OBĚŽNÍK
České katolické misie
Ročník XVIII

Paříž

Číslo 6

leden 1988

Budete stát -před vládci a králi, kvůli mně, jim na
svědectví (Mk 13,9)
Memorandum otce kardinála československé vládě (La Crozx
ze 23. září 1987) nevzbudilo zájem jen v cizině. Také v Čes
koslovensku vyvolak reakci ve formě petice mezi katolíky na
Moravě, která má podpisy podpořit požadavky kardinála Tomáš
ka u také ukázat, že není "generálem bez armády", jak jej
někdy ironicky nazývají jeho kritikové. Nedá se říci předem,
kolik lidí je ochotno takovou petici u nás podepsat. Akce
se rozjela 1. ledna a riziko pro ty, kdo takový text podepíší, je u nás velké a zcela konkrétní. Nevyhnutelně to vypa
dá jako donkichotství, podobně podpisům pod Chartou před
11 lety. Snadno dovedeme sami formulovat výhrady rozumných
lidí, kteří takový text nebudou chtít podepsat, ač s jeho
obsahem souhlasí: ’K čemu je takový
podpis dobrý?’, budou se ptát. Být
rozumý je nemalá ctnost. Ale v křestanství jsou přece jenom ještě mnohem
důležitější věci, než pronikavá,
střízlivá analýza.
Na prvním místě mezi nimi stojí
vyznání křestanské víry, svědectví
Kristu před světem. Nový Zákon nás
k němu vyzývá a nezakrývá přitom ri-
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ziko, se kterým je to spojeno. Otázka "k čemu je takové
svědectví dobré' nebo "stojí to za to riziko?" se jaksi
neklade. Nejde o to, nutit někoho k nějaké přesně vymeze
né akci. To také autoři petice doma nedělají - jen nabí
zejí sami jednu možnost. Křestan, který si najde jinou
možnost, nebo, přesněji řečeno, neuhne před nimi, když se
objeví na jeho cestě, může klidně opomenout nabídky ji
ných. Ale nějakým způsobem by každý křestan měl svědectví
Kristu vydávat, když je k tomu vyzván jím samotným v Pís
mu svátém! Hodí se k tomu každá životní situace. Každá
sebou nese svá vlastní pokušení i své vlastní příležitos
ti projevit statečnost. Je udivující skutečností, že se
k tomuto kroku rozhodují rychleji a upřímněji lidé ve
velmi nesnadné a riskantní stiuaci, než ostatní. Právě
jednání křestanů u nás doma je toho výmluvnou ilustrací.

OPUS BONUM vydalo nedávno sborník s názvem "Charta 77
k situaci církví a věřících v ČSSR" za období existence
Charty. Na konci je sestaven jmenný rejstřík se skoro už
tisícovkou jmen pronásledovaných a zaangažovaných křes
tanů u nás doma, samozřejmě obsahuje jen známé případy,
zatímco režim si libuje ve ’vytváření’ případů neznámých.
Je to mnoho? Je to málo? Tak se bude leckterý z nás ptát.
Je to nízké procento či zlomek promile z celkového počtu
pokřtěných u nás. Je to obrovský počet ve srovnání s do
bou jen o málo starší.
Hlavně ale: k jakému svědectví jsme ochotni my? Jen si
vzpomeňme my starší, kteří jsme si toho režimu užili do
sytosti na vlastní kůži! Nezalézali jsme do děr dřív,
než se vůbec něco dělo? Nepokračujeme svým způsobem ve
stejném alibismu i tady, venku?
Vydáváme svědectví Kristu - například svou chápavostí,
spoluúčastí a zároveň pevností v zásadách v prostředí,
ve kterém žijeme? Šíříme kolem sebe (kdekoliv!) lásku,
která je rozpoznávacím znamením Kristových učedníků a nebo jsme jako ten příslovečný sud octa?

Probud se, spáči, vstaň z mrtvých,
a zazáří ti Kristus!
(Ef 5,14)
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PANE, SMILUJ SE NAD NÄMI
Tma, tatáž, kterou nosili jsme v sobě
nic netušíce, slepá, rouhavá
světem se valí, štěpní záplava
a tisíce nás zasula jak v hrobě.

Jsem pustě sám v tom temnu očistcovém,
sám bratr můj a sám je každý z nás;
ta samota je ocelový pás
a silou svou se z něho nevykovem.

Je prohledná a pevná jako mříže,
je úděsná, jak dveře bez kliky
s tím kukátkem - jímž Kdosi veliký,
ne nahodilý strážný, blíž a blíže
se do mne hrouží, loví každé hnutí,
jímž probouzí se duše z mrákoty.
Ne, nestudí ten pohled - jsi to Ty!
Pán, který ví a volá, aniž nutí.

Xriste, smiluj se nad námi
vždyt jsi to Ty, náš bratr z Getsemany
kdo hledí sem, kdo ruku ke mně vztáh’ Ty, který všechnu sklíčenost a strach,
bolestná zdání marnosti a rány,

kterými zeje nesmířená vina,
již dávno, dávno za mne do dna pil.
Ta lítost blín, ta zprahlost Černobýl,
jež chutnám ted, jsou kapkou Tvého vína.
A Tys je pil za všechna pokolení,
propastně sám, závratně nevinný!
Kéž, Pane, jsou mé černé hodiny
pro mých i lidstva hříchů vykoupení

Pane, smiluj se nad námi
Ty vidíš nás, Ty vidíš před nás dále
než dolétnou nejtoužebnější sny
cel zimničných: děj světlý, očistný,
jenž pracuje v nás jako vody v skále.

Václav Renč
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Zajímavosti z domova i ze světa

vyjednávání mezi.
Československem a Vatikánem nepři

Ani prosincová

nesla žádný konkrétní výsledek.
Delegace, která přijela do Říma,
byla vedena samým šéfem sekretariá
tu pro církevní záležitosti (Janků)
a zavítala i do Nepomucena.
Komuniké říká, že ’’došlo ke sblí
žení názorů na projednávané problé
mů”. Jak to tak vypadá, bude se zase
vyjednávat koncem ledna.

'eská katolická charita v Hradci Krá
lové (jediné "katolické" knihkupectví
v městě) inzeruje (v podobně "Katolických" novinách) celkem
patnáct knih, které si můžete objednat na dobírku v její
prodejně na adrese ČKCH, Tomanova 40., 500 02 Hradec Králo
vé. Jako katolíka vás jistě zaujmou knihy "Zuzajda a Jurajda", "Dunajská královna" (pověsti o Bratislavě), "Texas,
země osamělé hvězdy", "Národní muzeum" a hlavně samozřejmě
na prvém místě uvedená kniha "Opravy automobilů Škoda 105,
120, 130 Garde, Rapid".
Pro nedovtipy prohlašujeme, že jsme z patnácti titulů vy
brali opravdu ty nejnáboženštější!

Petici na podporu memoranda otce kardinála Tomáška (viz
minulé číslo Oběžníku} zahájili katolíci na Moravě, ve sna
ze ukázat, že jsou zajedno s požadavky memoranda, které žá
dá elementární svobody pro utlačované křestany v naší zemi.
K podstatnému uvolnění došlo v Madarsku při vyřizování
žádostí o výjezd do západních zemí. Podle západního tisku
jsou příslušné kanceláře doslovně obleženy v Budapešti i v
ostatních velkých městech - že by Maůaři chtěli opravdové
možnosti k výjezdu využít zavčas, než zase zmizí? Hospodářs
ká situace v jejich zemi se nezadržitelně zhoršuje, což bu
de voda na mlýn všech skalních komunistů hlavně u nás; tam
zavedli nové opatření při výjezdech do zahraničí (západního)
a očekávají od něj příliv vítaných tvrdých valut: chcete-li
pozvat někoho do zemí vykořistovatelského kapitalismu, mu
síte za něj složit do banky (samozřejmě v Československu)
20,- $ na den, prostřednictvím zastupitelství ČSSR v té kte-
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ré zemi. Ate pozor! - Tím není nic změněno na udělování vý
jezdních doložek pasovým oddělením VB! Komu výjezdní dolož
ku odmítnou, tomu bude odmítnuta na nebi na zemi i v bance.
A nikam nepojede. Poukázané peníze - podle dosažitelných in
formací - budou vráceny, po odečtení malého manipulačního
poplatku (za tu dobrou vůli a naději, kterou takto jeden na
chvíli má). Maďarsko halt zatím nejsme (a nebudeme, toho
marxdá nebude! dodávají ti skalní v Praze).

Den po odjezdu otce biskupa Jar. Skarvady z Los Angeles
tam nalezli u postele mrtvého otce J. Popetku TJ, neúnav
ného misionáře v českém prostředí v Kalifornii, kde přiví
tal ještě s velkým elánem návštěvu našeho otce biskupa. Měl
už za sebou těžkou srdeční operaci, a ač se zdálo, že vše
je zase v pořádku, bylo to už na ně přece jen příliš. Naši
krajané tam tedy osiří!
Vzpomínku na něj přinesl NŽ z listopadu (str 185).
Muzeum moderního umění v Paříži bude od 21. ledna vystavo
vat soubor fotografií J. Sudka, po dobu dvou měsíců. Bude
to v galerii "Forum" v Centre Gerge Pompidou.

Zprávy Charty (č. 15, z listopadu mr) přinášejí debatu k
diskuzi o nové hospodářské reformě, navrhované u nás stra
nou a vládou. Vyznívá velmi skepticky co do opravdových mož
ností reformy u nás za daných okolností.
Zajímavý je dokument Charty o deportacích slovenských ži
dů za druhé světové války, podepsaný řadou slovenských umělců. Byl sestaven ke 45. výročí této události a byl přeč
ten na území bývalého KZ v Dachau při smutečním shromáždění
slovenských Židů.
Estonský spisovatel Arho Vatton navštívil v průběhu své
oficiální návštěvy Československa také svého kolegu Václava
Havla. Policie jej při vstupu do domu legitimovala, ale ne
zadržela j ej .
Signatáři Charty V. Šilhanoví naproti tomu českoslovens
ká policie zabránila v cestě do Moskvy na seminář o humanit
ních otázkách, pořádaný nezávislým klubem Glasnost. Policie
na letišti v Ruzyni mu nedovolila nastoupit do letadla a odůvodnila svůj zákrok podezřením, že V. Šilhán je členem or
ganizované skupiny pašeráků deviz a drahých kovů. Ač u něj
při dlouhé a zevrubné prohlídce nic nenašli, nebyl mu odlet
umožněn. Jiný signatář, J. Urban, do Moskvy tímtéž letadlem
odletěl a semináře se zúčastnil.
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Ke dni lidských práv OSN uspořádala a řádně předem ohlási
la Charta spolu s VONSem manifestaci za propuštění politic
kých vězňů. Policie manifestaci pochopitelně zakázala, ale
přesto so na Staroměstském náměstí v určenou dobu sešlo mno
ho lidí (odhady se pohybují mezi 1500 a 2500). Manifestanti
pochodovali asi hodinu kolem Husova pomníku. Policie kontro
lovala všechny přístupové cesty k náměstí, ale manifestanty
nechala na pokoji. Spokojili se jejich filmováním a rušením
manifestace hudbou z ampliónů na náměstí.
Manifestanty pak po skončení akce kontrolovali a odváželi
k výslechu, kde došlo k početným surovostem, zvláště proti
chartistovi Jiřímu Gruntorádovi.
Třístránkový dopis Rudému právu poslal Václav Malý, kněz
bez státního souhlasu. Protestuje proti hrubým výpadům Vác
lava Doležala (pseudonym) proti Hlasu Ameriky a vatikánskému
vysílání v české řeči. Vyjmenovává v něm nedávné zákroky
proti věřícím, které očividně odporují Doležalovým tézím a
připomíná také zákaz výjezdu na synodu v Římě Msgre Hirkovi
z řeckokatolické diecéze v Prešově a Dr. Krčmerymu, angažo
vanému slovenskému laikovi.

NÁŠ OTEC BISKUP,

MEZI

JAROSLAV ŠKARVADA

NÁS ZAVITÁ VE DNECH 19 - 21.

ÚNORA

Každý biskup má povinnost vizitovat své farnosti

- jednou takovou farností Msgre Skarvady jsme i my

v Paříži.
Přijdte v co největším počtu

na bohoslužby v sobotu 20. února
(zahájení v 16 hod 45 - viz str 12 toho
to č í sla Oběžníku)

-Biskup je povinen se o svěřené křesťanské obce

starat;

ty jsou zato povinny přispívat na jeho

velké potřeby.
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Je samozřejmé, že mu uhradíme výdaje,

spojené s

jeho cestou k nám a pobytem u nás.
Ale to nestačí. Jak píše otec K. Janoušek z Mni
chova, k pátému výročí biskupského svěcení Msgre
Skarvady

(6. ledna 1983)

je vhodné předat mu tří

královou "koledu" jako výraz našeho uznání za

všechno, co už pro nás udělal i jako povzbuzení
do další činnosti.

V Německu tuto sbírku zorganizovali na svátek
svátých Tří králů.

My ve Francii ji uspořádáme při bohoslužbách,
které s ním budeme slavit.

Nezapomeňte na tuto sbírku!

Čtete alespoň

jeden z katolických

Časopisů

KŘESŤANSKÉ AKADEMIE V ŘÍMĚ ?

STUDIE

npvj>
: ■ j wm

Jestliže ano, nadešel okamžik obnovení
vašeho předplatného - nečekejte, až vám budou
muset poslat upomínku!

Pokud ještě mezi předplatitele nepatříte,
nadešel vhodný okamžik k tomu, abyste se
jím stal, nejraději hned, co myslíte?
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V lednu a únoru si připomínáme
1.1.
3.1.
6.1.

1888
1923
1983

9.1.
18. 1.
19.1.

1963

20.1.

1208

25.1.

1688

30. 1.
31.1.

1933
1888

2.2.
4.2.
11.2.
17.2.
17.2.
17.2.
18.2.

1923
1808
1858
1948
1958

20.2.

1948

1918

1923

22.2. 1948
23.2. 1908
24.2. 1848
25.2. 1948
25.2.
27.2.

1968
1943

se narodil spisovatel E. Bass
zemřel humoristický spisovatel J. Hašek
byl v basilice sv. Petra v Římě vysvěcen na
biskupa Msgre Jarosla Škarvada
propukla naplno činsko-sovětská polemika
začátek týdne modliteb za jednotu křestanu
rozehnal Lenin Ústavodárné shromáždění po
jeho první a poslední schůzi
se narodila Přemyslu Otakaru I. dcera Anežka,
budoucí zakladatelka kláštera na Františku.
Za její brzké svatořečení se modlíme!
se narodil legendární hrdina, zbojník Juraj
Jánošík
se stal Hitler říšským kancléřem
zemřel v Turíně Don Bosco, geniální vychovatel
mládeže a zakladatel kongregace saleziánů
se konal první sjezd KSČ ...
se narodil J. K. Tyl
se poprvé zjevila v Lurdech Panna Maria
poslední schůze československé koaliční vlády
zemřel básník Petr Bezruč
Popeleční středa, začátek postní doby
zemřel na následky atentátu politik a národo
hospodář A. Rašín
podala československá vláda demisi a tak uvol
nila cestu komunistům k převzetí celé moci
založení Lidových milic
zemřel v Praze básník Sv. Čech
zvítězila v Paříži revoluce
podepsal Dr. E. Beneš Gottwaldův návrh na ses
tavení nové vlády
uprchnul do ciziny generál J. Šejna
zemřel spisovatel K. Schulz

Počátkem roku 1938 zakládá pastor Roger Shutz nedaleko
bývalého opatství Cluny ekumenickou komunitu, které dá
vá nejdříve název "Coramunauté de Čluny".
Teprve později se z ní stává proslulá komunita v Taizé,
do které v r. 1986 zavítal sv. Otec Jan-Pavel II.
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Blahoslavená Anežka Česká
(Z přednášky paní

Bochaz v sobotu 5. prosince 1987)

Jinou větší nemocnici dá /Anežka/ vystavět později poblíž
dnešního Karlova mostu. Tento špitál s kostelem sv. Ducha
se stal kolébkou řádu křižovníků s červenou hvězdou, který
měl vedle ošetřujících bratří i značný počet kněží a řídil
nemocnice a fary v četných městech v Čechách, ve Slezsku,
v Polsku a v Uhrách.
Jiná je situace, jakmile se jedná o řeholi ženskou, pro
kterou ještě neexistuje vzor "chudého řádu". Do Prahy se
ale v tu dobu dostává zvěst o Kláře a jejích družkách a Anežce se jejich způsob života velmi líbí. Vysílá proto do
Itálie poselství s žádostí o jeden exemplář pravidel (ře
hole), aby si mohla udělat vlastní úsudek a ověřit si, že
opravdu odpovídají jejím představám. Klára jí ochotně vy
hoví, stejně jako o dva roky později nové žádosti, tento
krát už o zaslání řeholnic do Prahy Mezi oběma ženami tak
vzniká souvislá korespondence, ze které se nám zachovaly
čtyři dopisy sv. Kláry. Jeden z nich obsahuje dojemný hym
nus na svátou chudobu.
Tři sestry klarisky tedy přijely do Prahy a k nim se při
pojilo osm šlechtických dcer, které slavnostní obláčkou
vstoupily do řádu. V r. 1235 se k nim připojuje ani ne tři
cetiletá Anežka. Začíná dlouhý Anežčin zápas o papežské
schválení pražského kláštera, který velmi prospívá. Anežka
se stává abatyší, ale při první příležitosti tuto hodnost
zase odkládá. To jí nebrání ovšem ve využívání svého osob
ního vlivu královské dcery v nejrůznějšich záležitostech
doma i u vládnoucích dvorů Evropy a v Římě. Definitivního
uznání od Alexandra , velkého příznivce františkánského ideálu, se Anežce a jejímu dílu dostává až o mnoho později;
příslušná bula nese datum 4. května 1260. Alexandr IV. je
duchovně skutečným příbuzným Řehoře IX., který schválil
dílo sv. Kláry (potvrzovací bulu dostala Klára do ruky jen
několik hodin před svou smrtí). Nový řád se od tohoto okam
žiku velmi rychle šíří ve všech zemích, spojených s českým
královstvím 13. století, zvláště ve Slezsku a v Polsku.
Anežka sama strávila v klášteře "Na Františku", který za
ložila, 46 let. Zemřela tam sedmasedmdesátiletá v r. 1282,
pravděpodobně 6. března.
Skutečného uznání se této velké ženě českého středověku
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dostalo velmi pozdě. Vlny, které se přes její dílo a přes
její hrob v Praze na Františku převalily, byly tak počet
né a tak ničivé, že se posléze nedalo s určitostí ani na
lézt místo jejího posledního odpočinku. Klášter sám chát
ral a nescházelo mnoho k jeho úplné demolici. Je ironií
osudu, že jeho obnova, která byla tužbou tak mnohých Pra
žanů a Čechů, se mohla uskutečnit až v době tak nepřátels
ké křestanskému ideálu Anežčinu, jako je současná česká
situace. Snad i tom je kus jejího dále jdoucího osudu a
pro nás znamení naděje do budoucnosti. Naděje na svatoře
čení ’’naší" Anežky, naděje na lepší budoucnost, ve kterou
tato královská dcera jistě doufala křestanskou nadějí i
po strašné porážce na Moravském poli, pouhé 4 roky před
její smrtí, která sama už spadala do doby jednoho z nejhlubších úpadků českých věcí, na které už jakoby vrhal
stín konec královského rodu Přemyslovců, jehož význam
ným květem Anežka je.

Mnohokrát dekujeme paní Rochaz a spolu s ní doufáme
a těšíme se3 že se už brzy budeme mocí modlit ke
svaté Anežce české!
PS: Svatý Otec Jan-Pavel II. se o svatořečení Anežky
znovu zmínil ve své řeči ke kardinálu Tomáškovi při
jeho návštěvě ’ad limina’. Není pochyb o tom, že mu
samému na tomto uznání Anežky a jejího díla záleží ale jako už tolikrát, schází znovu některé z potřeb
ných podmínek...
Mdleme se a pracujme na tom, aby byly všechny po
tíže překonány a aby se chvála Anežčina rozléhala
neomezeně v prostorách jejího kláštera!
*
* *

ČETLI JSME KNIHU
(Martin Středa, Josef Koláček,
Řím-Mnichov
1987; spoluedice Křestanské Akademie a Kruhu přá
tel českého baroka)

’’Lumina" spirituality P. Martina Středy:
5. Nezabývej

se ničím, co nemá nic společného s tvým ú-
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řadem, zanechej zbytečného psaní, omez dlouhé rozhovory s
cizími lidmi a najdeš mnoho času pro duchovní věci.

9. Netrap se předčasné starostmi o to, co se stane; sta
čí to zlé, co přináší každý den.
10. Výhrad si čas, v němž bys rozvažoval, co je nutno vy
konat; zbývající část dne si uchovávej volného ducha, aby
ses spojoval s Bohem.
11. Nevměšuj se do drobných povinností a prací svých
podřízených.

12. Nehoň se, abys ihned odpovídal na každé psaní, abys
všechno udělal a obstaral. Plné využij vyhrazenou pracov
ní dobu; co se neudělá první den, udělá se druhý nebo třetí.
ÍS. Je lepší, když odložíš práci, než duchovní cvičení,
nebot především k nim tě zavazuje řehole.
14. Nesluší se, aby si opravdový muž ušlechtilého ducha
stěžoval na nějaké obtížné práce nebo že jich má příliš
mnoho.
15. Nahrnou-li se nezbytné práce, neztrácej rozhled a
duševní sílu, ani přívětivost; s důvěrou se odporuč Bohu
a zůstaň stále usebraný. Seřad si je a začni od těch nej
naléhavějších, potom se dej do ostatních. Jestliže tě něk
do přitom vytrhuje, laskavě mu řekni, aby přišel po druhé.
16. Hrnou-li se práce, bohatnou řemeslníci; hrnou-li se
kupující, bohatnou kupci; hrnou-li se klienti, bohatnou
advokáti; hrnou-li se nemocní, bohatnou lékaři.

Jako nedoručitelný se nám vrátil Oběžník

pan
paní
pan
pan
pan

BENÁK J.
GRAFE A.
HORÁK G.
KORBEL J.
SLÁVA F.

75007
67000
06600
65380
69005

PARIS
SELESTAT
ANTIBES
OSSUN
LYON
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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

SEVRES

35, rue de Sèvres
75006

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)

Na leden a únor jsme připravili

16. ledna - videokazeta o setkání ve Frankenu

6. února - Dr. Neuwirťh z univerzity v Lovani promluví na
téma "Československo v pohledu F. X. Šaldy

20. února -NÁVŠTĚVA OTCE BISKUPA J, ŠKARVADY
našeho biskupa, sídlícího v Římě.
PRUĎTE V CO NEJVĚTŠÍM POÖTU DŮSTOJNĚ
přivítat našeho představeného a slavit

S NÍM EUCHARISTII!

PROGRAM:

16 hod 45 přivítání a průvod k oltáři
bohoslužby
18 hod 00 setkání v sále č. 5
.
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