Prahy! No to je báječný! Hahaha! Řek
byste to někdy?!"
"Nojo, to přece jen safraporte takhle!"
"A dlouho jste v cizině?"
” to víte, já hned po válce jsem . .e"
"Jo jo, já taky, hned po převratu nějak, čistě jsem jen
tak ovšem c
"To je nej lepší, víte, vypadnout, než se to vyjasní jaks i .
"Jo, ano!"
Tahle hra měla ’íspěch a chtěli, abvsme ji zahráli ještě
jednou - pak ještě jednou - a pak byl majáles, tak jsme
to hráli na majálese, pak«. jsme to hráli dvěstěosmdesát]crát.
• o •

To Osvobozené divadlo, to byla hlavička, která vlastně
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patřila tomu Devětsilu a dávala právo tomuto spolku dělati amatérská představení - ochotnická To znamená. že
jsme nesměli platit! Nikoho! No ne, ono se nedá hrát
ivěstěosmdesátkrát a neplatit lidi tóó,. aspoň tenkrát
to nešlo A museli jsme tedy nějakým způsobem platit.
A -latili jsme. Ale abychom to mohli dělat, tak jsme
fluseli předkládat policejnímu řiditelství vyúčtování za
k. ”dý představení, no takže to jsem, obyčejně dělal já.
Takže bylo třeba si vymýšlet určitý věci, který se daií
doložit o Například, my jsme nemohli říct,- že máme muzi
kanty (. ) a že mají plat, že mají 50 korun za před
stavení- Potřebovali jsme vyúčtovat tu tržbu policejnímu
ředitelství a nějak doložit to vydání. No tak jsem si vy
mýšlel, že jsme si museli zakoupit nový psací stůl, a
poličku, nebo že nám -. že jsme rozbili okna, dvě, A
tam byl takovéj úředník, takovéj policejní úředník, s
takovým div né vikslajvantovým límcem a manžetama, ale
jednou jsem to přehnal, protože jsem říkal, že jsme mu
seli Nezvalovi koupit novej basbcmbardon. Von se na mě
takhle podíval a říkali ’’Nezval
to je nějaký muzi
kant?" Já jsem povídal, "von hrozně rád hraje na tu túbu"__ A on povídá, "tak něco lepšího, pane Werich,
něco lepšího".

Panu Stránskému mnohokrát za hezký ve” er děkujeme
a už se těšíme na slíbené pokračování!

Zkoušejí organa z jazyků, aby věděli, zda je vyzbrojen
pro styk se západními turisty:
"Tak tady vždzm3 ze jste uvedl .... franstžnu - opravdu,
mluvíte francouzský? táže se zkoušející
"Yes", odpovídá s přesvědčením policajt.
"Ale ... to je snad anglicky, ne?" drví se examinátor,
"No vidíte!" nadskočí vítězoslavně zkoušený Tak já
umím ještě z anglicky, a ani o tom nevím!
(Z humoristického občasníku BIČ)
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Jako nedoručitelný nám byl vrácen Oběžník
Paní
Pan
Pan
Pan
Pan

Horvath B.
tJankovsky V,
Kupka A,
Motej lek ď* K>
Pes an D. F-

60100
92100
92200
78000
68000

Creil
Malakoff
Colombes
Croissy s/S
Mulhouse

Opustila nás paní J. Proksová
ve věku 88 let, po delší nemoci f \/ jejímž průběhu
prošla několika nemocnicemi, než nakonec zůstala
v hospici v lvry: ■’
za ní ještě naposled zašel
v pouti Lí 16. března ráno otec Kolář, aby Ji za-opaiřxi^ Večer tentýž den skonala, smířena s lidmi
i s bohem,
Pohřební obřady vykonal otec Kolář v pátek. 27.
března tr z kostela v Gourney, jak si to zesnulá
přála 3
Zádušní mše svo za pokoj její duše bude sloužena
v sobotu 4, dubna v kapli domu Centre Sevres, v
obvyklém rámci našich bohoslužeb.

Modleme se za pokoj její duze!
Za svého života byla pravidelnou
účastnicí našich bohoslužeb!

Wa

Anonym 5x
Doleček
Komárek
Nikodém

u na Českou Katoltekou Mtsii přispěli;

Bačáx
Filo
Kohler
Novák

Benák
Flipo
Kurzweil
Stany

Bernáček
Gruber
Machala
Šmíd

Bělehrádek
Charles
Marek
Verner

Všem dárcům bez rozdílu upřímné
BUH ZAPLAŤ!
Příspěvky sekem na
MISSION CATHOLIQUE TCHEQUE CCP 20 138 63 M Paris

Náš program:
Mše sv.: Každou
a třeťí sobotu v měsíci v 17o’c aod
tj ve čtvrt na šest večer v kapli CENTRE SEVRES
35, rue de Sèvres
75OD6 Paris
Po mši sv.: pravidelná setkání v sále č. 5 dcmu s kulturním
programem

Na duben a květen jsme připravili

4. dubna

Dr Neuwirth z Frankfurtu n/Mohanem v NSR
bude našim hostem a přednese vzpomínku na
básníka Vo Holana

18. dubna
začátek obřadů V 18 hod 00.
Po jejich skončení malý aperitiv v sále čo 5
Na závěr film ‘‘Umučení Páně“ - pašije jak je
prožívají křestané v Kamerunu (film je barev
ný, s francouzským komentářem a trvá 30 min)
Ojediněle hluboký zážitek, který si nenechte
ujít!
2 . kvëtna přednáška o. Koláře o vztahu mezi Viklefem
a Husem - přesunuto ze 4, dubna (viz první
číslo "Oběžníku" z tr!) nebo film pana Marka
o Mexiku
16o května otec Kolář promluví o slavnosti svých posled
ních slibů v jezuitském řádu„ Pokusíme se
rovněž o nějakou píseň česky k této příleži
tosti

NEDĚLE 24. května v 9 hod 30 ráno
POSLEDNÍ (SLAVNOSTNÍ A VEŘEJNÉ) SLIBY
P. Petra KOLÁŘE TJ (viz str<. 4!)
Certificat d' inscription r 52316
"OBĚŽNÍK - Circulaire", bulle tin de la Mission Catholique Tchèque.

Périodique paraissant 6 fois par an (abonnement 10,-ff)
Editeur responsable: Mgr. H. Parolek, P. Petr Kolář

35, rue de Sèvres,

75006

Paris, tel. 544-58-91,

CCP 201 38 63 Paris

