OBĚŽNÍK
České katolické misie
Ročník XIV

Paříž

Číslo 5

září - říjen 1983
Jezuité budou mit nového generála
Poslední generální představený Tovaryšstva Ježíšova,
P. Pedro Arrupe je sice ještě živ, ale jeho zdravotní
stav mu nedovoluje vykonávat úřad představeného a tak
se v září a v říjnu sejdou v Římě delegáti jezuitů z
celého světa, aby zvolili nového jezuitského generála.
Stará tradice tvrdí, že doposud nebyl nikdy zvolen
žádný z těch, kdo byli považováni za možné kandidáty
a každopádně se musí počkat na výsledek voleb, které
začaly už vlastně před vánocemi, když sv. Otec vyhlá
sil svolání generální kongergace. Každá oblast, ve kte
ré žijí a pracují jezuité, zvolila letos na jaře pří
slušný počet delegátů; ti budou v Římě volit nového ge
nerála. K nim přibude několik dalších jezuitů, kteří bu
dou povoláni "přímo", tedy bez průchodu volebním sítem.
Jsou to ti, které shromáždění v Římě bude považovat za
vhodné členy shromáždění přesto,
že nebyli nikým zvoleni a vyslá
ni. Jmenovitě to budou členové
provincií, které nemohly vyslat
do Říma své delegáty, a€ už z ja
kýchkoliv důvodů.
Mezi nimi by mohli být i někte
ří čeští jezuité, žijící v Římě z Československa totiž nikdo jinak
nepřijede (a ani tam nemohl být zv<
len, protože jezuitský řád je záko-
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nem zakázán).
Volba bude mít svou váhu: poslední generál, P. P.
Arrupe, byl zvolen v květnu 1965, v době pokoncilních
nadějí a také změn; dnešní generál bude spíše muset ukiidňovat rozbouřenou hladinu, jak jsme toho svědky v
celé církvi. Bude to jistě úloha nesnadná, vyžadující
schopnosti nejen pastoračně-organizační a diplomatic
ké, ale také hlubokou lidskost, dobré nervy a odvahu k
nesnadným rozhodnutím.
Kromě delegátů s volebním právem pasivním i aktivním
bude na shromáždění jezuitů v Římě zapotřebí také ce
lého štábu pomocných sil všeho druhu, v neposlední řa
dě překladatelů z oficielně přípustných jazyků. Mezi
těmito překladateli je také vedoucí České Katolické
Misie v Paříži, otec Petr Kolár, který proto musí opus
tit Paříž 14. září. Proto je výjimečně přesunuta naše
první česká mše svátá v Paříži ze třetí na druhou so
botu v září (viz poslední stranu "Oběžníku"). Budeme
při ní prosit za dary Ducha pro nás všechny zde v Pa
říži, ale též pro jezuity v Římě i u nás doma v Česko
slovensku, kde jsou vystaveni spolu s ostatními řeholníky i všemi opravdu zaangažovanými křesfany stále sil
nějšímu tlaku. Budeme prosit,, aby jim Pán Bůh už brzy
dopřál oddechu a aby spravedlivý mír nastoupil na mís
to nespravedlivého útlaku.
Bylo by ovšem nedostatečné a přímo pokrytecké, volat
po spravedlivém míru a přitom nedělat nic proti nespra
vedlnosti ani pro zlepšení situace zde, kde žijeme i
doma v Československu, kde žijí naši drazí.

"Ne každý, kdo mi říká: 'Pane, Pane!', vejde
do království nebeského, nýbrž ten, kdo ko
ná vůli mého nebeského Otce.
,
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Karavana mraků

Slunce je zlatou skobou na vobloze -přibitý,
pod sluncem sedlo kožený,
pod sedlem kůň,
pod koněm moje boty rozbitý
a starý ruce sedřený.
Dopředu jit, s tou karavanou mraků
schovat svou pleš pod stetson děravý
jen kousek jit, jen chvili, do soumraku,
až tam kde sviti město,
město bělavý.

Vitr si tiše hvizdá po silnici spálený,
v tom městě nikdo nezdravi,
šerif i soudce, gengstři, voba řádné zvolený,
a lidi strachem nezdravi.

Sto cizejch zábiječů s pistolema skotaci,
a zákon džungle panuje,
provaznik plete smyčky, hrobař kopat nestaci,
a truhlář rakve hobluje.
V meste je řád,
a pro každého práce!
Bud ještě rád, když huba voněmi!
Může tě hřát, že nejseš na voprátce,
nebo že neležiš pár inců pod zemi.

Slunce je zlatou skobou na vobloze přibitý,
pod sluncem sedlo kožený,
pod sedlem kůň,
pod koněm moje boty rozbitý
a starý ruce sedřený.
Pryč odtud jit, s tou karavanou mraků,
kde tichej dům a pušky rezavi,
orat a sit od rána do soumraku
a nechat zapomenout srdce bolavý ...

Z desky stejnojmenného názvu, vydal
ŠAFRÁN, Uppsalla ve Švédsku.
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Zajímavosti z domova i ze světa

Jezuita P. František Lizna byl 28. června propuštěn z
vězení poté, co si v plném rozsahu odpykal trest (27 mě
síců) za proslulé "maření státního dozoru nad církevní
činností". Podle zpráv z kruhu jeho rodiny je přes fyzic
kou vyčerpanost a úbytek na váze v dobrém zdravotním sta
vu psychicky i fyzicky.
Ke 14 měsícům vězení byl v polovině července odsouzen
v Československu Ladislav Lis, mluvčí CHARTY a člen
VONSu, zakladatel neoficielního hnutí za odzbrojení a
mír v Evropě. L. Lis zakládal mládežnické hnutí v r.
1945, později prošel různými významnými funkcemi, ale
nakonec se v r. 1968 definitivně rozešel se státní ide
ologií v Československu a nyní je tedy za své přesvědče
ní a za svou neohroženost ve vězení. Jeho zdravotní stav
je příčinou velkých obav jeho přátel a hlavně jeho ženy
v okamžiku, kdy nastupuje tak dlouhý trest v nechvalně
proslulých vězeních socialistického Československa.
Podle Nového života z Říma bylo na závěr letošního škol
ního roku v litoměřickém kněžském semináři vysvěceno pro
Cechy a Moravu celkem devětadvacet novoknězi. Na tablu,
jehož kopie se nám dostala do ruky, jich sice je rovnýci
třicet, ale zřejmě mají lepší a přesnější informace v
Římě. Jde o počet poměrně vysoký (na tu bídu, máme chul
připojit) a proslýchá se, že prý v září nastoupí do Lito
měřic okolo 40 nových seminaristů. Bylo by to potěšující,
i když to k náhradě přirozeného úbytku kněží ani zdaleka
nestačí.
Jako ilustraci uvádí Nový život diecézi Hradec Králové,
kde mají na 477 farností dnes už jen 218 kněží, navíc s
vysokým věkovým průměrem 57,9 let__
Svatý Otec Jan-Pavel II. se chystá do Lurd ve Francii
při příležitosti poutě ve svátek Nanebevzetí Panny Marie
(15. srpna). Je to jakási náhrada za neuskutečněnou náv
štěvu před 2 lety, kdy se stal obětí atentátu.

Pan kardinál Tomášek neočekávaně pozdravil účastníky
Shromáždění za mír a život, uspořádaného pražskou vládou
v červnu tr v Praze. Jeho proslov byl nahrán některými
účastníky na pásek a dostal se nám do rukou. Pan kardi
nál ve svém pozdravné mprojevu mj praví, že "kdo ohrožuje
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pravdu v zájmu propagandy - ohrožuje mír!
Kdo ohrožuje základní lidské svobody, včetně svobody ná
boženské - ohrožuje mír!

Mír zůstává jen prázdným slovem - napsal právě před dva
ceti lety papež Jan XXIII v encyklice Mír na zemi - jestli
že se nerozvíjí v takovém řádu, který je založen na pravdě,
podle spravedlnosti, doplňován živou láskou a uskutečňován
ve svobodě."

Rafael Kubelik byl v Dánsku poctěn
nejslavnější dánskou uměleckou cenou
"Leonie Sonning. Dům rozhlasu v Koda
ni při té příležitosti uspořádal dne
17. června slavnostní koncert pod tak
tovkou oslavence a na jeho programu
byly, kromě 5. symfonie Karla Nielsena, také dvě skladby české, totiž Dvo
řákova předehra "V přírodě" a Janáčkův
"Taras Bulba".
Rafael Kubelik se vždy hlásí ke své
mu původu a vykonal pro propagaci čes
ké hudby v zahraničí už velký kus zá
služné práce. S kodaňským rozhlasovým
orchestrem spolupracuje už 35 let, a
příští rok mu bude v červnu (29.) už
sedmdesát let!

RADIO NOTRE-DAME pokračuje ve svých vysíláních
ČESKY
každé pondělí mezi
SLOVENSKY
pátek
na modulaci frekvence v pásmu

19hod30 a 20hoc

88,15 MHZ

Dovíte se tak mnohem rychleji, než krajanským tiskem,
co se zajímavého děje okolo nás a hlavně zde u nás v
Paříži, at už okolo České Katolické Misie, nebo okolo
jiných českých organizací!
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ČETLI

JSME

KNIHU

Františkánské prameny - souhrn spisů sv. Františka
včetně řehole.
Vydala Křesťanská Akademie, Rím 1982
0 'PRAVÉ

A

DOKONALÉ

RADOSTI

Jednoho dne blažený František, když dlel u Panny Marie
andělské, zavolal bratra Lva a řekl mu: "Bratře Lve, piš
Ten odpověděl: "Ano, jsem připraven." "Napiš", řekl, "co
je pravá radost."
"Přijde posel a řekne, že všichni pařížští Mistři
vstoupili do řádu; napiš, že to není pravá radost. A také,
že vstoupili všichni zaalpští preláti, arcibiskupové a
biskupové a nejen to, dokonce i francouzský král a anglic
ký král; napiš, že to není pravá radost. A když tě ještě
dostihne zpráva, že moji bratři šli mezi nevěřící a všech
ny je obrátili na víru, anebo že já jsem dostal od Boha
takovou milost, že uzdravuji nemocné a dělám mnoho zázraků;
nuže, já ti říkám, ani v tom není pravá radost."
"Ale, co je tedy pravá radost?"
"Hled, vracím se z Perugie o půlnoci, dorazím sem, je deš
tivá zima a tak drsná, že se na lemu hábitu dělají ledo
vé rampouchy, které mi neustále vrážejí do nohou, takže
mi krvácejí jako z ran. A já v tom blátě, zimě a ledu
dojdu k fortně, dlouho klepám a volám, až přijde bratr
a ptá se: "Kdo jsi?" Já odpovím: "Bratr František." A on
řekne: "Jdi pryč, v tuhle hodinu se nepřichází, nepustím
tě." A když prosím dál, on odpoví: "Jdi pryč, ty jsi ně
jaký nevzdělanec, jaký sem nikdy nesmí přijít; my jsme tu
přece nějací a tebe nepotřebujeme." A já pořád stojím
před fortnou a říkám: "Pro lásku Boží pusťte mne dovnitř
jen na tuto noc." A on odpoví: "To neudělám. Jdi ke křižovníkům a pros tam."
Nuže; budu-li trpělivý a nerozčilím se - říkám ti,že
v tom je pravá radost a v tom je pravá ctnost a spása
duše."
Měj dobré svědomí, a vždy budeš mít radost.
Dobré svědomí velmi mnoho dovede snásetí a velmi
veselé jest uprostřed protivenství.
(T.Kempenský, Následování)
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V srpnu

a

září

si

připomínáme

11. 8. 1958 byl profesor morální teologie z Lublinské
university, Karol Wojtyla, jmenován světí
cím biskupem krakovským
12. 8. 1928 zemřel v Mor. Ostravě hudební skladatel
Leoš Janáček
13. 8. 1863 zemřel malíř E. Delacroix, představitel
romantismu
14. 8. 1893 se narodil velký byzantolog F. Dvomík
17. 8. 1753 se narodil buditel a jazykovědec Josef Do
brovský (o němž je obtížné se v Českoslo
vensku dovědět, že byl kněz a až do zruše
ní Tovaryšstva Ježíšova členem jezuitské
ho řádu)
20. 8. 1968 vstoupila okolo 23.00 hod vojska Varšavské
smlouvy (kromě Rumunska) na území Českoslo
venska a začala je obsazovat
22. 8. 1968 se schází tajný sjezd KSC (dnes prohlašo
vaný pochopitelně za ilegální, neplatný),
který postuluje i v této krajní situaci
vedoucí úlohu KSC ve státě...
24. 8. 1883 zemřel C. Lelek, hlučínský buditel
v r. 1933 objevují J. +1. Curie v Paříži umělou ra
dioaktivitu
31. 8. 1968 schvaluje ÚV KSC výsledky moskevských "jed
nání", tj kapitulaci Československa "suchou
cestou", podle přání SSSR
3. 9. 1783 uznává Versaillský mír nezávislost USA
3. o. 1948 umírá v Sezimově Ústí president E. Beneš
5. 9. 1943 zemřel A. Hrdlička, antropolog a znalec
amerických indiánů; zastával jejich asijs
ký původ
14. 9. 1937 zemřel první president CSR, T. G. Masaryk
22. 9. 1253 zemřel král Václav I.
30. 9. 1938 byl podepsán proslulý "Mnichovský diktát",
kterým pro nás začaly bezprostředně útrapy
nacistické nadvlády (ale trvaly ’jen' sedm
let, povzdechne si jeden dneska...)
Všeho do oasu, Pán Bůh na veky

(České přísloví)

Z přednášky paní E. Řehákové o 7. Renčoví
V době obrodného procesu v r. 1968 dobře pochopili kde
je Renčovo místo a jak nenahraditelná ztráta vznikla je
ho vynuceným odmlčením. Proto v krátké době necelých
dvou let vyšlý dvě nové Renčovy sbírky, "Setkání s Minotaurem" (pouhých 1.000 výtisků) a "Popelka Nazaretská".
Vyšly také menší soubory z jeho básnického díla, jako
báseň "Zastavení" z rukopisu "Přesýpací hodiny" a výbor
z jeho básnického díla.
Od poslední Renčovy sbírky "Trojzpěvy" to znamenalo
nicméně přestávku téměř 30 let (!), umělecká a ideová
kontinuita v jeho díle je však jen o to překvapivější.

Renč si však vydobyl své místo v české kulutuře také
historicko-kritickými pracemi o Kafkovi, Rilkeovi a Ze
yerovi, překlady z francouzštiny a němčiny, kde stojí
za zmínku především dílo J. Maritaina, které vlastně
uvedl do české literatury, a nesnadná poezie Goetheho
a dramata Schillerova.
Renčův vstup do literatury
přivítali naši největší teh
Č
dejší kritikové, Ame Novák a
Václav
F.X. Salda; jeho návrat v r.
Renč
1968 byl rokem ovací čtenářů
Setkání
i uznání literární kritiky.
Rok jeho smrti o pět let později s Minotaui’em
(1973) je rokem hrobového mlčení
a teprve po více než dvou týd
nech se objevily první nekrology
v evangelických Kostnických Jis
krách a v Katolických novinách.
Renčův osud je vlastně tragic
ky typický pro celou naši kulturu
od druhé světové války do dneška.
Přiléhavým způsobem nám to ostatně osvětlila už
předtím přednáška pana Pešky při příležitosti vydání
"Slovníku českých spisovatelů" v dubnu tr.
Paní Řehákové, panu Peškovi i ostatním přednášejí
cím srdečně děkujeme a těšíme se na další setkání
v říjnu!
eskoslovensky spisovatel
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Dva čerstvé kněžské hroby
Koncem června zemřel ve Stuttgartu Msgre Adolf NĚMEC
bývalý misionář v Brazíliii a po
tom duchvoní správce Portugalců
v Německu.
Pocházel z pražské arcidiecéze
a konal v pražském semináři služ
bu v sákristii v okamžiku, kdy si
tam pro rektora Berana přišlo
Gestapo.

14. července

zemřel v Innsbrucku P. Bruno BESTEL TJ,
člen české provincie Tovaryšstva
Ježíšova. Pocházel z Horního Slezs
ka, ale vstoupil do českého novi
ciátu na Velehradě v r. 1919.
Většinu svého pozdějšího života
prožil v Bavorsku a v Tyrolích,
jako spirituál, ekonom a hlavně
neúnavný pomocník všech nově pří
chozích z Československa, nejdří
ve po r. 1948, a potom i po oku
paci v r. 1968.

Nechť. odpočívají v pokoji!
Naše modlitby je provázejí na věčnost.
Jako nedoručitelný se nám vrátil Oběžník

panu Rudolfovi
14000 Lisieux
panu Vernerovi J. 06160 Juan les Pins
-o-O-o-

Na Oběžník a Českou Katolickou Misii -přispěli:
Aillet
Bečvář
Schovanec Starý

Boucher
Havlík
Anonym 3 x

kšew dárcům bez rozdílu upřímné

Novotný
PÄN

BŮH

ZAPLAŤ!
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NEZAHAZUJTE ZNÁMKY Z DOPISŮ - POŠLETE NÁM JE!

Všechny známky, které
nám přijdou na dopisech ale také všechny známky,
které nám sami pošlete na
adresu naší České Misie,
nakonec skončí v ústřední
"Missions-Prokur" německé
jezuitské provincie, která
nám právě odepsala děkovným
dopisem za naši poslední
ƒ
zásilku.
>
Za minulý rok se za nasbírané
známky utržilo celkem 60.000,marek (zhruba 180.000,-FF!),
které byly vydány na misijní
K
potřeby v Indonézii (např. střecha jednoho kostela, výuka
katechetů nebo nákup jednoho jeepu pro misionáře v Assamu).
Opravdu užitečné jsou pro nás ne odlepené ,
pouze i s podložkou dopisnice vystřižené známky (okraj
zhruba 1 cm); tak je totiž nejlépe zaručeno, že se známky
nepoškodí.
DĚKUJEME

POMOZTE

VÁM

PŘEDEM!

NÁM!

POMOZTE NÁM 1

POMOZTE

NÄM!

Pomozte nám pomáhat našim bratřím v nesnázích dona! Náš
fond solidarity je zcela odkázán na Vaši pomoc, a přitom
neubývá potřeb dcxna, jmenovitě co se týče náboženských i
jiných knih, které, jak dobře víte, stojí zde na Západě
mnoho peněz.
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Do vánoc

není

času

dosti

Než se nadějemei budou tady, a chceme-li, aby naše
zásilky došly včas před svátky, musíme je odeslat
nejpozdéji před dvacátým listopadem - to znamená, že
musíme udělat objednávky nákupu (za velkoobchodní ceny)
začátkem listopadu, to znamená, že potřebné prostředky
se musí sejít v průběhu měsíce října, a to znamená, že

je nejvyšší čas na to myslet!

*

*

»

Před letními prázdninami jsme se sešli k bilancování
a výměně zkušeností z doposavadní práce v tomto směru;
otázka je jen, jak uspokojit potřeby a prosby, které
k nám doléhají - a tím samozřejmě také, kde vzít
příslušné potřebné prostředky k pokračování.

POMOZTE

NÄM

POMAHAT !

Dovídáme se ale zároveň, ze v brzká bude všechno
doma v naprostém pořádku (bude třeba jen usilovné
hledat, kde se to "brzko" nachází.,.).

Ostatně už ted - jak se zdá - vzniká u nás doma
pomalu ale jistě ideální a takřka zázračná spo
lečnost, která bude sto uspokojit jmenovitě ty
mezi námi, které trpce zklamala Francie, případně
celý Západ: zatímco zde se rozmáhá nezaměstnanost,

- u nás doma má každý právo na práci, takže
- každý má zaměstnání (třebaže se nepřetrhne, aby
tam chodil příliš často a dlouze tam přebýval)
- a třebaže tedy jsou všichni v zaměstnání, nikdo
nic nedélá
- přesto ovsem všichni mají plat,
- za který sí sice nemohou koupit vše, co jejich
srdce žádá,
- ale nakonec přece jen všichni všechno mají...

ŠFastná to země - neníliž pravda?!

Náš program:
Mše sv. každou první a třetí sobotu v měsíci začíná
přesně v 17 hod 15 v kapli domu
CENTRE

SEVRES

35, rue de Sèvres, 75006 PARIS
(metro "Sèvres-Babylone")
->
nerušte pozdním příchodem - budte
dochvilní!
Po mši sv. pravidlená setkání v sále č. 5. v přízemí
téhož donu, s kultumě-náboženským programem

Na září

a

říjen

jsme

připravili:

10. září

- POZOR - ZMĚNA 1 ! - naše setkání zahájíme
nikoliv třetí sobotu v září, jako obvykle,
ale tentokrát už druhou sobotu, protože od
15. září bude otec Kolář na několik týdnů
v Římě.
Na programu tohoto prvního setkání je náš
tradiční aperitiv na zahájení roku.
1. října - otec Kolář se s námi podělí o své dojmy ze
zasedání generální kongregace Tovaryšstva
Ježíšova v Římě, kde má být jako překlada
tel přítomen druhé části zasedání (viz úvodní článek na str. 1 tohoto čísla!)
V dalších týdnech bychom jednak chtěli uvítat mezi
námi Msgre škarvadu, jednak bychom Vám chtěli říci
něco o svatovojtěšském symposiu ve Veroně; přesný
kalendář zatím nelze určit a bude uveřejněn v dal
ším čísle našeho "Oběžníku" v říjnu.
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