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Josef Čapek
Jistě: setkání s Bohem by bylo tím největším všech setkání. Tím největším,
nejsenzačnéjším dobrodružstvím, jaké by bylo možno učinit, jaké by mohlo být
slovem i písmem vypověděno. — Tak tedy: setkání s Bohem nebylo mi dáno. Co tu
tedy mohu vypovídat, kde všechno dohadování a mudrování končí a měla by
nastoupiti jen víra?
Co bych tu schovával: jsem v podstatě náboženským člověkem. Jinak by mě to
přece tak nepudilo dohledávati se neuchopitelných příčin. A náboženský už proto,
že pokolení přede mnou byla křesťany a pohany, věřila v Boha i v bohy a zanechala
v nás toho neutratitelné dědictví.
Co bychom si tu zapírali! Člověk je věčný náboženský primitiv a může vidéti
Boha i v tom, co Bohem není: v sobě či v přírodě; ve vědě, matérii, v zabijácké
lhostejnosti; nebo v davech či v převelmi zlaceném oltáři i jen v černém talárku
knězově.
Tak tedy není čím se tu chlubiti, ani co zapírati: nepřivedla mne víra k bohu
církví. A přece nejsem člověkem bez víry. Už proto, že se tolik dožaduji duše; už
proto, že je ve mně, člověku svobodném (aspoň se za takového mám), vůle dobra,
ba musím říci i pokory a hodnoty. Už proto, že - valně bez žádosti - tak velice Inu
k tomuto světu, ke všemu, co tak nevysvětlitelné jest a čeho neznám začátek ani
konec. Už proto, že nacházím vážnost života a cítím, že se v ní i život můj dotváří a
naplňuje.
Protože více pravého štěstí a svobody mám v duši a nikoliv v Osobě.
Z knihy Josefa Čapka Kulhavý poutník

T. G. Masaryk

Řekl bych, že ta vrozená a samozřejmá láska k bližnímu by obstála i bez
náboženství, bez víry.
Pravda, ale ne v té plnosti. Zbožnost korunuje a posvěcuje lásku. Náboženství
bez lidskosti nemůže být správné; lidskost bez zbožnosti nemůže být úplná.
Láska k bližnímu není jen soucitem ve zlém, není jen soustrastí, je i souradostí.
Láska nás činí praktickými - zbožnost si nežádá nešiků. Již v evangeliu se
vyslovuje lítost nad tím, že synové světla často nestačí na syny světa. Ježíš praví,
buďte jako holubice a jako had - je třeba moudré mírnosti, ale také důmyslu,
praktickosti a dovednosti.

Můj ty bože, tajemné úkazy! Jako by to, že vidím ten celý svět, že vnímám
tamten strom, že se mu podivuju, že si uvédomuju tajemství jeho života a růstu jako by to všechno nebyly úkazy stejně tajemné, stejné podivuhodné! Copak duše
po smrti je něco tajemnějšího a mysterióznějšího než duše zaživa... a duše
takzvaných velikých mužů něco podivuhodnějšího než duše tamté ženy, co
shrabuje seno?
Lidé, pohřížení ve svém blizoučkém okolí, nedovedou vidět velikost ve všech
věcech; každá nepatrná věc i událost nejvšednější je něco tajemného a
ohromného! Nedejme se mýlit zvykem - zvykli jsme především na sebe, zvykli jsme
vidět jen do svého blízkého okolí, ale jen se zamysleme, jen se pořádné podívejme
právě na ty známé osoby a věci, a rozšíříme svůj názor o tajemném a zázračném!

Náboženství, to není jen poměr člověka k Bohu, nýbrž také poměr člověka
k člověku. Říkám si: může být pravá a plná láska k bližnímu bez nejvyššího
hodnocení lidské osobnosti, bez víry v nesmrtelnost lidské duše?
Zbožnost je individuální, ale nepřipouští solipsismu; ve zbožnosti samé je
uznání světa mimo nás, světa božího a světa bližních.
Vybráno z knihy Karla Čapka Hovory s T. G. Masarykem

25. prosince uplynulo 60 let od úmrtí Karla Čapka.
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Z p rá v y z Čech, z e Slovenska i o d jin u d
• Zakarpatskou Ukrajinu postihly začátkem listopadu nejničivější povodně za posledních 20
let. Nejhůře byly postiženy Usť-Čorná, Dubové, Komsomolsk a Ruská Mokrá. Jen několik
týdnů po záplavách napadlo v postižených oblastech od 50 do 150 centimetrů sněhu.
Humanitární pomoc, která přichází z celé Evropy, je přes policejní doprovod ve velkém
rozkrádána. Celý rosah katastrofy se ukáže, až roztaje sníh... -LN 22.12.98• V obvyklém novoročním projevu hovořil prezident republiky především o tom, co ho trápí
na současných poměrech v České republice. Varoval před nejrňznějšími "zdmi", které znovu
rozdělují českou společnost (zeď, která měla v Ústí nad Labem oddělovat rodinné domky od
domů pro "neplatiče nájemného" - obydlené většinou Romy - na protější straně ulice; tento
projekt vzbudil velký rozruch v Čechách i v cizině). Podle Havla se tyto zdi projevují zejména
v neúctě k lidským právům, rasismu a xenofobii, mluvil ale i o podivných zdech v politice
("opět tu máme barikády, mobilizace, semknuté šiky, disciplinovaná hnutí i jejich různé zrádce",
narážka na nedávnou kampaň Občanské demokratické strany). Prezident poděkoval všem
občanům, kteří svou činností vytvářejí hodnoty zlepšující život a jeho kulturu; vyjádřil také
poděkování krajanům, kteří jsou duchovně i citově spojeni s českou zemí a nejrůznějšími
způsoby j í pomáhají. V závěru projevu řekl, že věří české společnosti, která má na to, aby se se
svými problémy vyrovnala. Pomůže j í v tom i přijetí České republiky do NATO.
•Z korupce při privatizaci SPT Telecom, monopolního vlastníka telefonní sítě v České
republice, je podezřelá nizozemská společnost KPN. Nejasnosti jsou kolem prodeje 27% akcií
SPT Telecom společnosti TelSource, v níž má KPN většinový podíl a při níž měly bát vysokým
českým úředníkům nabízeny úplatky. Případem se bude kromě policie zabývat i parlamentní
vyšetřovací komise.
• Naprostá většina českých politiků v čele s prezidentem Havlem vyjádřila pochopení pro
důvody, které vedly USA a Velkou Británii k leteckým útokům na Irák loni v prosinci.
Zároveň ale hovořili o zklamání z neúspěch diplomatických aktivit. Otevřený nesouhlas vyjádřili
pouze představitelé Komunistické strany.
• V Letech u Písku, kde byl za druhé světové války vyhlazovací tábor pro Romy, by se měl
vybudovat důstojný pomník obětem. Dnes stojí na místě bývalého tábora velkovýkrmna vepřů,
jen na pozemku, kde byl táborový hřbitov, byl v květnu odhalen malý pomník romským obětem
nacismu. Debata se vede především o peníze, které by stálo přestěhování vepřína...
• Paní Jiřina Fuchsová, která žije v Americe a již řadu let organizuje petice za zavedení dvojího
občanství v ČR, držela koncem prosince před úřadem vlády hladovku za získání českého
občanství. Hladovku nakonec provizorně ukončila po telefonickém rozhovoru s minisrem vnitra
Grulichem.
• Ve fukci vedoucího Kanceláře prezidenta republiky nahradil k 31. prosinci Ivana
Medka jeho dosavadní zástupce Ivo Mathé, bývalý ředitel České televize. Ke stejnému datu
odešel z funkce poradce prezidenta pro česko-německé vztahy Pavel Tigrid.
• Slovensko. V místních volbách získali nejvíce mandátů nezávislí kandidáti (získali místa
starostů v 816 městech a obcích). HZDS Vladimíra Mečiara sice nezískalo ani jedno primátorské
místo v krajských městech, celkově však bude mít 602 starostů (o 156 více než ve volbách před
čtyřmi lety). Propad hnutí, které prohrálo parlamentní volby, se tak nepotvrdil, protože HZDS je
v počtu mandátů mezi politickými stranami na prvním místě. Strany vládnoucí Slovenské
demokratické koalice (SDK) kandidovaly většinou jednotlivě. Nejlépe z nich dopadla Strana
demokratické levice (SDL) se 401 mandáty (oproti minulým volbám o 100 méně). - Voleb se
zúčastnilo 54% oprávněných voličů, na východním Slovensku skoro 75%.
• Dopinková kontrola na tenisovém turnaji ve Wimbledonu, jejíž výsledky byly zveřejněny až
po půl roce, prokázala, že český tenista Petr Korda užíval nedovolený prostředek androlon.
Mírné potrestání Kordy je předmětem ostré debaty a kritiky.
• Slovensko. Jan Ducký, bývalý ministr hospodářství v Mečiarově vládě, předák HZDS a
úspěšný podnikatel, byl II. ledna zastřelen. Motiv vraždy není zatím znám, možnou stopou by
mohly být jeho hospodářské aktivity, v nichž není úplně jasno.
• Míra nezaměstnanosti v ČR se v prosinci vyšplhala na 7,5% (nárůst o 2,3% oproti prosinci
minulého roku), což je nejvyšší hodnota od třicátých let. Nejhůř jsou na tom okresy Most
(15,6%), Louny (15,6%) a Chomutov (14,8%), nejlépe Praha-východ (1,6%) a Praha-západ
(2,2%). - Roční míra inflace činí za rok 1998 10,8%.

3

• 16. ledna uplynulo třicet let od smrti Jana Palacha. Vzpomínky na Jana Palacha se v jeho
rodišti, Všetatech u Mělníka, zúčastnilo asi tisíc lidí. Václav Havel při této příležitosti řekl, že
Palachův čin je zrcadlem, nastaveným člověku v každé době. "Dnes nám to zrcadlo ukazuje naše
sobectví, oportunismus a všechno to, čemu se v Palachově době říkalo plíživá kolaborace."
Památku Jana Palacha si také připomněli studenti Univerzity Karlovy tichým pochodem od
budovy Filosofické fakulty k Palachovu pomníčku na Václavském náměstí ve výroční den
Palachova pohřbu, 25. ledna.
• Poslanecká sněmovna schválila konečně 15. ledna státní rozpočet. Rozpočet počítá se
schodkem 31,015 mld korun. Rozpočet podpořili kromě poslanců vládnoucí ČSSD i poslanci
KDU-ČSL a KSČM. - Schodek státního rozpočtu za rok 1998 činil 29,3 mld korun (přičemž
byl původně plánován jako vyrovnaný) a podle odhadu ministerstva financí činí státní dluh asi
194 miliard korun, tedy asi 11% hrubého národního produktu.
• Náměstek britského ministra vnitra Mike 0'Brien při své návštěvě České republiky v lednu
ostře kritizoval chování vůči romské menšině. Ž ivotní podmínky Romů označil za
nepřijatelné. Ocenil však úsilí české vlády o zlepšení situace.
• Návrh na změnu volebního zákona, která by umožnila volit českým občanům za
hranicemi, opět v parlamentě neprošel. Proti návrhu US se postavila KSČM, ČSSD, ale i
zástupci ODS, přičemž poslední dvě strany prohlásily, že proti návrhu samotnému nic nemají,
ale čekají na zcela novou podobu zákona, kterou vláda ČSSD chystá. Bylo to už třetí neúspěšné
hlasování na toto téma za poslední rok...
• Slovenský prezident bude nadále volen v přímých volbách. Změnu ústavního zákona
schválil slovenský parlament 14. ledna. Termín příštích prezidentských voleb není ještě
stanoven, mluví se o přelomu dubna a května. Slovensko je bez prezidenta od loňského března.
• V Bruselu skončila Europalia '98, která byla letos věnována české kultuře. Podle týdeníku
Carolina měly ohromný úspěch koncerty a divadelní představení, zatímco "spíše s rozpaky byla
přijata stěžejní výstava Praha v proměnách stylů, snad proto, že výstava pražské secese neměla
dostatek finančních prostředků, snad proto, že pražská secese v porovnání s tou bruselskou
bledne". - V tomto vzácném případě může redakce Oběžníku poskytnout zprávu z první ruky,
od naší zpravodajky, které se nakonec podařilo do Bruselu vypravit, i když na poslední chvíli.
Podařilo se j í ještě vidět dvě výstavy, Praha v proměnách stylů (Prague A rt Nouveau.
Métamorphoses ďun style) a výstavu pozdně středověkého umění (L'Art gothique tardif en
Bohéme, Moravie et Silésie 1400-1500). Obě byly vynikající a předčily zdaleka očekávání.
První zahrnovala široké období od konce minulého století až po kubismus a líbila se nám
zejména svou civilností a snahou ukázat výtvarné proudy v širokém kontextu, od architektury
po užité umění. Druhá z nich, rozsahem menší, byla zase nabitá prvotřídními a méně známými
exponáty, hlavně z moravských galerií. Zkrátka, byla to radost!
• Letošní ročník soutěže kamionů Granada-Dakar vyhrála (už popáté!) posádka Karel
Loprais, Radomír Kalina a Josef Kalina z Tatry Kopřivnice. Další jezdec kopřivnické Tatrovky
Tomáš Tomeček skončil se svým týmem na třetím místě.
• Ministr kultury Pavel Dostál se v polovině ledna dohodl se zástupci církví na vytvoření
komise pro řešení vztahů mezi církvemi a státem. Podle dohody měli zástupci církví
oznámit své kandidáty, členy komise pak měla jmenovat vláda. Zástupci České biskupské
konference, Ekumenické rady církví i Federace židovských obcí však nadále odmítají zasedat
v komisi společně se zástupcem KSČM. Složení komise je podle ministra kultury dáno
rozhodnutím suverénní vlády demokratického státu. "Jestliže sedí v komisi, která nemá žádné
pravomoce, člověk delegovaný KSČM a má to být důvod k tomu, aby komise nepracovala, je to
třeba jenom záminka, aby nepracovala", upozornil Dostál v rozhovoru pro ČTK. Výhrady církví
však podle něj práci komise nenaruší. "Nedostal jsem od vlády jiný příkaz, musím tedy vypsat
jmenovací dekrety," uvedl. "Stává se z toho aféra a mně osobně je to nepříjemné," dodal.
Mluvčí České biskupské konference řekl, že církve nechtějí práci komise bojkotovat a blokovat,
ale požadují, aby byla vyjasněna pravidla hry. Federace židovských obcí se domnívá, že by
v komisi pro církve měli pracovat spíš odborníci než zástupci parlamentních politických stran.
"Současné řešení vztahu státu a církví je relikt minulého režimu, a to je jeden z argumentů, proč
by v komisi neměli být zástupci KSČM," řekl tajemník Federace Tomáš Kraus. - Carolina a rp • Podle prognózy na rok 1999, kterou zveřejnilo ministerstvo financí 26. ledna, se v České
republice letos očekává propad hrubého národního produktu a vyšší nezaměstnanost. Předpověď
růstu hrubého domácího produktu se z původních 1,8% změnila na pokles 0,2% a nárůst
nezaměstnanost sev příštím roce odhaduje na 9,5%, namísto původně předpokládaných 8,7%.
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M íra inflace by měla klesnout ze 7,5% na 5,1%. Podle
ministerstva bude hlavní překážkou růstu neochota lidí
utrácet. Reálné mzdy by měly stoupnout v průměru o 4,2%,
ale lidé budou více šetřit.
• Vládou dlouho chystaná akce Čisté ruce přinesla první
obvivění, a to proti bývalému ministru privatizace a
bývalému předsedovi Fondu národního majetku Tomáši
Ježkovi (ODS, později ODA), a to ve věci nezákonného
postupu při provatizaci Čokoládoven Praha. Ježek považuje
obvinění za nesmyslné a tvrdí, že při privatizaci čokoládoven
pochybila jeho administrativa.
• Slovensko. Deficit letošního státního rozpočtu má
dosáhnout 15 miliard korun, růst hrubého národního
produktu se předpokládá mezi třemi a čtyřmi procenty,
průměrná inflace kolem 9% a nezaměstnanost kolem 15%.
Slovensko bude usilovat o vstup do Evropské unie ve druhé
vlně, někdy kolem roku 2005.
J. LADA. 1949
• Na společnost Chemapol Group, která je čtvrtou
největší podnikatelskou skupinou v ČR, byl vyhlášen konkurs. Chemapol Group totiž není
schopen splácet závazky bankám - Československé obchodní bance a Crédit Lyonnais dluží asi
dvě miliardy korun.
• Británie věděla více než půl roku předem, že Hitler chystá invazi do Československa.
Vyplývá to z materiálů britské tajné služby MI5, které byly zveřejněny v Londýně. Tiskový
atašé německého velvyslanectví v Londýně Jona Ustinov varoval britskou vládu před
připravovanou invazí už 3. srpna 1938. -rp 28.1.99 • Dne 23. ledna zemřel v Praze ve věku 91 let spisovatel Jaroslav Foglar. Právě před
loňskými Vánocemi vyšlo souborné vydání jeho Rychlých šípů.
• Sedmdesát let uplynulo od výpravy prvního Čecha do Antarktidy. Byl jím Václav Vojtěch,
rodák ze Skřivan u Nového Bydžova, který byl členem úspěšné americké expedice v roce 1929.
- rp 28.1.99 -

Podle týdeníku Carolina, zpráv Radia Praha a Lidových novin

-ms -

Sport pro zimní večery:
brouzdání po síti
Internet, o který půjde, je dnes skoro všude, zakopáváme o něj
na každém kroku. Ani Misie už v roce 1999 nemůže zůstat stranou.
A protože Vám zatim nemůžeme nabídnout Oběžník na Internetu,
nabízíme aspoň Internet v Oběžníku.
Mnohým z vás není třeba nic vysvětlovat, protože jste s netem
už nějakou dobu jedna ruka, mnozí ho znáte přes své děti nebo
vnuky. Ve skutečnosti je internet přitažlivý pro všechny.
Průměrný věk uživatelů internetu ve Spojených státech je něco
kolem třiceti sedmi let! Vysvětluje se to tím, že si starší
občané vytvářejí virtuální komunity, aby si vynahradili jistý
nezájem médií a
společnosti o svoji věkovou kategorii. Proto
těm, kdo se zatím drželi stranou, nabízíme stručné vysvětlení od
začátku; zkušení serfaři prominou - a přeskočí.
Protože se v internetím světě mluví trochu jinak než česky,
bude především řeč o internetových pojmech. Pokud by vám
připomínaly angličtinu, nejste tak úplně vedle; přesto jde
o češtinu!
Tak tedy, o co jde, neboli Vo Co Go. Internet, zvaný také
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net, web nebo síť si můžeme představit jako obdobu telefonní
sítě. Tato síť spojuje jednotlivé sajty (angl. site, francouzský
také); ty můžeme přirovnat k účastnickým stanicím na telefonu.
Každý sajt má samosebou vlastní adresu (obdoba telefonního
čísla). To jsou ty slavné www.xxx.xxx/xxx... Na internet se lze
fyzicky připojit různými způsoby, nejčastěji přes modem a
telefonní linku, kterými se napojíte na nějaký počítač přímo na
síti. Ten obyčejně patří nějaké firmě, která se prodáváním
přístupu na síť živí. Takové firmě se říká poskytovatel
připojení (což je správně česky, ale nikdy to neuslyšíte), nebo
také provajdr (provider, což je zase správně internetovsky...).
Může to být třeba France-Télécom nebo CompuServe, ap. V praxi to
vypadá tak, že si na svém domácím počítači spustíte program,
který internet "umí", to jest který se umí připojit na síť, najít
danou adresu a ukázat na obrazovce, co na ní našel. Takovému
programu se říká browser, čti brauzr. Obvykle je to buď Netscape
nebo Microsoft Explorer. - Zlé jazyky tvrdí, že otázka, zda
používáte spíš Netscape než Explorer, je stejně zásadní jako
otázka, zda pijete radši Coca-Colu nebo Pepsi. - Browser přes
modem vytočí telefonní číslo vašeho provajdra a připojí vás. A je
to! Na obrazovce se vám ukáže obrázek s informacemi - stránka. A
stačí zadat adresu jiného sajtu, buď přímo nebo vybráním z
předepsané nabídky, která se vám ukázala na stránce, a jste na
něm. Tohle je právě ta pravá zábava, skákat ze sajtu na sajt. Jde
to tak snadno, že si ani nevšimnete, že jste se jedním skokem
přenesli třeba z Francie do Čech, tedy z francouzského sajtu,
který je na počítači někde v Paříži, na sajt v Praze či třeba
Českých Budějovicích... Této činnosti se říká serfování, též
brouzdání či broušení po w e b u . Člověk, který serfuje neboli
brousí po webu, je serfař. Celou větou: Web je plný serfařů.
Následující adresy představují výběr z českých a slovenských
sajtů, s kterými můžete začít. Přejeme vám, aby vám dobře
posloužily a budeme rádi, když nám sdělíte svoje zkušenosti.
Ještě poznamenejme, že v Čechách je web překvapivě hodně
rozšířený, snad proto, že se celá telekomunikační síť a s ní
související počítačová síť po roce 1989 předělávala nebo dokonce
zakládala od začátku, a tudíž je moderní.
www.seznam.cz
www.atlas.cz
www.zmije.cz

katalogy českých
šitů
vyhledávač (cest. kanceláře, knihkupectví,
překladatelské služby a mnoho dalších)
iol.telecom.cz
telefonní seznam
ČR
www.mapy.cz
atlas map
infos.eunet.cz/svt/abus_c.html ABUS - jízdní řády autobusů
idos.cit.cdrail.cz
IDOS - jízdní řády vlaku
Pražská informační služba
www.prague-info.cz
www.trafika.cz
novinový Stánek (Dnes, Lidové noviny, ...)
pes.eunet.cz
elektronický magazin Neviditelný pes
www.rádio.cz
Český rozhlas
www.net-angel.org
Katolický týdenik
ebed.etf.cuni.cz/-cka Česká křesťanská akademie
www.portal.cz/AD
Magazin AD, Křesťanství a svět
www.zoznam.sk

katalog slovenských šitů

www.sme.sk
www.pravda.sk
www.republika.sk

deník Sme
noviny Pravda
noviny Republika (HZDS)
(Příště: o elektronické poště.)
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Z áp isník
■ Výstava obrazů Jakuba Schikanedra (viz Oběžník 4/1998)
v pražské Valdštejnské jízdárně je pro ohromný zájem prodloužena
do 14. března.
■ Z programu Českého centra (18, rue Bonaparte, Paris 6,
tel. 01 53 73 00 25, metro St Germain des Prés): Od 3. února
výstava tapiserií, gobelínů a art protis Naděždy Svobodové. 16., 17. a 18. února vždy v 16 hodin promítání českých "němých"
animovaných
filmů
pro
děti
(kocour
Vavřinec,
Krtkova
dobrodružství). Vhodné i pro děti, které nerozumějí česky. Vstup
zdarma, místa je nutno rezervovat předem na telefonním čísle
Českého centra.

Ze ž iv ota Misie
• Tak jako patři k novému roku prezidentský projev, patři
k němu i zpráva o hospodaření s penězi Misie. Ani
letos tomu nebude jinak. Pokladnu č.2 (která obsahuje
pouze příspěvky v hotovosti nebo adresované šekem osobně
pokladníkovi), jsem od pana Vladimíra Stránského
převzala v únoru loňského roku s hotovostí 2007,15 Frs.
Příjmy za rok 1998 činily 2236,20 Frs, výdaje (tisk
Oběžníku, poštovné do ciziny, obálky,
fotokopie,
pohoštění) 1866,13 Frs. Rok 1999 tedy zahajujeme
s pokladní hotovostí 2377,99Frs. Všechny záznamy
v Pokladně č.2 jsou na požádání komukoli přístupné
k nahlédnutí. - Peníze poukazované na konto Misie
(Pokladna č.l) jsou ve správě 0. Koláře, který má také
podpisové právo. Z Pokladny č.l se platí poštovné za
Oběžník a příležitostné větší výdaje, jako symbolické
nájemné za sál a kapli. - Marie Stránská
•Prosíme, abyste nám už neposílali předplatné na Nový
život. Je to pro nás práce navíc, kterou nezvládáme.
•Možná jste si všimli, že letos Oběžník vstupuje do
třicátého ročníku! Úctyhodný věk pro časopis.
• Pan Ladislav ^ C h o v a n e c , který patří k věrným
návštěvníkům Misie, získal Cenu města Alfortville za
obraz "Sníh v lese". Blahopřejeme!
• Obrázky v tomto čísle malovala Sonia, které jsou necelé
tři roky. Děkujeme, Soňo!
- Sonia, merci pour tes
illustrations dans ce numéro!
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Pražská knihovna
samizdatovou literaturu
V archívu redakce máme
jste ochotni je zapůjčit
ozvěte se!

Libri Prohibiti, která shromažďuje exilovou a
a periodika, nás požádala o stará čísla Oběžníku.
ale jen čísla od roku 1990. Máte-li starší Oběžníky a
k ofotografování nebo dokonce věnovat, prosíme,

Náš program:
V SOBOTU 13. ÚNORA VE ČTVRT NA ŠEST VEČER (17H15) BUDE
PRO NÁS SLOUŽIT P. JAKUB MED V KAPU DOMU CENTRE SEVRES
35, RUE DE SEVRES, 5. PATRO, 75006 PARIS, M° SEVRESBABYLONE
ČESKOU MŠI SV.
Po mši setkání v obvyklém sále v přízemí.
Jako nedoručitelný se nám vrátil Oběžník od těchto adresátů:
V. Strejčková

75015 PARIS

J. Vohanka

93310 LE PRE ST GERVAIS

Z. Vašíček

78140 VELIZY

S. Hasoňová

75008 PARIS

*

Na Českou katolickou misii a na Oběžník přispěli:

Špička
Braud

Anonym
Fiala

Stránský VI.
Zukowski

Hobzová
Anonym

Schovanec
Vaniček

Všem dárcům i všem. kdo věnovali svůj čas a energii upřímné PÁN BŮH ZAPLAŤ!
*
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