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Řehoř z Nazianzu
Buďme k sobě travzájem dobří jako Pán k nám
Uvědom si, odkud máš své bytí, odkud to, že dýcháš, že myslíš a chápeš, a co je
nejdůležitější, že poznáváš Boha, že doufáš v nebeské království, v rovné postavení
s anděly, v možnost patřit na Boží slávu; zatím sice jakoby v zrcadle a v náznacích, pak
ovšem v plnosti a jasu. Věz, že jsi dítětem Božím a spoludědicem Kristovým, a mám-li se
to opovážit říci, že jsi dokonce zbožštěl. Odkud máš tohle všechno? A od koho?
Nebo - abych mluvil o něčem menším a viditelném - čí je to zásluha a čí je to dar, že
můžeš hledět na krásu nebe, na východ i západ slunce, na putující měsíc a množství
hvězd a na soulad a řád, který v tom všem vládne jako při hře na lyru?
Kdo ti dal déšť, úrodnou zemi, pokrm, umění, domov, zákony, stát, život v míru a
civilizaci a rodinný život v lásce a přátelství?
Odkud se ti dostalo toho, že můžeš zvířata zkrotit, aby ti sloužila, i že jsou ti dána
za pokrm?
Kdo tě ustanovil pánem a králem všeho, co je na zemi?
Kdo věnoval to všechno - abych nepřipomínal jednotlivosti - čím člověk vyniká nad
ostatní živočichy?
Není to Bůh? A ten nyní za to od tebe žádá především a místo všeho ostatního,
abys byl dobrý k lidem. Cožpak bychom se nemuseli stydět, jestliže jsme toho od něho
tolik přijali a máme naději, že mnoho dalšího dostaneme, kdybychom mu nenabídli ani to
jediné, totiž lásku k lidem? On se nestydí zvát se naším Otcem, třebaže je Bůh a Pán, a
my bychom se neznali ani k těm, kdo jsou s námi téhož rodu?
V žádném případě, bratři a přátelé moji, nesmíme špatně hospodařit s tím, co nám
Bůh daroval, abychom nikdy nemuseli vyslechnout Petrova slova: Zastyďte se, kdo jste

se zmocnili cizího majetku, hleďte následovat spravedlnost Boží, a nikdo nebude chudý.
Nestravujme se shromažďováním a opatrováním majetku, zatímco jiné stravuje
bída, aby nás pak Boží muž Amos nějak nestíhal svými přísnými a výhrůžnými slovy, jako
když říkal: Slyšte, vy, kdo říkáte, kdypak už bude po (slavnosti) novoluní, abychom mohli
prodávat; a po sobotě, abychom mohli otevřít sýpky?
Napodobujme ten nejvyšší a první Boží zákon, podle něhož Bůh sesílá déšť na
spravedlivé i na hříšníky a dává slunci vycházet pro všechny stejně, širou zemi, prameny,
řeky a lesy otevřel všem pozemským tvorům, vzduch ptactvu a vodu těm, jejichž život je
s ní spjat, a všechny bohatě obdaroval základními prostředky k životu, aniž by byly
podřízeny něčí moci, nebo podléhaly nějakému zákonu, nebo byly omezeny nějakými
hranicemi; naopak stanovil, aby byly společné, rozsáhlé a hojné, a tudíž po všech
stránkách dostačující. To proto, aby rovností obdarování vyzdvihl rovnoprávné postavení
všeho stvoření a aby ukázal bohatství své dobroty.
Z hreviáře pro laiky.

Zpráuy z Čech, ze Slouenska i
odjinud
• Čeští hokejisté vyhráli mistrovství světa v ledním hokeji. (15. května 1999.)
• Ve středu 2. června zemřel v Praze Václav Benda, někdejší člen Výboru na obranu nespravedlivě
stíhaných, později spoluzakladatel a předseda Křesťansko-demokratické strany. Po sloučení KDS
s Občansko-demokratickou stranou byl zvolen senátorem za ODS.
• Předsedou Křesťanské a dem okratické strany - Československé strany lidové byl
30. května zvolen Jan Kasal.
• Slovenským prezidentem byl ve druhém kole zvolen kandidát vládnoucí koalice Rudolf
Schuster, který získal 57,18% hlasů. Jeho vítězství nad Vladimírem Mečiarem bylo těsné (42,82%).
R. Schuster se narodil roku 1934 na východním Slovensku. Vystudoval stavební fakultu v Bratislavě
a poté pracoval ve Východoslovenských železárních Košice. Od roku 1964 byl členem Komunistické
strany, v letech 1986-1989 byl členem Ústředného výboru Komunistické strany Slovenska. V letech
1990-1992 byl velvyslancem Československé federativní republiky v Kanadě. Schuster hovoří vedle
maďarštiny ještě třemi světovými jazyky a je autorem několika rozhlasových her. - První zahraniční
cesta R. Schustera ve funkci prezidenta vedla 7. července do Prahy.
• Ve věku 76 let zemřel 26. června v Římě Jiří Pelikán.
• Slovensko přijalo 10. července zákon o používání jazyka národnostních menšin. Zákon zaručuje
občanům národnostních menšin právo na používání mateřského jazyka v úředním styku, a to v obcích
s nejméně 20% obyvatel hlásících se k menšině. Schválení takového zákona bylo poslední
nesplněnou podmínkou pro vstup Slovenska do Evropské unie. Zatímco Evropská unie přijala zákon
s uspokojením, maďrská vláda jej považuje za nedostatečný, neboť neumožňuje konání obřadů
v jazyce menšin. Podle oficiálního prohlášení maďarského ministerstva zahraničí tento zákon
dokonce poškozuje dosud uspokojivě se rozvíjející vzájemné vztahy mezi oběma zeměmi.
• Pro příliv romských žadatelů o azyl ze Slovenska zavedlo Finsko počátkem července dočasně
vízovou povinnost pro slovenské občany. Příkladu Finska následovalo o něco později i Norsko.
• Pavel Mertlík vystřídal 21. července ve funkci ministra financí Iva Svobodu, stíhaného
v souvislosti se zkrachováním a následnou likvidací kdysi úspěšné továrny na dětské kočárky
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Liberta. Je to první personální změna ve vládě Miloše Zemana. Zeman ale veřejně kritizoval pomalou
práci dalších tří ministrů, Lánského (pověřeného přibližováním ČR Evropské unii). Bašty
(zodpovědného za akci Čisté ruce) a Císaře (místní rozvoj, bytová politika).
• Hned v prvním kole vyhrál doplňovací volby do Senátu za Prahu 1 nezávislý kandidát, majitel
cestovní kanceláře Václav Fischer. Volby byly vypsány po úmrtí senátora Václava Bendy (ODS) a
Fischerovým zvolením ztratily ODS s ČSSD třípětinovou většinu, nutnou k odhlasování ústavních
změn. Fischer získal 71,24% hlasů, jeho hlavní soupeřka, kandidátka ODS herečka Jiřina Jirásková
jen 12,19% hlasů. Volbám předcházela velmi útočná kampaň proti Fischerovi, ODS ho například
představuje jako “lobujícího populistu”, který utrácí “nevídané milióny za volební kampaň a který
navíc “blahosklonně přijal” podporu komunistů. Objevily se i billboardy s textem “Homosexuál
v Senátu? Proč ne? Václav Fischer do Senátu.” V žebříčku popularity veřejných osobností je Fischer
na prvním místě.
• Nezaměstnanost v ČR dosáhla v srpnu 9%, nejhůře je postiženo Mostecko s devatenáctiprocentní
nezaměstnaností. Do konce roku se očekává vzrůst nezaměstnanosti až na 10%.
• Výsledky vyšetřování ukázaly, že dokumenty “bamberské aféry” byly falešné, včetně
padělaných podpisů předáků sociální demokracie. Memorandum ze setkání v Bamberku v roce 1995,
které měl podepsat i předseda ČSSD M. Zeman, se týkalo údajné dohody mezi členy vedení ČSSD a
skupinou čechošvýcarských podnikatelů, podle níž měla ČSSD nabídnout vysoké funkce ve státní
správě výměnou za výhodnou půjčku pro ČSSD. Aféra v loňských volbách poškodila ČSSD. Podle
zprávy BIS šlo o dílo soukromých subjektů, podle prohlášení M. Zemana bývalých pracovníků STB.
• Senát Nejvyššího soudu v Brně rozhodl 25. srpna o obnovení stíhání třiaosmdesátiletého Karla
Vaše, vyšetřovatele a prokurátora, který v inscenovaném procesu odsoudil k smrti generála
Heliodora Piku.
• Česká televize bude znovu promítat známý seriál komunistické propagandy Třicet případů
majora Zemana ze sedmdesátých let. Uvedení seriálu je předmětem ostré kritiky. Vysílání každého
dílu proto předchází dokument o tom, jak to ve skutečnosti bylo. Konfederace politických vězňů
nicméně podala na ČT trestní oznámení, proti vysílání seriálu je například i Obec spisovatelů.
• Podle průzkumu veřejného mínění, který v září provedlo Středisko empirických výzkumů
(STEM) v ČR považuje komunistický režim za lepší než demokracii 34% dotázaných, zatímco
zastánců demokracie je o jedno procento méně. Ještě před rokem se 49% respondentů vyslovilo pro
demokracii a 32% pro komunismus. 21% dotázaných hodnotí dnešní režim stejně jako
předlistopadový. Za hlavní klady dnešního uspořádání jsou považovány svobodný život, konkrétně
svoboda cestování (23%), politická svoboda (20%) a svoboda projevu (17%). Hlavními nedostatky
jsou nezaměstnanost (23%), obecná kriminalita (18%), hospodářská kriminalita (11%) a ekonomický
propad (10%).
• Hrubý domácí produkt vzrostl ve druhém čtvrtletí v meziročním porovnání o 0,3%, v porovnání
s prvními třemi měsíci tohoto roku dokonce o 3,6%. Je to velmi dobrá novina, neboť v
předcházejícím roce a čtvrt hrubý domácí produkt stále klesal. Podle ekonomů je růst způsoben
spotřebou domácností a růstem vývozu.
• Vláda se chystá připravit nový zákon o parlamentních volbách, podle kterého by se mohlo
volit i na zastupitelských úřadech. Zákon by se měl projednávat v parlamentu počátkem příštího roku.
- V době, kdy se ve Francii chystá PACS, český parlament opět vrátil do výborů návrh zákona
o registrovaném partnerství homosexuálních osob. - Návrh novely trestního zákona, který má
prodloužit promlčecí Ihňtu některých zločinů komunismu, prošel do druhého čtení.
• Výroční zpráva Evropské komise, vydaná 14. října, je podle očekávání velmi kritická k situaci
v České republice. “ Práce na restruktualizaci průmyslu, reformy státní správy, soudnictví a státní
pomoci a životního prostředí je nedostatečná a neodpovídá závazkům, které na sebe ČR vzala”, píše
se v ní. Neuspokojivé jsou například tempo přibližování českého právního systému, neefektivní
postup proti korupci, faktické zastavení privatizace a cenové deregulace i nedostatečné potírání
diskriminace. - Zpráva naopak velmi příznivě hodnotí úsilí Slovenska. Slovensko tak má možná
naději, že bude moci o vstup do EU začít jednat už v roce 2000, ačkoli bylo vždy zařazováno až do
druhé vlny uchazečů.
• Sněmovna neschválila 20. října vládní návrh státního rozpočtu na příští rok.
• A ještě jeden průzkum veřejného mínění: Komunistickou stranu by podle průzkumu 1VVM
z 21. října volilo 23% občanů, Občanskou demokratickou stranu 21% a Českou stranu sociálně
demokratickou 17,5%. Komunisté by tedy po deseti letech (opět...) vyhráli volby!
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• Zeď v Matiční ulici v Ústí nad Labem, která má oddělit rodinné domky od bytů pro neplatiče
nájemného, obývané převážně Romy, nakonec stojí. Původně plánovanou zeď nahradil “keramický
plot” a stavba proběhla pod dozorem městských strážníků. Celá aféra je už delší dobu středem
pozornosti (viz minulé Oběžníky), neboť se stala symbolem diskriminace Romů. Zmínil se o ní i
komisař EU pro rozšíření Unie, podle jehož slov zeď u Ústí ovlivní pověst České republiky jako
moderní a civilizované demokracie. Je třeba podotknout, že vláda se postavila proti stavbě plotu a
poslanecká sněmovna zrušila povolení ke stavbě, vydané obecním zastupitelstvem. Reakci předsedy
poslanecké sněmovny Václava Klause cituje MF Dnes: “Říkáme to po tisící a já bych moc prosil pány
v Evropské unii, aby to slyšeli. Postavilo to jedno městské zastupitelstvo jako řešení strašně složitého
mezilidského problému, a jestli z toho někdo chce dělat takovou mezinárodní zápletku, jsem z toho
velmi zklamán.”
• 14. října navštívil Prahu na pozvání předsedy Republikánské strany Miroslava Sládka Jean-Marie
Le Pen.
• Slovenský ministr hospodářství Ludovít Černák podal 19. října demisi. Je to už druhá změna
ve slovenské vládě. Má ho vystřídat předseda Demokratické unie Lubomír Harach.
• Ti, kdo bojovali za druhé světové války v československých zahraničních armádách, budou mít
nárok na finanční odškodnění od státu, a to ve výši 120 nebo 60 tisíc korun. Nárok mohou uplatnit i
vdovy nebo vdovci po padlých. Zákon, který předložil poslanec ČSSD Radim Turek, prošel do
druhého čtení.
• Vicepremiér pro koordinaci příprav ČR na vstup do Evropské Unie Egon Lánský opouští ze
zdravotních důvodů vládu. Lánský je už delší dobu hospitalizován, ale komentátoři upozorňují také
na kritiku, které musel Lánský čelit kvůli bankovnímu kontu v Rakousku, které si otevřel v roce 1997
bez devizového povolení, a také pro nezvládnutí koordinace práce ministerstev na integraci do EU.
Svoji úlohu hrálo zřejmě i katastrofické hodnocení ČR ve výroční zprávě Evropské Unie, v níž je
Česká republika zařazena mezi kandidáty na posledním místě.
• Na otázku, zda jsou spokojeni s vývojem po roce 1989, odpovědělo kladně 17% občanů
České republiky, 26% Poláků, 24% Bulharů, 23% Maďarů, 22% Rumunů a 18% Slováků.
(Průzkum rakouského institutu z května t.r.)
• Čtyřicet let svého trvání oslavilo 30. října divadlo Semafor.
• Ve svém projevu u příležitosti 81. výročí vzniku Československa řekl Václav Havel, že se
dnes republika nachází možná na nejdůležitější osudové křižovatce za poslední tisíciletí a musí se
sama rozhodnout, zda přijme svůj díl odpovědnosti za Evropu, svět a jeho civilizaci, nebo se uzavře
do sebe. Význam tohoto rozhodnutí má větší váhu než politické změny před deseti či jednaosmdesáti
lety: zatímco pád komunismu a vznik samostatného Československa byly nedílnou a přirozenou
součástí určitého mezinárodního pohybu, “nyní jsme to především my sami, kdo rozhoduje
o zásadních věcech budoucího směřování našeho státu, a to možná na staletí”. - Jako každý rok
předal prezident republiky státní vyznamenání. Řádem T. G. Masaryka byli vyznamenáni mimo jiné
olomoucký arcibiskup Karel Matocha a představitel sociální demokracie v exilu Přemysl Janýr (oba in
memoriam). Medaile za zásluhy o Českou republiku dostali mimo jiné socioložka Jiřina Siklová,
cestovatelé Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund a bojovník proti komunismu Otakar Rambousek,
medaile za vynikající umělecké výsledky houslista Josef Suk a scénáristé a herci Ladislav Smoljak a
Zdeněk Svěrák, za vynikající sportovní výsledky hokejový trenér Ivan Hlinka.

Podle týdeníku Carolina a zpráv Radia Praha -nis -

^ Obracíme se na “pamětníky” mezi našimi krajany: Jiří Gruntorád má ve svém archivu zakázané a
exilové literatury “ Libri prohibiti” v Praze dva dnes už historické výtisky z Paříže. “ Růženec
1960”, podepsán Otec z Paříže a “Malá pouť s velkými klobouky”, podepsán Otec z Paříže,
vydavatelství Poutní zpravodaj (1962). Pokud někdo z vás si vzpomíná na tyto na stroji psané
časopisy nabo má ještě nějaký exemplář, ozvěte se, prosím, paní A. Stránské, tel. 01 46 70 44 19.
Pan Gruntorád má o každou informaci veliký zájem.
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Sem a (na)zpět
Petr Kolář

Konečné upadání komunismu jsem zažil od 12. listopadu v Římě. Probíhalo ve znamení
svatořečení Anežky České a byl to úžasný zážitek! Nikdy předtím jsme nezažili takovou sešlost
českých katolíků ani nic podobně významného pro českou katolickou církev. Ani ne o týden později,
po návratu do Paříže, jsem sledoval v televizi události 17. listopadu a v úvodníku deníku Le Monde,
na první straně, jsem četl úvahu o starobylé tradici, podle které se v Čechách “vše obrátí k lepšímu,
až bude nalezen Anežčin hrob a až ona sama bude prohlášena za svátou”. Než se kardinál Tomášek
stačil ze slavnosti v Římě vrátit domů do Prahy, ga y était vraiment, bylo po komunismu. Rázem se
přestěhoval ze života naší generace do učebnic dějepisu, jak ohlásil bez váhání z Vídně do vysílání
Svobodné Evropy Ivan Medek: “Komunismu bylo v Československu 15.240 dní a ani o den více"!
Na dveře českého konzulátu v Paříži jsem zaklepal prvně 8. prosince, abych se zeptal, zda mi
do mého rakouského a tedy z hlediska úřadů Československé socialistické republiky neplatného pasu
přece jen neudělí vízum, potřebné k návštěvě rodiny doma.
- To zatím nejde, nemáme vůbec žádné nové informace, pane Koláři, omlouvali se viditelně znejištění
konsuláři.
- Ale já vím, že je brzy budete mít, troufnul jsem si najednou na malé prorocké vystoupení. - Zkuste
si jen představit, kolik Čechů a Slováků, rozsetých po západním světě bude chtít na Vánoce 89
domů, jako já! Víte co? Já vám tu nechám svůj telefon, abyste mi mohli zavolat, až ty nové
informace přijdou!
- Což o to, váš telefon tady máme (!), dostalo se mi trochu rozpačitého ujištění...
Následujících deset dní zůstalo bez nových informací, a tak jsem do rue Bonaparte zašel znovu.
- Ah, máte pravdu a my jsme vám měli zavolat, ale to víte, ten nával ... Československé úřady vám
výjimečně mohou o letošních vánocích udělit do vašeho cizího (!?) pasu vízum na období vánočních
svátků, za 200,- franků.
Příliš otřeseni tedy nebyli, smysl pro kšeftování s lidskými touhami a s lidskou nouzí si i
v nové situaci zachovali! Platit se smělo, i teď.
Nu což, ať si nová republika pomáhá, řekl si leckterý nenapravitelně naivní exulant či krajan,
jak se nověji říká. Vždyť to teď jde do naší kasy!
Než jsem ale stačil dojet na hranici mezi Rakouskem a Československem, bylo už moje
dvousetfrankové vízum k ničemu. Celník mě poučil, že žádného víza už nemám zapotřebí a na
posvátnou hroudu vlasti že smím vstoupit bezplatně. I jinak mě vstup na posvátnou půdu vlasti
zklamal, nebylo na něm nic pozoruhodného. Onoho památného rána dne 23. prosince 1989 se na
mikulovském přechodu netísnily žádné davy, ale jen asi tucet aut tam strávilo obvyklou hodinku,
skoro ještě za tmy a bez hnutí před spuštěnou závorou. Nikdo ani nemukal, nevystupoval z auta, aby
se páni orgáni snad nerozlítili jako za stara a neosladili nám ten návrat po svém. Marxistická poučka
o svobodě jako poznané nutnosti pořád ještě visela ve vzduchu, v nezměněné atmosféře betonu,
ostnatého drátu a nerudných celníků. Budila v nás, vetřelcích, stále týž respekt.
- Co s sebou vezete, zeptal se komisně ten od Mikulova a znalecky přitom mrknul na záď mého
Volkswagenu. 1 v ranním přítmí bylo zřetelně vidět, jak je přitlačená k povrchu vozovky vahou
svého velmi podezřelého obsahu.
- Knížky a dárky. To víte, po 20 letech prázdnin ... pokusil jsem se prolomit stísněnou situaci pár
neúředními slovy.
Celník, který by byl ještě před měsícem řekl “vyjeďte si támhle a vystupte si”, měl sice už zřejmě i
nějaké nové informace, takže mi nevynadal, ale nový pohled na tu svoloč emigrantskou ještě neměl.
Jen suše upřesnil předmět svého zájmu:
- Jaké knížky?
- Hlavně Václava Havla, jsou to zbytky londýnské edice, sondoval jsem rozsah těch jeho nových
informací.
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- Hmm, Václav Havel, odtušil a sklesle potřásl hlavou. Václav Havel, opakoval ještě jednou a
mechanicky přitom provětrával listy knížky O lidské identitě , kterou z kufru namátkou vytáhl. To
tedy podělíte půl Brna, zahleděl se na mne a se žlutým úsměvem zaklapnul kufr auta.
To Brno jsem mu pro jistotu nerozmlouval, chtěl jsem mikulovským přejezdem projet ještě
cestou zpět. Nezbytný štempl jsem už ale měl v pase, a tak jsem se přece jen trochu pochlapil:
- Vy tady nejste non-stop?
- Proč bysme nebyli, zněla udivená a ubezpečující odpověď.
- Před chvílí byla závora spuštěna a provoz byl zastaven ...
- Nojo, ale to jsme přece jen střídali směny!
Aha ... Neprojíždět tedy hranicí okolo sedmé ráno, domyslel jsem už pro jistotu sám a potichu.
Bez ptaní jsem popojel ke směnárně vyměnit trochu franků, abych nejel do Ostravy úplně bez peněz a
abych si konečně mohl koupit první české kafe na cestu. Pardon - moravské!

( Pokračování)

Učinil nám divadlo
Pán Bůh z výsosti,
vystaviv nám zrcadlo
všelikých ctností
Svatého Václava,
jenž je Čechů sláva,
V tom zrcadle Čechové
vždy se vzhlídejte,
jsou-li vaši mravové
rovní, zpytujte.
Napravte, co zlého,
držte se dobrého.

Píseň o sv. Václavu,
Adam Václav Michna
Z Otradovic,

1661

Kresba podle
lidového obrázku na skle.

Z á p is n ík
■ Novým velvyslancem České republiky ve Francii byl jmenován pan
Petr Janyška.
■ Sbírka dosud nevydaných básní Suzanne Renaud, nazvaná Les gonds
du silence vychází v Grenoblů. Knihu je možno objednat na adrese:
Mme Gisěle Poupat, 33 chemin de 1'Eglise, 38240 Meylan. Cena výtisku
je 120 Frs, v subskripci do 22. listopadu 90 Frs, poštovné 15 Frs;
šek na účet "Romarin - Les Amis de Suzanne Renaud et Bohuslav
Reynek". Bližší informace je možno získat na telefonním čísle
01.42.77.94.24 nebo 04.76.90.53.74.
■ U příležitosti publikace sbírky pořádá Romarin večer
poezie
z díla S. Renaud a B. Reynka Le sourire ensorcelé, dne 22. listopadu
1999 ve 20 hodin v divadle Théátre du Créarc, 8 rue Pierre Duclot
v Grenoblů. Režie Frederika Smetanová.
» Setkání s českými spisovateli J. Topolem a Z. Hejdou se koná
23. listopadu 1999 v 18.30 v Bibliothěque du Centre Ville, rue de la
République v Grenoblů.
■. V rámci rozsáhlé retrospektivní výstavy "Fauvismus, erupce
modernismu v Evropě", kterou pořádá pařížské M uzeum moderního
umění, je možno vidět obrazy Františka Kupky, Emila Filly a Bohumila
Kubišty.

Ze života Misie
•Náš biskup, Otec Jaroslav Škarvada, oslavil 14. záři své
75. narozeniny.
• 24.

srpna zemřel ve věku 86 let arciopat břevnovského kláštera

Anastáz

Opasek.

• Novým biskupem pověřeným péči o české katolíky v cizině
jmenoval papež Jan Pavel II. brněnského světícího biskupa
Petra Esterku, který přijal biskupské svěceni v září
tohoto roku v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně.
Petr Esterka uprchl roku 1957 do Rakouska, studoval teologii
a filosofii v Římě a po studiích byl vysvěcen na kněze.
V šedesátých letech byl poslán mezi krajany v Texasu,
později začal se stal profesorem v Minnesotě. Od osmdesátých
let se začal více věnovat práci mezi českými katolíky ve
Spojených státech a v Kanadě, v roce 1986 jej biskup
Jaroslav Škarvada jmenoval generálním vikářem v těchto
zemích a v roce 1994 se jeho působení rozšířilo i na
Austrálii.

Oznámení
•Jan a

Marie Stránští oznamují narození syna Štěpána.
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Milí čtenáři Oběžníku, četli jste naléhavou výzvu, se kterou jsme se v minulém
čísle obraceli na všechny, kdy by byli ochotni a schopni se ujmout práce na
Oběžníku. Proto jistě tušíte, že redakce měla s výrobou tohoto čísla obtíže a možná
vás ani nepřekvapilo zpoždění, se kterým se vám dostává do rukou. Ve skutečnosti
se ukázalo, že situace je ještě horší, než jsme očekávali. Redakce se stěhovala a navíc
v ní přibyl roztomilý, leč účinný redakční šotek, který hravě paralyzoval jednu ze
spoluredaktorek.
Budeme se snažit dotáhnout ještě tento ročník Oběžníku do konce, ale
pokud se nenajde nikdo, kdo by mohl pokračovat, Oběžník od příštího
ledna zanikne !!
Vzhledem k této situaci zaslané šeky zatím nevybíráme.
- ms -

Náš program:
V SOBOTU 27.LISTOPADU 1999 VE ČTVRT NA ŠEST VEČER (17H15)
BUDE PRO NÁS SLOUŽIT P. JAKUB MED V KAPLI DOMU CENTRE
SEVRES
35, RUE DE SEVRES, 5. PATRO, 75006 PARIS, M° SEVRES-BABYLONE
ČESKOU MŠI SV.
Po mši setkání v obvyklém sále v přízemí.

F. Čcrveňanská

Jako nedoručitelný se nám vrátil Oběžník od těchto adresátů:
76130 MONT ST AIGNAN
J. Hubata
92410 CLAMART
Na Českcu katolickou misii a na Oběžník přispěli:
Pohl

K irk

K rá lík

Šoubová

Low ys

K š ír

B íle k

H o rn ý c h

Š váb

Fiše ra

Kubů

Vrla

Ig n a to v itc h

Vašák

S c h iffe r

L. M a chala

O b e rfa tc e ro v á

S te rn

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