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Laik, laický znamená v běžné mluvě dnes tolik ja
ko neznalost, neodbornost, nezasvěcenost a skoro
neschopnost. V politice znamená 'laický' stát ta
kové zřízení, ve kterém církve a náboženství nema
jí žádný přímý vliv na dění.
Ve všech těchto případech je tedy slovo 'laik'
výrazem omezení nebo zákazu. Výraz sám je řeckého
původu, odvozený od slova laos (lid) a znamenal v
souladu s tímto původem "lidový", obyčejný, běžný.
Ostatní, dnes známější významy získal v důsledku
vztahů v evropském křesťanství, které prošlo zvláš
tě v pozdním středověku nesnad
ným vývojem, co do vztahů mezi
církevní institucí a společnos
tí, ale také členy církve samot
nými, zvláště těmi nejobyčejněj
šími, tedy laiky.
I vzdělaným křesťanům dnes bu
dou připadat tehdejší definice
církve, ve kterých jaksi nevybyL
místo pro laiky, podivné. Byl to
nepřirozený stav a od té doby o
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něm bylo napsáno mnoho velmi učených pojednání.
Náprava je nutná, protože jsme se vzdálili na ho
ny situaci církve z prvních století.
Synoda, která se letos na podzim sejde v Římě,
má být právě věnována laikům a jejich místu v cír
kvi i ve společnosti, ve které žijí. V zemích s
násilnickým režimem, jako třeba u nás v Českoslo
vensku, se jim už tak jako tak dostává ne zrovna
povznášející cti nést zodpovědnost za osud celého
společenství věřících, jehož nelaické elementy
byly z velké části úplně zlikvidovány, zatímco
pečlivě hlídaný zbytek knězi je vytlačován od vý
uky katechismu k míchačkám na beton.
Ale i v západní Evropě je dnes zřejmé, že ži
vými kameny, ze kterých je vystavěna církev, jsou
hlavně prostí věřící, a že apoštolově nejsou cim
buřím stavby nebo vlajkoslávou na něm, ale zákla
dy. A hlavně ovšem zůstává církev mystickým tělem
Kristovým, tedy něčím nepostižitelným, vymykají
cím se racionálním definicím. Mnohem důležitější
jsou po sobě jdoucí historické podoby církve, z
nichž každá v sobě nese bohatství minulosti, no
vé prvky (jako každý živý, dozrávající organis
mus) , ale také nedostatky, které je nutno napra
vovat, přivést na správnou míru. Dnes to je jistě
také (mimo jiné) místo, které každému z nás v cír
kvi opravdu přísluší. Proto budou účastníci syno
dy rokovat o významu laiků v církvi, jejich prá
vech a tím samozřejmě také o jejich povinnostech.
Nebezpečí druhého extrému, to jest opomíjení učitelského úřadu nástupců apoštolů, není mezi upřímně věřícími křestany dnes opravdu velké, a tak
můžeme doufat, že synoda proběhne v dobrém, ote
vřeném duchu.
Modleme se za její zdar, aby byla příspěvkem k
prohloubení celého církevního života, po kterém
touží celá církev a které je také boží vůlí.

Vy si vsak nedávejte říkat 'mistr', protože jeden
je váš mistr a vy všichni jste bratři. Ani nikomu
na zemi nedávejte jméno 'otec', protože jeden je
váš Otec: v nebi.
(Mt 23,8.9)
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Šťastný člověk

Neviděl jsem štastnějšího člověka nad toho,
kdo po žních otevře svou sýpku a řekne:
Lidé naberte si do měchů obilí,
odvezte ho do mlýna a namelte si tolik mouky,
co potřebujete k pečení chleba.

Neviděl jsem štastnějšího člověka nad toho,
kdo po žních na sýpce nabere obilí do měchů
a namele ve mlýně tolik mouky,
kolik je třeba k napečení chleba pro ty,
kteří mu celý rok pomáhali.

Neviděl jsem štastnějšího člověka nad toho,
kdo po žních napeče chléb pro tolik lidí,
co se jich vejde do jeho srdce.
Blažená chvíle, kdy vyjde na práh a řekne:
Vy, kteří jste hladověli, pojďte a jezte!
Neviděl jsem štastnějšího člověka nad toho,
kdo hned po žních vyjede ze dvora s pluhem,
od obzoru k obzoru pooře mu svěřené pole
a oseje ho tím zrním,
které vypěstoval pro příští sklizeň.

František Lazecký
(Z pozůstalosti)
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Zajímavosti z domova a ze světa
Prof. Václav Černý, literární
kritik a významná osobnost čes
kého kulturního života, zemřel
ve věku 82 let dne 2. července.
V. Černý patřil ještě ke gene
raci těch, kdo studovali na zá
padě - on sám ve Francii. Zacho
val se velmi statečně v době okolo února 1948 a tím na sebe
svolal osobní pronásledování
komunistického režimu.
S výjimkou krátkého období
Pražského jara mu bylo zabráněvyučovat na univerzitě, kam
přirozeně patřil, a také pracovat za slušných podmínek.
Nakladatelství 68 Publishers vydalo tři díly jeho pamětí.
Čtvrtý připravovaný díl zatím nevyšel a jistě sí mnohý
položí otázku, zda bude kdy moci vyjít...
Třetí cesta Jana-Pavla II. do Polska proběhla velmi ús
pěšně, viděno očima Poláků, katolíků či prostých občanů.
Vláda se cítila zaskočena a prohlásila, že papež ’nedodr
žel dohodnutý program’ a tím zklamal její očekávání ...
Po letních prázdninách se sv. Otec chystá do USA, ten
tokrát hlavně na jih a jihozápad.
Mnoho se spekuluje o možnosti cesty do SSSR, při příle
žitosti milénia ruského křestanství. Po filipínském kar
dinálu Sinoví, který se mohl objevit na Litvě, byl v Mos
kvě také kardinál Poupard, bývalý rektor pařížského kato
lického Institutu a nynější vedoucí odboru pro nevěřící.
Také ruští církevní hodnostáři se objevují na západě, u
vlivných osobností katolické církve. Přesto se znalci do
mnívají, že cesta Jana-Pavla II. do Moskvy příští rok je
nepravděpodobná.
Určitě zatím není pravděpodobné, že by došlo na splnění
tužeb katolíků českých, kteří by jej rádi uviděli v Praze
při svatořečení blah. Anežky české.

Po krásné stavbě moderního kostela a pastoračního centra
v Györu, nedaleko slovenské hranice a po dokončení menší,
ale rovněž velmi hezké kaple v Csopaku u Balatonu stojí
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také třetí nový kostel, na předměstí Budapešti, před dokon
čením, pravděpodobně v příštím roce k velikonočním svátkům.
Francouzský deník La Crožx přinesl na svátek Nanebevzetí
Panny Marie zprávu o údajném vyjednávání mezi sovětskou vlá
dou a zástupci (doposud ilegální) uniatské církve na Ukraji
ně. Autor zprávy nevylučuje možnost povolení této se Římem
spojené větve východního evropského křestanství v dohledné
době.

Několik výňatků ze Zpráv Charty 77:
- Polská podzemní divadla hrají s úspěchem Havlovu hru Largo
desolato a Kohoutovu hru Marasmus.
- Seznam nových samizdatových publikací v Československu za
bírá tři hustě popsané strany (str. 18 - 20).

- Jan Dus

byl propuštěn z vazby (evangelický duchovní, o
kterém už jsme několikrát psali) a zdá se, že k procesu
s ním nakonec nedojde, snad aby se uchlácholilo veřejné
mínění, zvláště v zahraničí.

- Pokračuje také debata o znečištění ovzduší, v prvé řadě
v severozápadních Čechách.
- Takřka jedna stránka je věnována vraždě číšníka, který od
mítnul nalít alkohol dvěma mužům s odůvodněním, že zavírá.
Podle dostupných informací "měli být pachateli příslušníci
Státní Bezpečnosti" (citace Zpráv Charty) a Charta žádá,
aby veřejnost byla řádně informována - jen tak lze zabrá
nit šíření- strachu i nepodložených zpráv.
- Policie dále pronásleduje autory iniciativy o založení
Svazu česko-amerického přátelství (Společnost Přátel USA).
Zvláště sí vzala na mušku Stanislava Devátého, kterého
přitom obviňuje ze špionáže. Přípravný výbor sí stěžoval
na ministerstvu vnitra a kopii poslal také americkému vel
vyslanectví v Praze.
Doufejme jen, že SČSP neprovádí žádnou špionáž ve prospěch
spřáteleného partnera!

Za symbolickou cenu postoupíme
ROZMNOŽOVACÍ STROJ "RONÉO"
dotazy na adresu MISIE
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Pro jednou učiníme výjimku a obrátíme se na
tomto místě na naše francouzské přátelé
Une fois n'est pas coutume ...
Notre Fond de Solidaritě avec les chrétiens en Tchécoslovaquie ne vit pas, ne peut pas vivre uniquement des dons
de la petite communauté tchèque, il s’en faut!
Voici un exemple, parmi ďautres:

Hne communauté chrétienne rurale de Picardie (10 villages,
7.000 habitants, un seul prêtre de 60 ans et quelques 200
pratiquants) participe depuis 2 ans au Fond de Solidaritě,
dans le cadre du partage de Carerne;
Cette participation materielle signifie aussi I'intérêt
et l’ouverture de cette petite commuanuté pour ďautres
chrétiens.
On bel exemple a suivre: nous essay ons de soutenir les
chrétiens en Tchécoslovaquie - que I'action menée
puisse être pour nous ici en France I1occasion d*informer
et de sensibiliser ceux que nous rencontrons!
Une autre paroisse, dans les Yvelines, plus petite encore,
nous aide depuis 6 ans, trés régulièrement!
Des amis francais, nombreux, nous montrent que nous ne
sommes pas seuls - ni ici en France, avec ce qui nous
tient á coeur, ni en Tchécoslovaquie.

Ces quelques lignes ne sont pas seulement
1'expression de notre reconnaissance, mais
aussi un défi á nous tous - et qui sait,
peut-être une suggestion...
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Naše sbírka na svatořečení
blahoslavené Anežky České
(při bohoslužbách 20. června
a ostatní dary)
vynesla celkem

3.417,70 F

Otci, biskupovi Škarvadovi, který
nás k ni vyzval, bylo předáno
zaokrouhlených
3.500,-

F

Štědrým dárcům

"Naděl Pán Bůh 100 krát víc!"
CA svatořečeni Anežky navrch!)

Jednou z forem pomoci nám a hlavně českým nakla
datelstvím v zahraničí - na která jsme právem hr
di, ale která bez naší účinné pomoci nemohu žít!
- je přijít na náš pravidelný prodej knih!

VIZ POSLEDNÍ STRÁNKU OBĚŽNÍKU!!!
Počítáme s Vámi a doufáme, že si nezapomenete
peněženku doma!
ČETLI JSME KNIHU
J. Koláček, Je se mnou, životopisná črta: Fridrich Bridel,
1619 - 1680. Vydala Křestanská Akademie v Římě, 1986.
30. září 1680, na svátek sv. Jeronýma, kněze, vyznava
če a církevního učitele, když Bridel psal v Křešeticích ten
to dopis, jeho spolubratr P. Jan Perger, třetí z jezuitů,
který v Kutné Hoře ošetřoval nakažené morem, už zápasil s
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černou smrtí, nebot 2. října, na svátek svátých Andělů
strážných, umírá. Přesto od 10. září, kdy padl za obět mo
rové ráně první z jezuitů, P. Václav Tatyrek - je to už tře
tí obět - představený neváhá povolat dalšího milosrdného sa
maritána z venkovské rezidence. Z Kutné Hory do Křešetie ne
ní tak daleko, a pak také velký počet nakažených morem po
třeboval kněze, který by je mohl navštěvovat, posilovat, zpo
vídat, udělovat svátost nemocných. Hlavní pohnutkou takového
rozhodnutí představeného byla "major Dei gloria" a tou v da
ném případě byla služba Kristu v trpících bratřích, a spása
jejich nesmrtelných duší.
Poslední den v Křešeticích, cestu P. Fridricha Bridela do
Kutné Hory, a jak byl zvyklý ze svých misijních let - jistě
putoval pěšky - a pak oněch čtrnáct dní ve službě postiže
ných morem shrnuje autor elogia do tohoto lapidárního zázna
mu, který rozvětví jen o biblický příměr:

"Když konečné onen příkaz od svého Otce poslušné obdržel,
odešel do Kutné Hory, protože napodobuje Ježíše miloval své
bližní, kteří byli ve světě, a miloval je až do konce, když
(jak jsme uvedli na počátku) položil svůj život za své brat
ry dokonav jej ve službě nakažených morem. Tato smrt byla
hodna takového muže, byla rovna téměř mučednictví: když ho
nemohl dosáhnout v lesích a v horách od jinověreckých vlků,
obdržel, zdá se, od Boha smrt uprostřed lidí pravověrných
a dokonce ji předvídal... Padl jako statečný zápasník, takř
ka uprostřed boje; neležel totiž jako ostatní několik dní
sklácen morovou ranou, ale až do posledního dne svého živo
ta pečoval o spásu ostatních padajících a neúnavně pracoval
k jejich podpoře: zdálo se, že obdržel tuto korunu své lás
ky proto, aby nebyl delší nemocí jiným nebezpečně na obtíž.
Nebot druhý den, co se projevila nákaza, když sám byl zao
patřen svátostmi pokání
a svátého přijímání, kte
ré tolika tisícům kdysi
udělil v podobném pří
padě, vydechl pokojně duši
ve své chatrči kolem tře
tí hodiny odpoledne, kdy
skonal na kříži Spasitel
Ježíš, jehož byl, jak jsme
viděli, obzvláštním cti
telem a následovníkem...

V září, říjnu a listopadu si připomínáme
3. 9. 1967

4. 9. 1837
9. 9. 1437

9. 9. 1912
14. 9. 1937

24. 9.
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1. 10. 1897
6. 10. 1887

5. 10. 1967

9. 10. 1967
12. 10. 1977
16. 10. 1967

18. 10. 1867
28. 10. 1918
29. 10. 1962

3. 11.

1952

7. 11. 1917

uveřejnily Sunday Times proslulý manifest čs.
spisovatelů, ohlas otevřeného sporu s mocí,
jak se projevil na IV. sjezdu spisovatelů v
červnu téhož roku
byl odeslán z New Yorku první kabelový telegram
byl na Staroměstském náměstí popraven poslední
husitský hejtman, Jan Roháč z Dubé
zemřel český básník Jaroslav Vrchlický
zemřel v předvečer 2. světové války první pre
sident Československé Republiky, Tomáš Garrigue Masaryk
začal Nicejský koncil, který skoncoval s obrazoborectvím v církvi a stanovil pravidla pro
znázorňování Boha a také svátých a andělů.
Všeobecně je znám pod jménem ’’Sedmý ekumenický
koncil”
zemřela jedna z nejoblíbenějších světic naší
doby "Terezička" z Lisieux
se narodil jeden z největších architektů 20.
století, Charles Le Corbusier. Jeho ateliér
byl po léta ve staré budově na 35, rue de Sèv
res v Paříži, kde je dnes budova CENTRE SEVRES
byly administrativně zastaveny nebo zcela reor
ganizovány některé kulturní časopisy, mezi ni
mi v prvé řadě Literární Noviny, jejichž celá
redakce byla vyměněna
zemřel francouzský spisovatel André Maurois
zemřel malíř Jan Zrzavý, který pobýval také
ve Francii, v Bretani i jinde
se solidarizují slovenští spisovatelé se svými
českými kolegy při schůzce na ÜV KSS v Brati
slavě
přešla správa Aljašky z carského Ruska na USA
vznikla Československá Republika
skončila stažením sovětských raket proslulá
kubánská krize
prohlásil Tito, že SSSR se stal státním kapi
talismem a zradil marxismus. Začátek otevře
né roztržky mezi Jugoslávií a Sovětským Svazem
začala v carském Rusku revoluce, která vešla
do světových dějin pod názvem ’’Říjnová" - v
důsledku posunu kalendáře po jejím skončení...
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14.11. 1847
20.11. 1952

27.11. 1952

zemřel český obrozenec a vědec J. Jungman
začal v Praze proslulý proces proti ’’spikle
neckému centru" v čele s R. Slánským a V. Clementisem, kteří oba skončili na popravišti
Rozsudky v tomto procesu, který lze opravdu
přiléhavě nazvat "krátkým procesem": tři do
životí a jedenáct šibenic!

Světci jsou někdy nečekaně vtaženi do víru
světských záležitostí; Johanka z Arku osvo
bodila Francii od Angličanů -

letos slaví celá švýcarská konfederace svého
velikého patrona:
Mikuláš z Flüe zemřel 25. září 1487
Jeho postava je neodlučitelná od vzniku

jednoho z nejlépe fungujících demokratických
systémů na světě...

NOVĚ KNIHY;
České vánoční pečivo (kuchařka)
Generace 35 - 45 (sborník)
Katechismus pro děti (I. díl)

Granat V., K člověku a Bohu v Kristu (dogmatika, 5. díl)
Koláček J., Je se mnou (viz ukázku str. 7)
Kolář J., Odpovědi
Kubeš + Šustrová, Charta 77 k situaci křestanů v ČSSR
Moravec F., Špión, jemuž nevěřili (reedice)
Patočka J., 0 smyslu dneška
Pitthart P., Osmašedesátý
Richterová S., Slova a ticho
Schulz K., Legendy & Invitace
Terlecký N., Don Kichot ze Sodomy
Vaculík L., Milí spolužáci!
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Vladimov G. N. Věrný Ruslan
Vohryzka - Konopa Venkov v temnu

Najdete u nás také exilové časopisy

STUDIE
nový

Život

SVĚDECTVÍ

ROZMLUVY

ZÁPAD

REPORTÉR

ZPRAVODAJ

150 000 slov

KLUB

LISTY

aj

-o-o-o-

Pani Jiřina LEVEAL, pravidelně navštěvující naše bohosluž
by i setkání po nich, byla nalezena mrtvá za ne zcela objas
něných okolností ve svém domě v pondělí 22. června tr. Pohř
bu žehem se zúčastnili její synové a malá skupinka našich
krajanů z Paříže. Nezapomeneme na ni v našich modlitbách!
-o-o-o-

Jako nedoručitelný se nám vrátil obežnik

pan
pani
pan
pan

KRATOCHVIL Fr.
NOVAK J.
RACEK J.
SLÁDEK J. M.

75007
92100
92000
06360

PARIS
BOULOGNE
MEUDON
EZE

Na Obežnik a Českou Katolickou Misii
Benák
Králík
Schlesinger
Švanda

Bernhard
Krejčí
Schovanec
Vaněk

přispěli

Fischmeister Han
Kurzweil
Ostrorog
Straka
Stránský

Upřímné Pán Bůh zaplatí
všem dárcům bez rozdílu!

Choutka
Rezek
Streitzig
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Náš program:
Mše sv.: Vždy první a třetí sobotu v měsíci ve čtvrt
na šest večer (17h15) v kapli domu

CENTRE
35,

75006

SEVRES

rue de Sèvres
PARIS

(tél.

45-44-58-91)

me t ro SEVRES-BABYLONE

Po mši sv.

pravidelná setkání s kulturně-náboženským
programem v sále č. 5 (přízemí domu)

19. září - zahajovací setkání s malým aperitivem
a přátelským setkáním
3. října - otec Kolář promluví o biskupské synodě, kte
rá zahajuje svou práci v Římě. Tématem syno
dy je postavení laiků v církvi a ve světě

! POZOR

!

17, října nejsou ani bohoslužby ani setkání

otec Kolář je v Římě jako překladatel na
synodě.
ZATO ALE je rnse svátá 24. října (o týden později)

a po ní následuje
OSLAVA

28.

ŘÍJNA

PŘÍLEŽITOST KE KOUPI KNIH
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