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Jan Ámos Komenský
[... A uslyšel jsem hlas, jak volá:] "Navrať se, odkuds vyšel, do domu srdce
svého, a zavři po sobě dvéře."
Kteréž rady já, jak jsem rozuměl, tak jsem poslechl, a že sem Boha radícího
poslechl, přešťastně jsem učinil: ale i to již dar jeho byl. [...] A aj, zvrchu zastkví se
světlo jasné, k němuž já očí pozdvihna, spatřím vrchní to okno plné blesku,
v kterémž, aj, blesku spouští se ke mně dolů jakýsi, postavou sic podobný nám
lidem, ale jasností právě Bůh. [...] Kterýž radostí mne zděšeného vida, takto ke mně
dále promluvil: "Kdežs pak byl, synu můj? kdes byl tak dlouho? kudys chodil? čehos
v světě hledal? Potěšení? I kdežs ho hledati měl než v Bohu? a kde Boha než
v chrámě jeho? a který chrám Boha živého, než chrám živý, kterýž on sobě sám
připravil, srdce tvé vlastní? Díval jsem se, synu můj, kdyžs bloudil: ale již jsem se
déle dívati nechtěl, přivedl jsem tě k sobě, tebe do tebe uveda. Nebo tu sem sobě
zvolil palác k bydlení svému: chceš-li tu bydleti se mnou, najdeš tu, čehož v světě
nadarmo hledal, pokoj, utěšení, slávu a sytost všeho, toť slibuji, synu můj, zklamán
nebudeš jako tamto."
Já ty řeči slyše, a že to můj Spasitel, Ježíš Kristus, o němž sem i prvé v světě
povrchně něco slýchal, jest, s bázní a pochybováním, ale s plným potěšením a
celou dověrností ruce sepna a jemu podávaje, řekl jsem: “Teď jsem, Pane můj
Ježíši, vezmi mne sobě, tvůj chci býti a zůstávati na věky. Mluv služebníku svému a
dej, ať poslouchám; pověz, co chceš, a dej, ať oblibuji; vzlož, coť se líbí, a dej, ať
nesu; obrať mne, k čemu chceš, a dej, ať stačuji; poruč, co chceš, a co poroučíš, dej:
nechť jsem já ničímž, aby ty sám všecko byl.”
Labyrint světa a ráj srdce, 1623
Je třeba lidi učit milovat život, tak aby si ho přáli věčný.

Jan Ámos Komenský (1592-1670) byl vždy znám a uznáván jako pedagog.
Byl první, kdo se pokusil založit pedagogiku jako systematickou metodickou vědu.
On sám však viděl svoje poslání šířeji. Na konci svého života vyznává, že všechna
svá pedagogická díla psal jako duchovní, jehož hlavní snahou byla především
“obecná náprava věcí lidských” na tomto světě. Připomeňme, že letos uplynulo 400
let od založení Jednoty bratrské, jejímž posledním biskupem Komenský byl. Dílo
Komenského čítá více než 250 textů, teologických, teologicko-politických,
vědeckých, filosofických, literárních a filologických. Jazyk, kterým jsou tyto texty
napsány, je dodnes vzorem krásné češtiny.
Jako duchovní Jednoty bratrské se Komenský po bitvě na Bílé hoře musel
skrývat a posléze musel z Čech uprchnout. V exilu pobýval v Polsku, Uhrách, Anglii,
Švédsku a Nizozemí, stále s nadějí, že se snad nakonec politické poměry změní a
on se bude moci vrátit a pracovat pro svůj národ. Na to se také nepřestával
připravovat. “Celý můj život byl putováním a neměl jsem vlasti. Ustavičně jsem měnil
místo pobytu, nikdy a nikde jsem neměl stálého domova...”
Je škoda, že se Komenského dílo, tak jako dílo většiny klasiků, málo čte a
jeho znalost se omezuje na pár citátů jako “kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem”
nebo na poznatek, že Komenský je “učitel národů”. Ale přece: nade dveřmi školy, do
které jsem kdysi dávno chodila, visí nový nápis: “Dej věci vykonané za sebe mluviti.
J.A.Komenský." Odvaha otevřít Komenského spisy je odměněna: jsou tam poklady,
na kterých věky nenechaly ani škrábnutí.
-jf, msS použitím knihy Oliviera Cauly: Comenius, Ed. du Félin, 1995.

Zprávy z Čech
• Výsledky voleb. Předčasné parlamentní volby, které se konaly ve dnech 19. a 20. června
přinesly nejedno překvapení. Hlavním z nich byl naprostý propad strany Důchodců za životní
jistoty a Republikánské strany. Česká strana sociálně-demokratická podle očekávání zvítězila,
ale s menším náskokem, než se očekávalo. Výsledky: I. Česká strana sociálně-demokratická
(ČSSD) 32,31% hlasů, tedy 74 mandátů (o 13 víc než v minulých volbách), 2. Občanská
demokratická strana (ODS) 27,74% hlasů, tedy 63 mandátů (oproti min. volbám o pět méně),
3. Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) 11,03% hlasů, tedy 24 mandátů (+2),
4. Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová (KDU-ČSL) 9% a
20 mandátů (+2), 5. Unie svobody (US) 8,6% a 19 mandátů. Hlasování se zúčastnilo 74,03%
oprávněných voličů.
• 22. června pověřil prezident republiky sestavením vlády Miloše Zemana, předsedu vítězné
ČSSD. Úkol byl obtížný a po týdnu vyjednávání a neúspěšném prvím kole přinesla konečný
výsledek dohoda s Václavem Klausem. (Pro srovnání: podle průzkumu veřejného mínění
očekávalo koalici ČSSD s ODS 5% respondentů, kdežto koalici ODS, KDU-ČSL a US 64%.)
• Týden zahraničních Čechů uspořádala ve dnech 28. června až 4. července v Praze
Univerzita Karlova. Zúčastnilo se jej přes 300 krajanů z celého světa. Setkání mělo popsat
problémy, s nimiž se skupiny i jednotlivci setkali při odchodu do jiné země a také při kontaktu
s českou společností po r. 1989 i předtím. Ve svém dopise účastníkům setkání prezident Václav
Havel píše: “Musíme se naučit chápat Čechy a krajany žijící v zahraničí jako integrální součást
našeho národa. Měli bychom, jako stát, pro narovnání vztahů se svými spoluobčany udělat více,
tak jak se tomu děje například v Polsku či Maďarsku. V dnešní době, kdy naše republika směle
vykročila do Evropské unie, si již nemůžeme dovolit setrvávat v předsudcích.” V současné době
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žijí za hranicemi ČR podle odhadů asi dva miliony Čechů.
• Zdražování. Od 1. července se zvýšily ceny plynu o 27%, elektřiny o 24% a nájemného
o 15-45%. Pro obyvatele velkých měst to bude znamenat zvýšení nákladů na plyn, elektřinu a
nájemné asi o 1000 Kč měsíčně. Zdražení je doprovázeno sociálními opatřeními na pomoc
méně majetným domácnostem.
• Hvězda českého hokeje brankář Dominik Hašek podruhé vyhrál soutěž o prestižní Hartovu
trofej pro nejužitečnějšího hráče severoamerické NHL. Na druhém místě za Haškem se umístil
útočník Jaromír Jágr.
• “Opoziční smlouva” mezi ČSSD a ODS, která byla podepsána 9. července, umožnila
nakonec Miloši Zemanovi sestavit menšinovou vládu. Podle smlouvy se strany mimo jiné
zavazují “ respektovat právo vítěze voleb sestavit vládu a respekt vyjádřit neúčastí poslanců
druhé strany při hlasování o důvěře vládě; respektovat právo druhé nejsilnější strany být
v opozici s nárokem obsadit místa předsedů obou komor Parlamentu ČR; při ustavování orgánů
Parlamentu ČR postupovat po vzájemné dohodě a respektovat právo opoziční strany na obsazení
dalších funkcí (následuje seznam); nevyvolat v průběhu volebního období hlasování
o důvěře vládě a ani je nepodpořit; neuzavřít po dobu trvání smlouvy koalici nebo dohodu
s třetí politickou stranou, která by tím mohla získat místo ve vládě nebo funkci vymezenou
touto smlouvou, ani s ní neuzavřít trvalou dohodu o hlasování a nenavrhnout bez předchozích
konzultací do vlády nestraníka”. Předseda KDU-ČSL Josef Lux označil smlouvu za
protidemokratickou a protiústavní, předseda US Jan Ruml ji přirovnal k totalitní ústavě - rozdíl
je podle Rumla v tom, že místo jedné strany si nárok na vedoucí úlohu rozdělily strany dvě.
• V Brně byla na začátku července slavnostně otevřena první mešita v ČR. Podle předsedy
Ústředí muslimských náboženských obcí Mohameda Aliho Šilhavého žije v ČR asi 400
tuzemských muslimů, ale cizinců islámského vyznání pobývá v republice několik tisíc. Další
mešita by se měla stavět v Praze.
• Manželé Havlovi vyhráli spor o billboard (pardon, ale tohle je nové české slovo, které
označuje velkoplošnou reklamu, pozn. Oběžníku), známý pod označením Václavka a Dášeňka,
který loni vyvolal značný rozruch. Plakát, propagující obuv firmy Ravelii, zobrazuje foxteriéra
(narážka na Dášeňku Karla Čapka) olizujícího bustu Václava Havla. Havlovi se cítili hrubě
uraženi hlavně textem “Wear Ravelii - fuck the World”. Odškodné, pět milionů korun, věnují
Havlovi obětem loňských povodní.
• Ustavující zasedání kordinační rady česko-německého Diskusního fóra, které vzniklo na
základě česko-německé deklarace a jehož cílem je dialog mezi oběma zeměmi, se konalo v Plzni
4. a 5. července.
• Devětadvacetiletá česká tenistka Jana Novotná vyhrála 4. července turnaj ve Wimbledonu.
• Menšinová vláda sociálních demokratů byla jmenována 22. července. Předsedou vlády je
Miloš Zeman, místopředsedy Pavel Rychetský, Vladimír Špidla, Pavel Meitlík, a Egon Lánský.
Ve vládě jsou dále Jan Kavan (zahraničí), Václav Grulich (vnitro), Vladimír Vetchý (obrana),
Otakar Motejl (spravedlnost), Ivo Svoboda (finance), Miroslav Grégr (průmysl a obchod), Jan
Fencl (zemědělstvo, Antonín Peltrám (doprava), Jaromír Císař (místní rozvoj), Vladimír Špidla
(práce a sociální věci), Ivan David (zdravotnictví), Eduard Zeman (školství), Pavel Dostál
(kultura), Miloš Kužvart (životní prostředí) a Jaroslav Bašta. Až na ministra spravedlnosti
Motejla jsou všichni členy ČSSD. Sedm ministrů (Císař, Dostál, Grégr, Grulich, Rychetský a
oba Zemanové) bylo členy KSČ, většinou do roku 1969/70. Lánský a Kavan uprchli
z Československa po roce 1968 a vrátili se až po roce 1989. Nepřítomnost žen ve vládě
vysvětluje Zeman tím, že jeho vládaje, alespoň pro první dva roky, “vládou sebevrahů” a že by
nechtěl, “aby byli talentovaní ženští politici ze sociální demokracie zbytečně postiženi tím, že
klesne jejich popularita a jejich prestiž” při prosazování nepopulárních opatření.
• Václav Klaus byl zvolen předsedou Poslanecké sněmovny, místopředsedy jsou
P. Buzková a S. Gross (ČSSD) a za ODS Ivan Langer.
• Záplavy postihly koncem letošního července území o rozloze asi sta čtverečních kilometrů ve
východních Čechách, a to zejména v okrese Rychnov nad Kněžnou. Šest lidí zahynulo a hmotné
škody se odhadují na 1,5 mld korun. Velké povodně se ztrátami na životech jsou hlášeny i
z východního Slovenska.
• Václav Havel se 26. července podrobil poslední plánované operaci, kterou mu byl uzavřen
boční vývod tlustého střeva. O několik dní později se dostavily vážné pooperační komplikace
s dýcháním a poruchami srdečního rytmu, které se však lékařskému týmu podařilo zvládnout.
• 19. srpna odhlasovala Poslanecká sněmovna důvěru sociálně demokratické vládě
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Miloše Zemana. Nepřítomnost poslanců ODS umožnila ČSSD snadno přehlasovat zástupce US
a KDU-ČSL. Komunisté se zdrželi hlasování.
• Za oběti sovětské okupace sloužil 21. srpna v katedrále sv. Víta mši biskup Václav Malý.
• Ve věku 84 let zemřel 18. srpna v Praze akademik Otto Wichterle, chemik a vynálezce
měkkých kontaktních čoček.
• Senátní komise pro spolupráci s českými krajany žijícími v zahraničí předává legislativní
komisi horní komory parlamentu (poslanecké sněmovně) novelu zákona, který by měl umožnit
uprchlíkům z dob komunismu nabýt dvojího občanství za jednodušších podmínek. Novela by
také měla pomoci řešit postavení asi 60.000 Čechů, kteří si v roce 1993 po rozdělení republiky
zvolili slovenské občanství, -rp 1/10/98 • Koordinační schůzky šesti zemí usilujících o vstup do Evropské unie se ve Varšavě
zúčastnili zástupci České republiky, Estonska, Maďarska, Polska, Slovinska a Kypru, -rp
1/10/98 • Miroslav Štěpán, předseda Strany Československých komunistů (SČK) prohlásil, že dvě
komunistické strany nemohou vedle sebe existovat, a že se tudíž čeští komunisté mají
rozhodnout mezi jeho stranou a Komunistickou stranou Čech a Moravy (KSČM), vedenou
Miroslavem Grebeníčkem. -rp 1/10/98 • Černý čáp Hynek, jehož cestu na zimu do Afriky sledovali čeští ornitologové v rámci projektu
Africká odysea pomocí vysílačky, padl za oběť lovcům v jihozápadní Francii. Mezi třemi čápy
černými, zastřelenými ve Francii letos v září, byl kromě Hynka i jeden čáp s koužkem
Národního muzea v Praze. Organizátoři Africké odysey podávají stížnost u francouzských
úřadů, -rp 1/10/98 • První kolo voleb do Senátu proběhne ve dnech 13. a 14. listopadu, druhé kolo týden
nato. Volby se týkají 27 z 81 volebních obvodů, a to těch, ve kterých byli senátoři ve volbách
roku 1996 zvoleni na dva roky. (Při zakládání Senátu před dvěma lety bylo rozhodnuto, že
v těchto prvních volbách bude jedna třetina senátorů zvolena na dva roky, jedna třetina na čtyři
roky a poslední třetina na šest let.) Regulérní funkční období senátora je šest let a každé dva
roky se obnovuje jedna třetina mandátů.
• Nový sídelní biskup královéhradecké diecéze Dominik Duka byl uveden do úřadu
26. září. Biskup Duka se narodil roku 1943 v rodině vojenského pilota RAF, po střední škole
se vyučil strojním zámečníkem a pracoval v Závodech Vítězného února. V roce 1965 byl přijat
na bohosloveckou fakultu v Litoměřicích a o dva roky dříve tajně vstoupil do řádu dominikánů.
Jako farář působil do roku 1975, kdy mu byl odňat státní souhlas. Od té doby pracoval jako
rýsovač ve Škodě Plzeň. Za ilegální činnost v řádu, vydávání samizdatů a spolupráci se
zahraničím byl v letech 1981-1982 vězněn, -rp 27/9/98 • Vatikán posílá do České republiky zvláštního vyslance, který se má jednotlivě setkat
s ženatými kněžími takzvané podzemní církve. Mnozí z nich odmítají nabízená řešení, kterými
jsou buď vstup do řecko-katolické církve, nebo jáhenská služba v církvi, protože je považují za
ponižující. -La Vie • Václav Havel navštívil ve dnech 15. až 19. září Spojené státy. Byl tak prvním státníkem,
který přijel po zveřejnění zprávy vyšetřovatele Kenneth Starra. Poděkoval Clintonovi za jeho
osobní přispění k rozšiřování NATO a na slavnostní večeři mu předal Řád bílého Iva,-IHT• Předseda KDU-ČSL Josef Lux odstoupil 24. září kvůli těžkým zdravotním problémům ze
všech svých politických funkcí.
• Ve dnech 25. a 26. září proběhly na Slovensku volby do Národní rady SR. Přes masivní
volební kampaň, na kterou si premiér Mečiar pozval (najal) mimo jiné Claudii Schifferovou,
Claudii Cardinalovou a Gérarda Depardieu, jeho strana, Hnutí za demokratické Slovensko,
volby nevyhrála, i když zůstává se svými 43 mandáty nejsilnější stranou. Blok opozičních stran
obsadil ve stopadesátičlenném parlamentě 93 křesel. Za potencionálního koaličního partnera
HZDS byla považována Strana demokratické levice (bývalá komunistická strana), ale její
předseda prohlásil účast v Mečiarově vládě za “nepřijatelnou”. Společně se svým zbývajícím
koaličním partnerem, Slovenskou národní stranou, má Mečiar v parlementě 57 křesel. I když má
Vladimír Mečiar podle ústavy 30 dnů na sestavení vlády, očekává se, že se mu to nejspíš
nepodaří a příštím předsedou vlády bude Mikuláš Dzurinda, předseda Strany demokratické
koalice. -IHT.Le Figaro -

Podle týdeníku Carolina, zpráv Radia Praha, International Herald Tribune a La Vie -ms d

Výročí: 1968
Pod záštitou prezidentů Francouzské a České republiky se ve
dnech 16. a 17. června tr. konalo v Paříži mezinárodní kolokvium
Pražské jaro 1968. Z přednášejících nás nejvíce zaujal příspěvek
Petra Pitharta, který mj. řekl:
Soudím, že samotný 21. srpen 1968 není tím rozhodujícím
mezníkem v dějinách naší společnosti. Spíše než vlastní jaro
formovalo
českou a slovenskou společnost období "mezi dvěma
srpny" v letech 1968 a 1969 a tvrdím, že nás formuje dodnes.
Kdyby byl rok po jaru rokem vystřízlivění a hořké, osvobozující
pravdy, mohla být porážka dokonce blahodárná. Ale ten rok byl
spíše rokem postupné rezignace a formování postojů: jedním z nich
byl cynismus ze zoufalství, jiným útěk do vnitřní emigrace,
dalším ukrývání se v konzumním, byť chudém, soukromí. Dualita
Pražského jara se tak naplno vyjevila až se zpožděním; míním jí
napětí mezi iniciativní občanskou společností a pouze reagujícím
vedením KSČ.
Dubček byl využit těmi, kteří chtěli jít mnohem dál. Jeho
historická zásluha je v tom, že se zneužít nechal - snad vskutku
upřímně nechtěl jít proti veřejnému mínění a lze říci, že se
nechával zneužívat čím dál raději: pro lidi jeho druhu, navyklé
nepopularitě, to musel být úžasný zážitek. Viděno skrze
komunistickou ideologii, bylo tehdy všechno skoro nové - v tom je
podstata dvojího vidění tehdejších událostí. Po okupaci se
ukázalo, že ideál demokratického socialismu byla pošetilá iluze.
Za iluze a tím spíše za ideály bývají lidé ochotni obětovat více
než obětoval Dubček a jeho druhové ve vedení KSČ. Reformní
komunismus se ukázal jako nevěrohodný, zrovna tak jako ti, kteří
s ním byli bláhové ztotožňováni.
Za těchto okolností střízlivěla veřejnost příliš prudce,
nikoli však k sebepoznání, ale rovnou k zřeknutí se dějin jako
sdíleného prožitku času a událostí. Lidé prožívali spíše než
zklamání - oklamání. A prožívali to s jistým studem: byli jsme
hloupí, naletěli jsme. Je příznačné, že tento prožitek obrátili
především proti sobě samým, nikoli proti Sovětům. Tak se stalo,
že Brežněvova doktrína byla vlastně akceptována, sociální chování
i veřejný život se zprivatizoval, se změnou poměrů se přestalo
počítat. Proto také "sametová revoluce" přišla až po polské,
maďarské, "enderácké" a dokonce i po bulharské. Zařídili to za
nás jiní, nám změna v r. 1989 spadla do klína, což v sobě nese
varování: kdo snadno nabyl, snadno pozbude.
Dualitu Pražského jara je tedy třeba důsledně respektovat,
tj. oddělovat počínání reformních vůdců a počínání tehdejší
veřejnosti, která se nemá za co stydět, jakkoli byla politicky
naivní. Třicáté výročí těchto událostí nám dává možnost lépe
pochopit naši minulost a vrátit našemu času dějinný rozměr. Jinak
cynismus a stud zůstane naším základním postojem a až se stud
vytratí, zůstaneme sami uprostřed světa, kterému nerozumíme a
kterého se proto obáváme.
Zapsal Vladimír Stránský
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Zápisník
• V Jízdárně Pražského hradu můžete až do 29. listopadu vidět výstavu z díla Josefa Lady, která
zahrnuje kromě ilustrací také plakáty, hračky, výpravy pro divadlo a film i filmy samotné.
Některé kresby jsou zde vystaveny vůbec poprvé, protože jejich náměty byly pro komunistickou
cenzuru nepřijatelné. - Je velmi pravděpodobné, že výstava tohoto rozsahu a zajímavosti bude
ještě prodloužena.
• Ve Valdštejnské jízdárně v Praze je až do 10. ledna otevřena výstava obrazů Jakuba
Schikanedra (1855-1924). Schikanederovo dílo se začíná až v posledních letech popravu
oceňovat a letošní výstava je první velkou výstavou, která je mu věnována.
• Pan Benjamin Kuras, český novinář žijící v Anglii, bude od prosince 1998 vydávat měsíčník
Expat. Časopis bude šestnáctistránkový (formát A4) a kromě přehledu událostí a jejich analýzy
bude obsahovat “informace ze zákulisí české politiky, byznysu a justice - včetně identifikace
padouchů - a lahůdkový výběr z českého panoptika”. Roční předplatné pro Evropu je 48 liber,
objednávky na adrese: Benjamin Kuras, 80 Park Avenue North, Willesden Green, London
NWIO IJY, England. E-mail: benkuras@hotmail.com.
• Sdružení československých dobrovolníků ve Francii zve všechny v úterý 27. října
k Vítěznému oblouku, kde bude na památku padlých československých vojáků oživen plamen
u hrobu Neznámého vojína. Sraz v 18 hodin na rohu Avenue de Friedland a Champs-Elysées,
u vchodu do podzemního průchodu. V neděli 1. listopadu se jako každoročně koná pouť
k pomníku padlých čs. vojáků ve Francii na hřbitově Pere Lachaise. Sraz v 10.30 na náměstí
Gambetta, roh Ave du Pere Lachaise, metro Gambetta. V 11 hodin položení věnců u pomníku a
pietní vzpomínka.
• Knihovna a výstavní síň Českého centra jsou každé první úterý v měsíci otevřeny až do
21 hod.
• Z programu Českého centra (18, rue Bonaparte, Paris 6): Hry Václava Havla v provedení
souboru 1'Ilodionysienne : 12., 14. a 15. října "Pétition",začátek ve 20 hod; 13. října "Pétition" a
"Audience", začátek v 19 hod. Vstupné 20FF (12.,14. a 15.10.), 40FF (13.10). Vstupenky je
nutno rezervovat předem na tel. 01.53.73.00.25. - 21. října v 11 hod. přednáška Dr Petra
Loma, velvyslance ČR: "80 ans depuis la création de la République tchécoslovaque". - 23. října
ve 20 hod. přednáší Antoine Mareš na téma "A propos de la contribution militaire
tchécoslovaque en France pendant la premiére guerre mondiale"; po přednášce promítání
dokumentárního filmu o gen. Heliodoru Píkovi. - 3. listopadu v I 1 hod. přednáška M.
Vondráčka, rady českého velvyslanectví, "Développement économique en République
Tcheque". -4. až 26. listopadu výstava fotografií Karla Ludwiga: "Archives 1939-1948".
• Sokol Paříž pořádá 25. října v 16 hod. v Salle du Centre Jean Damme (17, rue Léopoid
Bellan, Paris 2) koncert s recitací poezie. Na pořadu jsou díla A. Dvořáka (klavír, housle,
violoncello) a básně Jar. Seiferta a Jana Hory v podání D. Rafalského. Vstupné 80FF, studenti
50FF. Informace a rezervace vstupenek na tel. 01.45.86.03.39.
• Výstava fotografií Jiřího Jírů nazvaná "Václav Havel" bude otevřena v UNESCO, Plače de
Fontenoy, od 12. do 17. listopadu. Vstup volný.
• Europalia 98. Od září 1998 do ledna 1999 proběhne v Belgii řada výstav, koncertů,
divadelních a filmových představení a přednášek, věnovaných české kultuře. Výstavy: Praha Art nouveau (Brusel, 16.10.1998-17.!. 1999), Pozdně gotické umění v Čechách, na Moravě a
ve Slezsku 1400-1550 (Brusel 21.10.1998-17.1.1999), České šperky od 15. století až po
současnost (Brusel 16.9.-8.1 1.1998), František Kupka (Brusel 22.10.1998-10.1.1999),
František Drtikol (Brusel 17.10.-20.12.1998), Barevná Praha - akvarely a lepty z 19. století
(Brugge 18.10.-29.11.1998). Telefon belgického vyslanectví: 01.44.09.39.39. Informace také
na tel. 0032-02-507 85 94 (Brusel).
• Během října a listopadu se v rámci projektu Apollonia koná v Alsasku (Altkirch, Strasbourg,
Mulhouse) několik výstav současných českých výtvarných umělců: Černický,Kafka, Kopřiva,
Ouhel, Rittstein, Skála, Sozanský, Sýkora, Sejn, Diaz, Janíček, Karasová, Smetana,
Svobodová, Vargová, Holomíček, Svoboda. Bližší informace v Českém centru, tel.
01.53.73.00.25.
• Od 3. prosince do 6. ledna proběhne v Českém centru (18, rue Bonaparte) výstava věnovaná
dílu Josefa Váchala.
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Ze ž i v o ta M isie
• Dne 5. července zemřel ve Frýdku-Místku P. Antonín Bernáček, dlouholetý
správce naší farnosti. P. Bernáček se ráno modlil tuto modlitbu: "Bože, dej mi
mladé srdce, abych měl sílu stále znovu se pouštět do nových a dalších úkolů".
Kdo jste ho znali, víte, jak byla účinná.
• Paní Laďka Heřmanová, maminka Pavla a Petříka, postižených Addisonovou
nemocí, vřele děkuje za dar od Misie (4000FF, viz minulé číslo Oběžníku).
Peníze byly použity na opravu nepojízdného auta, které Heřmanovi nutně
potřebují pro převoz nemocných chlapců. Mimo jiné jim opravené auto
umožnilo strávit léto na venkově, což není zbytečný luxus, protože chlapci trpí
záněty dýchacích cest stejně a možná i víc než jiné pražské děti, a pobyt na
čerstvém vzduchu potřebují. Paní Heřmanová píše: “...Nevím, jak vám
poděkovat. Vždy, když od Vás něco dostaneme, neberu to jako samozřejmost,
ale představuji si v duchu dárce. Nikdy si nepředstavuji, že to jsou ti, kteří mají
naditou peněženku, ale takové ty normální lidi, kteří mají svých vydání dost,
málo příjmů, ale velká srdce, a tím i narůstá můj vděk. Ještě jednou díky, moc
a moc za vše, nejen za Váš poslední dar, ale za celá ta léta, co se známe, za Vaši
účast, která mě doslova držela nad vodou.”
• V srpnu t.r. jsme zajeli do valašského městečka Hovězí za rodinou
Kopeckých, abychom jim předali dar České katolické misie v Paříži - 2700FF,
viz Oběžník č.3 - na nákup naslouchacího přístroje pro nejmladšího člena
rodiny, Vojtíška. Manželé Kopeckých, bezdětní, si vzali pět dětí z kojeneckého
ústavu v Ostravě a založili rodinu, ze které vyzařuje radost a štěstí vzájemné
pohody a lásky. Rodina žije velmi skromně a bez naší pomoci by nejmladšímu
Vojtíškovi (necelé dva roky) drahý přístroj nemohli koupit. Z celého srdce
vám děkují. Při příštím setkání vám můžeme ukázat fotografie a o každém
z “děcek” něco říci.
- Anna Stránská • Otázka, jak bude vypadat život Misie v tomto roce, zůstává zatím stále
otevřená. Prozatím nevíme o nikom, kdo by sem měl přijít. V listopadu by
snad měl zavítat Otec Kolář, ale přesné datum zatím není určeno. Doufejme, že
to vyjde! Požádali jsme také opata premonstrátského kláštera v Želivě, P. Víta
Tajovského, zda by mohl občas uvolnit jednoho ze svých kněží, P. Jakuba
Méda, tak aby k nám mohl občas přijet na mši sv. Pan opat s tím souhlasí, takže
se jen zbývá dohodnout s P. Medem na datu. Předpokládáme, že to bude někdy
v adventě. Sledujte zprávy v Oběžníku! Pan opat Tajovský nám posílá svoje
požehnání a prosí o naše modlitby, zejména teď, kdy nastupuje do nemocnice na
rehabilitaci páteře, poškozené dlouholetým vězněním v padesátých letech. Otec
biskup Skarvada, který nás v této věci podporoval, vám také posílá srdečný
pozdrav!
• Schůzka synodního kroužku se odsouvá na listopad. Pokud jste nedostali zápis
z našeho prvního setkání před prázdninami nebo máte zájem o bližší
informace, ozvěte se Marii Stránské, tel. 01 49 59 90 70. Budeme mluvit
o dokumentech Druhého vatikánského koncilu (samozřejmě nebudeme probírat
všechny), a případně také nedávno vydaném Katechismu katolické církve.
Téma je široké a záleží na nás, co si vybereme. Zájemci jsou srdečně zváni.
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Jako nedoručitelný se nám vrátil Oběžník od těchto adresátů:
M. Rochaz
M. Křiž

75013 PARIS
93310 LE RAINCY

J. Skalický

00165 ROMA

Na Českou katolickou misii a na Oběžník přispěli:
fíafalský
Bílek
Kopecká
Srpová
Machová
Švanda
Fischmeister
Polanský
Anonym
Všem dárcům i všem, kdo věnovali svůj čas a energii upřím né PÁN BŮH ZAPLAŤ!
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