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Milí přátelé,
Květnou nedělí vstupujeme každoročně do Svatého týdne, který je
vyvrcholením celého liturgického roku a dějin spásy. Kristus přichází do
Jeruzaléma, aby naplnil židovskou velikonoční Paschu, při které si
starozákonní Boží lid připomíná osvobození z Egypta a přechod do zaslíbené
země.
Ježíšova Pascha je obětí jeho života, přechodem z tohoto světa k Otci,
který uskutečňuje z lásky ke každému z nás. Osobně nás zve, abychom
vědomou účastí na velikonoční liturgii měli podíl na Jeho přechodu. Měl by
přetvářet náš každodenní život. Blízkost k Ukřižovanému je především
povoláním k modlitbě, která je nejen pro apoštoly v Getsemanské zahradě,
ale i pro nás dnes velmi náročná. S apoštoly sdílíme jejich únavu, možná i
nechuť, a často bychom snad spolu s Petrem raději vytasili meč a svými
aktivitami zachraňovali Boží království.
Povolání k modlitbě však zůstává.
Jejím plodem je osobní poznání Krista i sebe a lítost nad hříchem, který
však je vzkříšením definitivně přemožen.
Přeji Vám tuto blízkost k Ukřižovanému a radost ze Vzkříšeného.
Váš
P. Stanislav

Vzkříšený nám není v patách, ale je před námi.
“Jde před vámi do Galileje”, říká mládenec
v hrobě. Od té chvíle je Vzkříšený provždycky
“před námi”. Ptáme-li se tedy, kde je, pak jediná
dostačující odpověď zní: Je před námi.
Ať je nám cokoli v patách a žene nás to od
pohromy k pohromě, Vzkříšený to není. Snad to
jsou stíny naší minulosti, naše komplexy, je to
strach z nás samých, který promítáme do jiných lidí
a národů. Je to nakonec i naše vina, která nás vhání
do viny nové.
To všechno nás může štvát a hnát a být nám
v patách - ON však ne! ON za sebou zanechal nejen
neštěstí smrti, ON za sebou zanechal to minulé
vůbec.
Kurt Marti

Co nového kolem nás
~ České centrum je pro veřejnost otevřeno od pondělka do pátku 1 2 - 1 8 hod.,
knihovna od pondělí do pátku, 14 - 18 hod. K vystavení legitimace do knihovny je
třeba předložit carte ďidentitč nebo pas a potvrzení o bydlišti. Poplatek je 30 Frs,
pro studenty 20 Frs za rok.
Telefonní číslo Českého centra: 01 53 73 00 25, knihovna 01 53 73 00 21.
~ Po Vánocích se P. Drobný vrátil z Německa, kde složil doktorát z teologie.
Srdečně gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů a radosti v kněžské práci a
duchovním životě.
~ O stálém zájmu o život a dílo Mistra Jana Husa ve Francii svědčí nedávné vydání
knihy Jeana Puyo, věnované Husovu životu a dílu. Jean Puyo, Jan Hus, DDB,
collection “Temps et visages, 188 stran, 92 F.

Náš rozhovor
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Při nedávné cestě do Prahy jsme využili příležitosti a položili několik otázek ministru školství Janu
Sokolovi. Od 7. března, kdy se rozhovor konal, se ledacos událo (například vysokoškolský zákon
prošel hlasováním v parlamentě), většina otázek je však stále aktuální.

Pane ministře, vláda, jejímž jste členem, bude ve funkci pouhých pět měsíců. Stojí
to vůbec za to? Pokládá se vláda premiéra Tošovského za plnohodnotnou vládu,
nebo jen za vládu prozatímní, jejímž úkolem je dovést zemi k volbám?

Krátké funkční období muže být výhoda: žádných “sto dnf’. musí se pracovat teď hned. Také
okamžité oslabení politických stran dovoluje dělat i nepříjemná rozhodnutí, neboť pan Tošovský
nepotřebuje vyhrát volby.

Mohl byste nám říci, co už vláda od svcho schválení udělala?
Dala na stůl skryté zadlužení země (obce, státní banky, atd.), které předchozí vláda kamuflovala.
Dnes už každý ví, že rozpočty byly jen zdánlivě vyrovnané. Rozhodla o další deregulaci cen, kterou
předchozí vlády nezodpovědně odkládaly a začly s ní až v roce 1997. Dokončila privatizaci první
7. velkých bank (IPB). Schválila (jednohlasně) vstup do NATO a projednala všecky Poziční
dokumenty projednání s EU. Začala se skutečnou reformou zdravotnictví.

Podívejme se ted přímo do vašeho rezortu. Co pokládáte za svůj nejduležtější úkol?
Když jsem nastupoval do úřadu, měl jsem jich sepsáno 45. Některé jsem už udělal, ale přibývají
další. Hlavní jsou tyto:
- odpolitizovat ministerstvo:
- dát mladým učitelům jasnou perspektivu, aby neodcházeli jinam;
- snažit se. aby učiliště a odborné školy neprodukovaly nezaměstnané;
- dát větší pravomoci okresům a ředitelům škol;
- prosadit zákon o vysokých školách a připravit nový způsob jejich financování;
- přesvědčit vědce, že chtějí-li něčeho dosáhnout, musí táhnout zajeden provaz;
- otevírat vědu a VŠ do zahraničí, odstraňovat jazykové bariéry.

Nás, žijící v zahraničí, zaujala zpráva, žc vláda uvažuje o možnosti volit na
zastupitelských úřadech, a to snad už v těchto volbách. Jaký je stav této otázky?
Parlament bohužel odmítl zkrátil Ihúty k projednání, ale návrh zákona tuje; takže snad příští vláda?

Je nějaká otázka, kterou byste si rád položil sám?
.lak to udělat, aby to. co jsem začal, pokračovalo i po volbách?

Co byste vzkázal čtenářům Oběžníku?
Aby České republice i dál drželi palce a nenechali se otrávit tím.jak se vůči nim někdy chová.
-
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Ze života Misie

Oběžník sc rozhodl, žc bude vycházet dále, přesto, že minulá redakce řečená
“stará” ukončila svoji obětavou činnost. Nová redakce bude pracovat skromněji, což
se projevuje už tímto číslem, které má jen čtyři stránky. Počítáme s tím, že snížíme
počet exemplářů, neboť se domníváme, že celá řada adres už nemá čtenáře. Proto v
případě, že další číslo Oběžníku nedostanete, ačkoli o něj máte zájem, napište na
obvykou adresu Misie, to jest Mission Catholique Tcheque, 35bis ruc de Sevřeš.
75006 Paris, a vše bude napraveno. Aby se Oběžníku dobře vycházelo, musíte k
němu projevit jakousi náklonnost, je třeba o něj bojovat.
Slyšeli jsme, že náš stále odpovědný vydavatel P. Kolář přijede do Paříže v
květnu, leč nevíme kdy a nevíme nic o tom, jestli se zdrží.
P.S.: Už víme, pojede do Toulouse a bude se moci zastavit i v Misii - podrobnosti
najdete v rubrice Náš program.
- jm Oběžníku sc od tohoto čísla ujímá nová redakce ve složení: Jiřina
Machová, Marie Stránská.
Adresa Oběžníku se nemění, přibývá e-mail: jan.stransky@wanadoo.fr.

Čeští a moravští biskupové v čele s pražským arcibiskupem kard. Vlkem svolávají
plenární sněm české církve. Sněm má za úkol uvést do života závěry 2. vatikánského
koncilu i v naší zemi. Má jít o "přiblížení života církve potřebám doby i současné
společnosti podle 'znamení doby', aby tak církev lépe odpovídala na touhy a hledání
našich současníků". Biskupové proto vyzývají k utváření diskusních a reflexních kroužků
ve farnostech a společenstvích. Naše Misie se hodlá sněmu také zúčastnit. Přihláška se
jmény zájemců je už sice odeslána do Prahy, ale máte-li o práci ve sněmovním kroužku
zájem, ozvěte se Marii Stránské, která byla navržena za jeho animátorku.
- ms -

Na Českou katolickou m isii a na Oběžník přispěli :
Volf

Challier

Kirk

Všem dárcům upřímné PÁN BŮH ZAPLAŤ !

Náš program:
ČESKÉ MŠE SV. V CENTRE SEVRES:
V SOBOTU 18. DUBNA 1998 S P. STANISLAVEM DROBNÝM
Po mši v kinosále promítání filmu Zapomenuté světlo
s B. Polívkou v hlavní roli.
V SOBOTU 16. KVĚTNA 1988 S P. PETREM KOLÁŘEM
A P. STANISLAVEM DROBNÝM
Po mši setkání s P. Kolářem - novinky z Čech i Paříže.
V SOBOTU 20. ČERVNA 1988 S P. STANISLAVEM DROBNÝM
Program bude upřesněn později.
VŠECHNY TYTO SOBOTNÍ MŠE SE KONAJÍ V KAPLI CENTRE SEVRES
35, RUE DE SEVRES, 5. PATRO, 75006 PARIS, M° SEVRES - BABYLONE
Pravidelné ČTVRTEČNÍ MŠE s P. Drobným pokračují, a to 16., 23. a 30. dubna
7 , 14., 21 a 28 května ~ 4., 11, 18 a 25. června 1998,
vždy v kapli domu 170, BLD MONTPARNASSE ~ 75014 PARIS .
Po uzavření domu ve 20 h 00 je vrátnice opuštěna,
je třeba přijít nejpozději v 19h55.
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