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Johann Gregor Mendel
J. G. Mendel (1822-1884), objevitel zákonů dědičnosti, je povazován za zakladatele
moderní genetiky. Působil v klášteře augustiniánů v Brně. Kromě vědeckých prací se po něm
dochovaly i náčrty dvou velikonočních kázání, z nichž pocházejí naše ukázky.

Po svém zmrtvýchvstání se Kristus Pán zjevil svým učedníkům v různých
postavách. Marii Magdaleně se např. zjevil tak, že ho považovala za zahradníka.
Všechna ona Kristova zjevení jsou velmi obsažná a náš rozum je pronikne jen velmi
nesnadno.
Kristus se zjevuje jako zahradník. Zahradník zasévá semeno ... do připravené
půdy. Půda musí vykonávat činnost rázu fysického a chemického, aby semeno
vzešlo. To však nestačí. Musí přijít ještě teplo a světlo slunka a pak déšť, aby
semeno vypučelo a vzešlo.
Nadpřirozený život, posvěcující milost je vložena do duše očištěné od hříchu,
tedy připravené, a člověk musí tento život hledět udržet v sobě dobrými skutky. To
však samotné nestačí. Musí k tomu přistoupit nadpřirozený pokrm, Tělo Páně; to
udržuje nadále nadpřirozený život, rozvíjí jej a přivádí k dokonalosti a naplnění.
Tak tedy se musí spojit řád přirozený i nadpřirozený, aby se člověk stal svátým.
Člověk musí přispět svou troškou práce a Bůh dá růst...

Jak to dodává naděje křesťanu slyšet o vítězství uprostřed tohoto světa plného
nespravedlnosti! Ve vítězný den Kristův, na Hod Boží velikonoční, jsou přervána
pouta, kterými nás spoutaly smrt a hřích, a celé lidstvo spolu se svým Spasitelem se
pozvedá z noci a pout do vysokých a svátých výšin ... Jsme vysvobozeni z hříchu a
smrti a nejen to, vzkříšením Syna Božího je nám získána milost, která pak
velikonočními svátostmi, křtem a přijímáním je vložena do duše, je zasazena,

a duše v celé své existenci je povýšena, proměněna a skutečně zbožštěna.
Kristovo vítězství nám získalo království milosti, nebeské království.
Velikonoční prapor se stává nebeským praporem, praporem věčnosti, který vítězně
vlaje nad branami svátého města Jeruzaléma.

Následující texty jsou z knížky Za jitřní hvězdou, kterou podle rozhlasových promluv
biskupa Československé církve husitské v Olomouci ThDr. Vlastimila Zítka vydalo
nakladatelství Blahoslav v Praze roku 1996.

OZVĚNA VELIKONOC.
Moc je pro většinu lidí atributem božství. A zatím Bůh, který opravdu
Bohem je, zjevil se lidem v bezmocném člověku Ježíši z Nazareta.
Právě tato paradoxní skutečnost mne od mládí na křesťanství fascinovala a
dávala mi jistotu, že v Ježíši Kristu se zjevil jediný a pravý Bůh. Kdykoli totiž
v dějinách šlo jen o lidské zbožňování, kdykoli si lidé někoho sami dosadili na
božský trůn, byl to vždy někdo jako Caesar, Napoleon, Hitler nebo Stalin.
Evangelní vyprávění o utrpení a smrti na kříži Ježíše Krista, tzv. pašije, nejsou
vyprávěním o lidském hrdinství, nýbrž o vrcholném zjevení Boží lásky v Kristu Ježíši.
V trpícím, poníženém, na kříži popraveném člověku Ježíši z Nazareta se nám zjevil
Bůh a jeho vítězná, odpouštějící a dávající se láska. A že vítězná je, to bylo
dosvědčeno vzkříšením.

ZPÍVEJME HOSPODINU.
Často jsem od nevěřících lidí, kteří se mi však chtěli zavděčit, slyšel slova: "Ale
já uznávám význam víry! Dokud lidé měli víru, tak se aspoň něčeho báli." To je
zásadní omyl. Víra neprobouzí strach, nýbrž naopak: víra strach překonává a
probouzí důvěru. A překonává i ten strach nejbytostnější, hluboko v nás uložený a
většinou neuvědomovaný - strach ze smrti. Velikonoční zvěst o vzkříšení dává i
v tomto ohledu naději a tím probouzí radost a otvírá budoucnost. Křesťan má
budoucnost, a to i navzdory smrti. Proto je velikonoční víra protikladem, kontrastem i
protestem proti každé rezignaci, proti všem pocitům marnosti a skepse. Vždyť: kdo
má naději a kdo má budoucnost, ten si zpívá. A protože za tuto naději a za tuto
budoucnost vděčíme Bohu, který se nám zjevil v ukřižovaném a vzkříšeném Kristu,
ZPÍVEJME HOSPODINU PÍSEŇ NOVOU!
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Zprávy z Čech, ze Slovenska i
odjinud
• Vláda odvolala 27. ledna ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS) Karla Vulterina
pro "vážné pochybení BIS", které blíže nespecifikovala. Podle zpráv v tisku údajně
zpravodajská služba neinformovala vládu o připravovaném teroristickém útoku na iráckou
redakci Svobodné Evropy, která od podzimu loňského roku vysílá z Prahy. Útok měl
připravovat irácký konzul v Praze. Ten od té doby z České republiky uprchl do Anglie a vláda
se údajně pro odvolání ředitele BIS rozhodla na základě dopisu agenta britské rozvědky MI6.
• Poslankyně České strany sociálně demokratické Vlasta Štěpová byla 26. ledna zvolena
místopředsedkyní Parlamentního shromáždění Rady Evropy.
• Český statistický úřad zveřejnil zatím nejpesimističtější prognózu pro českou
ekonom iku. Hrubý domácí produkt by měl klesnout o 0,8%, nezaměstnanost by měla
dosáhnout 9,9%. Přestože inflace klesá, budou lidé méně ochotni utrácet a budou raději spořit.
• Ve věku 74 let zemřel 27. ledna filmový režisér František Vláčil (filmy Markéta Lazarová,
Údolí včel, Adelheid).
• Podle informací, které pronikly na veřejnost po změně vlády na Slovensku a následné výměně
ředitele Slovenské inform ační služby (SIS), se měla slovenská tajná služba snažit
destabilizovat okolní země a mimo jiné vyvolat polemiku o vstupu do NATO a podporovat
rasistické nálady. Zdá se také, že SIS v minulosti spolupracovala s mafiemi.
• První slovenský kosmonaut Ivan Bella se 28. února vrátil po úspěšném devítidenním
pobytu na stanici Mir na Zemi.
• Krize kolem vládní komise, která by se měla zabývat vztahem státu a církví, je snad
konečně vyřešena. Premiér Miloš Zeman a kardinál Vlk se začátkem března dohodli na ustavení
další komise. Polovinu členů této expertní komise by měli tvořit zástupci církví, druhou
polovinu bude jmenovat vláda. Obě komise budou pracovat na návrhu zákona o vztahu státu a
církví. Zákon by měl být hotov do roku 2000.
• 3. března uplynulo pět let od smrti Karla Kryla.
• Česká republika se 12. března stala - spolu s Polskem a Maďarskem - členem
Severoatlantické aliance. Noví členové aliance se shodli na tom, že by NATO mělo zůstat
otevřeno dalším uchazečům. Miloš Zeman v této souvislosti zmínil zvláště Slovensko. Čeští
politici a veřejné osobnosti vstup do NATO vesměs přivítali. Odmítavý postoj zaujali komunisté
a anarchisté.
• Hospodářská rada vlády připravuje program revitalizace průmyslových podniků. Jeho
základem by mělo být převzetí věřitelských pohledávek vůči vybraným klíčovým podnikům
státem.
• Slovensko. Národní rada Slovenské republiky schválila deficitní státní rozpočet na příští rok.
Předpokládá se růst hrubého domácího produktu o 3 až 4%.
Deset lidí bylo ve čtvrtek 25. března zastřeleno v restauraci v Dunajské Středě, jednalo se zřejmě
o vyřizování účtů mezi skupinami mafie. U zastřelených byly nalezeny seznamy vybírání
výpalného od podnikatelů. Podle ministerstva vnitra nelze vyloučit ani propojení skupiny
s bývalým šéfem slovenské tajné služby (SIS) a poslancem HZDS Ivanem Lexou. Ministr
vnitra při této příležitosti také uvedl, že na Slovensku působí dvě skupiny ukrajinské mafie.
Jedna z nich se měla údajně podílet i na vraždě bývalého ministra průmyslu Mečiarovy vlády
Jana Duckého.
• Reakce na vojenský zásah Severoatlantické aliance v Jugoslávii, která začala jen několik dní
po vstupu ČR do NATO, jsou různorodé. Zatímco první dopis prezidentu Miloševičovi
s výzvou, aby se vrátil za jednací stůl, podepsali společně prezident Václav Havel, předsedkyně
Senátu L. Benešová (ODS) předseda poslanecké sněmovny V. Klaus i premiér M. Zeman, další
postoje politiků se velmi liší. Jasně pro zásah se vyslovili Václav Havel a bývalý předseda
Senátu Petr Pithart (KDU-ČSL). Vláda sociálních demokratů nejprve zdůraznila, že o zásahu
rozhodlo NATO ještě před vstupem České republiky, ale dodatečně ústy ministra zahraničí
vyjádřila svůj souhlas. Premiér Zeman chce "udržet dobré vztahy s Jugoslávií i dostát závazkům
členství v NATO". Předseda ODS Václav Klaus se domnívá, že nebyly využity všechny
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možnosti vedoucí k mírovému urovnání. Vojenský zásah považuje za chybu Jiří Dienstbier,
zvláštní zpravodaj OSN pro lidská práva v bývalé Jugoslávii. Jednoznačně proti se staví
komunisté. Pět poslanců KSČM navštívilo 5. dubna Bělehrad, aby se na místě přesvědčili
o situaci. Podle průzkumu veřejného mínění se 62% respondentů obává, že by se konflikt mohl
rozrůst do takových rozměrů, že by se začal přímo týkat i ČR.
Česká republika se rozhodla vyslat polní nemocnici a nevyzbrojený dopravní letoun do
Makedonie.
• Poměrem hlasů 88:80 prošel 31. března v Poslanecké sněmovně v prvním čtení návrh zákona
o p artn ersk ém soužití hom osexuálních osob. Tento zákon by měl zajistit například
právo na důchod po partnerovi, možnost u soudu odepřít výpověď, která by mohla partnera
vystavit trestnímu stíhání, rozšířit možnost daňových úlev a zakotvit vzájemnou vyživovací
povinnost.
• Milan K undera oslavil 1. dubna sedmdesáté narozeniny.
• Ve věku 75 let zemřel 7. dubna v Praze básník Ivan Diviš.
• Václav Havel kritizoval postoj českých politiků k ozbrojenému zásahu NATO v Jugoslávii
a prohlásil, že jejich výroky ohrožují další rozšiřování aliance. S tímto názorem souhlasí
politolog Jacques Rupnik, podle nějž se dnes v NATO říká "Poláci jsou uvnitř, Maďaři mezi a
Češi venku".
• Ve dnech 9.-11. dubna se konal v Praze sjezd České strany sociálně dem okratické.
Proběhl bez překvapení, předsedou strany byl opět zvolen Miloš Zeman, který tentokrá získal
dokonce o 10% hlasů více než minule. Více než polovina delegátů podepsala dopis
jugoslávskému velvyslanectví v Praze, ve kterém se útoky NATO označují za agresi a žádá se
jejich ukončení. Ministr zahraničí Kavan se od dopisu distancoval.
• Slovensko. První kolo p rezidentských voleb se uskuteční 15. května. Podle průzkumu
veřejného mínění je z kandidátů zatím na prvním místě košický starosta R. Schuster, oficiální
kandidát vládní koalice (36%), na druhém místě nezávislá kandidátka Magda Vašáryová (23%),
na třetím bývalý prezident M. Kováč (8%). Svoji kandidaturu oznámil na poslední chvíli i
Vladimír Mečiar, který zůstává předsedou Hnutí za demokratické Slovensko. Jeho kandidatura
byla překvapením, protože Mečiar ještě nedávno opakovaně prohlašoval, že se v budoucnosti
nebude ucházet o žádnou funkci.
• Vladimír Železný byl valnou hromadou akcionářů odvolán z funkce generálního ředitele
společnosti ČNTS, která provozuje divácky a komerčně nejúspěšnější českou televizi Nova.
• V rezoluci E vropského parlam en tu ke zprávě o ČR se žádá zrušení tzv. Benešových
dekretů. Dále poukazuje na nutnost revize zákona o občanství, nedostatečnou ochranu romské
menšiny a rostoucí nezaměstnanost. Rezoluce nemá právní závaznost.
• Podle průzkumu veřejného mínění z 20. dubna nesouhlasí s vojenským zásahem NATO
v Jugoslávii 48% respondentů, podporuje ho 34% a 18% respondentů nemá jednoznačný
názor.
• Přes odpor komunistů odhlasovaly obě komory parlamentu souhlas s přistáváním a pobytem
vojenských letadel NATO na území republiky.
Podle týdeníku Carolina -ms

Zápisník
■ Od března můžete ve francouzských kinech vidět film Petra
Zelenky Knoflíkáři (1998), ve francouzské verzi Buttoners. Film
posbíral několik cen na různých filmových festivalech a má vesměs
velmi příznivé kritiky.Jedná se o šest volně spojených příběhů
z chaotické současnosti, příběhů velmi zvláštních a většinou
černých. - Film jsem očekávala s velkými nadějemi, a o to větší
bylo moje zklamání. Vadila mi na něm zejména jeho nehotovost,
není jasné, co vlastně režisér zamýšlel. Po počátečním náběhu,
kdy divák s chutí očekává zápletku, zjistí ke svému údivu, že se
dívá na závěrečné titulky. - ras d

■ Spolek Československých dobrovolníků ve Francii pořádá
9. května vzpomínkovou slavnost na památku padlých čs. vojáků
z obou světových válek na hřbitově v La Targette u Neuville
St—Vaast.
• Sokol Paříž má od Nového roku svoji internetovou stránku, a
to na adrese www.Mairie-Saint-Mande.fr/assoc/sport.htm.
■ Rádio Praha vysílá česky do Evropy denně od 8.30 do 8.57 na
kmitočtu 11600 kHz (25m), od 12.30 do 12.57 na kmitočtu 7345
kHz (41m), od 15.30 do 15.57 a od 19.30 do 19.57 na kmitočtu
5930kHz (49m). Vysílání ve francouzštině je možno zachytit od
16.30 do 16.57 a od 18.30 do 18.57 na kmitočtu 5930 kHz (49m).
Tyto kmitočty platí do října 1999. Podrobné informace jsou
k dispozici na internetové adrese http://www.radio.cz. Tam je
také možno objednat každodenní zasílání stručného přehledu zpráv
elektronickou poštou.
a Z programu Č es ké h o centra (18 rue Bonaparte, Paris 6,
tel. 01 53 73 00 25, e-mail ccparis@czech.cz):
Promítání filmů: 12. 5. a 19.5.v 16hod. němé animované filmy
pro děti (vhodné i pro děti, které nerozumějí česky), 15.6.18.6. vždy v 19hod. animované filmy Michaely Pavlátové, Pavla
Koutského a Jiřího Bárty; rezervace na tel. čísle Českého centra.
Výstavy: Od 27.4. do 26.5.
Prague-1968-Paris, Réflexion
binaire.
Sochy Vladimíra Škody. Od 3.6. do 14.7. grafiky
Aleny Kučerové.
Koncerty: 2.6. v 19.30 Trio Nobis (Klára Nováková-flétna, Joel
Sultanian-viola, Nicolas Tulliez-harfa; na programu jsou skladby
Claude Debussyho, Toru Takemitsu, Jiřího Temla, Lukáše Horníka,
Antona Rubinsteina, André Joliveta; vstupné dobrovolné, rezervace
na tel. čísle Českého centra. 21.6. (Féte de la musique) 1822hod. trio J.J.Jazzmen.
Různé: 1.6. 18-21hod. (jako každé první úterý v měsíci) setkání
mladých, 10.6. v 19.30hod. večer věnovaný knize "Histoire de
P r a g u e ” od Bernarda Michela za přítomnosti autora, 14.6.
v ,19hod. literární večer "Les psychanalystes lisent des écrivains
tchěques"
- přednáška
psychoanalytičky
Katty
Langelez
o literárním díle Daniely Hodrové; vstup 30FF, studenti 15FF.
25.6. v 19hod. Poésie pour Solstice d'été, představení s
hudbou, poezií a obrazy. Režie Daniela Foltýnová, texty českých a
francouzských básníků (Holan, Mikulášek, Seifert, Desnos,...).
Vstup 30FF, studenti 15FF. Rezervace na tel. čísle Českého
centra.
a 10.
května
v
20h30
se
koná
koncert
Pražského
f ilharmonického
sboru v kostele St .-Eustache. Informace na
tel. 01 42 49 74 06.
■ V Centre ď Histoire de la Résistance et de la Déportation
v Lyonu je do 16. května otevřena výstava o terezínském ghettu
1941-1945 "Le masque de la barbarie".
a 8. června ve 20hod. v kavárně Le Bal Bullier četba básní
v češtině a francouzštině s přednáškou A.J.Liehma o překladu.
Kavárna při této příležitosti nabízí speciality české kuchyně.
Informace na tel. 01 45 66. 50 54.
■ V rámci 15. festivalu evropského divadla v Grenoblů od 28.
června do 5 . července hraje studio M A R T A z České republiky
představení
"Caprichos-Hommage
á Goya".
Infor m a c e
na
tel. 04 76 44 60 92.
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Okresní muzeum v Mladé Boleslavi chystá na léto roku 2000 výstavu o historii
vystěhovalectví z Mladoboleslavska. Pořadatelé se obracejí na krajanské spolky s prosbou
o poskytnutíinformací a zajímavostí o krajanech z okresu Mladá Boleslav (např.
Kosmonosy, Březno, Bakov nad Jizerou, Mnichovo Hradiště, Kněžmost, Dolní Bousov,
Dobrovice, Luštěnice, Čachovice, Předměřice nad Jizerou, Benátky nad Jizerou, Chotětov,
Skalsko, Katusice, Bělá pod Bezdězem a okolí). Výstava se koná v Mladé Boleslavi od 24.6.
do 15.10.2000 a její součástí budou i přednášky, setkání rodáků a prohlídky pamětihodností
okresu. Kontaktní adresa: PHDr. Jaromír Jermář, Okresní muzeum, 293 01 Mladá Boleslav hrad, Česká republika, tel. 326/25616.
^
Pan Jan Antonín Krystek, novinář a fotoreportér, který už vydal první knihu o životě
krajanů ve Spojených státech, sbírá materiál pro další knihu věnovanou osudům českých
vystěhovalců, tentokrát z celého světa. Chcete-li odpovědět na jeho výzvu o poskytnutí
informací, buď o Vašem vlastním příběhu, nebo o někom z Vašeho okolí, ozvěte se na adresu:
Jan A. Krystek, Vrchlického sad 2, 602 00 Brno, Česká republika, tel. 5/45211176.

Ze života Misie
• Česká církev jedná ve Vatikáně o zahájení procesu
blahořečení kardinála Josefa Berana. Jsme vyzýváni,
abychom se na tento úmysl modlili.
• Redakce děkuje za všechny vaše připomínky a povzbuzení.
Věřte, že je pro nás každá čtenářská odezva cenná, a to
zejména v případě, že máte k obsahu Oběžníku připomínky.
• Sněmovní kroužek bude zřejmě nucen na nějakou dobu
odložit další schůzky, a to z důvodu zaneprázdnění
dosavadní animátorky, pokud se ovšem za ni nenajde
náhrada.

Vážení čtenáři Oběžníku!
Z důvodu odchodu části redakce na mateřskou dovolenou naléhavě sháníme
dobrovolníky, kteří by byli ochotni se ujmout části práce na Oběžníku, a to
alespoň na omezenou dobu jednoho (červnového) či dvou čísel. Každá pomoc
je vítána! Ozvěte se!

Při své oficiální návštěvě Francie začátkem března 1999 se Václav Havel seznámil i
s Oběžníkem.

Náš program:

POZOR, NEPŘEHLÉDNĚTE! ZMÉNA! NAŠE PŘÍŠTÍ ČESKÁ MŠE SV. NEBUDE
TENTOKRÁT V CENTRE SEVRES!
V SOBOTU 15. KVĚTNA 1999 VE ČTVRT NA ŠEST VEČER (17H15)
BUDE PRO NÁS SLOUŽIT P. JAKUB MED V KAPLI SESTER PŘI
KOSTELE SV. HIPPOLYTA VE TŘINÁCTÉM PAŘÍŽSKÉM OBVODU,
27 AVENUE DE CHOISY, METRO PORTE DE CHOISY
ČESKOU MŠI SV.
Po mši setkání s P. Medem.
Protože tentokrát nebylo v Centre Sěvres místo a s datem jsme, kvůli nabitému
programu P. Méda, nemohli hnout, uchýlíme se tentokrát výjimečně jinam. Kapli
najdete snadno, je kousek od metra. Východ z metra je označen přímo na avenue
de Choisy (nesplést s avenue de la porte de Choisy). Avenue de Choisy pak
pokračujete a kousek po levé straně uvidíte kostel sv. Hippolyta. Hned za kostelem
je průchod do zahrady a po pravé straně je budova s "naší" kaplí. - Doufáme, že se
nám podaří spojit příjemné s užitečným. Farnost sv. Hippolyta, o které jste možná už
slyšeli, je živá farnost uprostřed čínské čtvrti. Bude to příležitost ji poznat. Navíc
pokud máte rádi čínské a vůbec asijské speciality, můžete se zásobit přímo
u pramene, buď cestou od metra na avenue de Choisy, nebo na sousední avenue
ďlvry.

M. Vaniček
J. Vohanka

Jako nedoručitelný se nám vrátil Oběžník od těchto adresátů:
94370 SUCY EN BRIE
J. Rezek
75002 PARIS
9310 LE PRE ST GERVAIS
*

Na Českou katolickou misii a na Oběžník přispěli:
Boxberger
Bystřičky
Filo

Řehák
Stany

Axlerová
Ekl

Tomaierová
Leclerc

Dubinová
Challier

Ledrerová
Guasco

Monmarte
Všem dárcům i všem, kdo věnovali svůj čas a energii upřímné PÁN BŮH ZAPLAŤ!
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