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Velmi často se u nás
MjggDÁ
strašilo s údajnou "mečiarovskou levicovítostí” 8 ejhle tumáš čerte
krooáč: restituce cír
V EXILU
U
kevního majetku proběh
la v parlamentě na 1ССЯ E C H O S L O v А К У O '! Я G R E P U P L І З Л S T E N E R A T I f- U
із ještě k tomu až do
T N E X І I. E .
195A.
CÍSln 1.
[roku 1945. Vyslím, že
pod dojmem tohoto výs
ledku n8 Slovensku se
Mladým republikánům
naše hlavní brzdící sí
předseda Republikánské strany v exilu Dr. Z-sef ČERNÍ :
la v restitucích ODS
pohla v těchto dnech o
Drazí přátelé.
pár krůčků vpřed. A os
požádali Jste mne. abych napsal do prvního čísla va
časopisu - několik slov. Posílám vám všem nejprve své srdečné pozdpavy
tatní občané mají o je lcho
přeji zdar vaší činnosti 1 splnění všech vašich tužeb. Zastali Jste věrni
československí’ republikánské strany, Jaté verr.l demokratickým ideám
dnu záhadu před volbami prrpramu
našeho dorostu, Jato vcml príkazu hnutí ■ sloužit národu a státu.
sloužit
venkovu.
dnešním zápasu demokracie a diktatury máte Již evá_zkušenosti. Po
víc, kde je napsáno, že znali JnteVkomunismus
- ten "velký sociální exporlz-szit' a prověřili
Jste sl
pravdivost heeel.se skutečností. Jsou to kruté zkušenosti, kterých Jato
třeba sociální demokra sani
získali, a které denne zakouší - náš ponížený národ. Ty Jlžwsl nekladete o- Jaká Je pravá tvář komunismu, protože znáte bezpečně ono násilí,
cie se nechvstá zresti- tázku
rodvod, lež, nespravedlnost, hlad, loupež.
Poz.nall Jste a nikdo vás Již ne
ruče vábit falešnými sliby.
tuovat ukradený majetek-Ї
Enos žijete v demokratické části světa a poznali Jste
demokracii
1 USA. Vidíte opravdový smysl pro svobodu, pro fair play, vidíte
mkomunisty daleko preg- íanndy
ilod k politickému " náboženskému presvedčení druhého, uznání práce a doved
hlubokou duchovní o náboženskou trati ti.
nantněji a bez těch by nosti, vidíte
Tyto zkušenosti Jsou vaším bohatstvím, vím proto, že budete vž iv
a zastávat : lidskou důstojnost človeka з Jeho základní práva - svobo
rokratických kudrlinek. lájit
’ч olo va я svědomí, smysl pro sprovodí noet a úctu k názoru druhého., že bude
demokracii, neboř dobre víte, že pro náč malý národ vc střední E-roV.H. meě hájit
- r.ení Jiné možnosti než - cesta domokrncle. 9 4 h
vám pomáhej
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VEČNÝ ŽIVOT

Jána 14,1
Nech sa neľaká vaše srdce!
Veríte v Boha, verte aj vo mňa
Jána 3,14. 15
A jako Mojžiš povýšil hada
na púšti, tak musí byť povýšený
Syn človeka, aby nikto, kto verí
v neho, nezahynul, ale mal večný
život
Rimanom 6.23
Lebo odplatou za hriech je
smrť, ale darom Božím z milosti
je večný život v Kristu Ježišovi,
v našom Pánovi.
Jána 17,3
A to je ten večný život, aby
znali teba, toho jediného pravého

Švehla

ylntonm

15. IV. 1873 - 12.XII.1933

Rudolf

HALÍK *

Z předmluvy knihy "švehla ve fotografii"

Boha, a toho, ktorého si poslal,
Ježiša Krista.
Jána 3,36
Kto verí v Syna, má večný
život; ale kto nie je vo viere
poslušný Synovi, neuzrie života,
ale hnev Boží zostáva na ňom.
Galaťanom 6,8
Lebo ten, kto seje v svoje telo,
z tela bude žať porušenie; a ten,
kto seje v Ducha, z Ducha bude
žať večný život
Jána 5,24
Ameň, ameň vám hovorím,
že ten, kto čuje moje slovo a
verí tomu, ktorý ma poslal, má
večný život a nepřijde na súd,
ale prešiel zo smrti do života.

Mezi lesy trflnil veky obrovitý strom. Vévodil kraji a svými semepy dával rfisti jinému životu. Jednoho dne vyvrátila boure strom i s ko
řeny. Lidé jej odstranili, kraj osirel. Zdálo se nám^ že se v nás песо
zlomilo se zkázou věkovitého stromu. Schází nám ješte dnes...
Podobne nám bylo, když B8h odvolal z národa Antonína švehlu,tako
vý mohutný selský peň, jehož životní názor, smysl práce a význam život
ního díla tryskaly z podstaty národního bytí - rodné zeme.
Málo bylo psáno o žijícím švehlovi, protože toho nestrpel. Nebyl
dosud docenen mrtvý Švehla, jeho význam jako politika a státníka,
apoštola národní a státní myšlenky, apologa národní p8dy, národního v8dce, jeho duchovní hloubka a mravní velikost^ citlivé srdce, smysl
pro
pravdu, jeho realita v politice. Nebyla plne pochopena švehlova nezmer
ná láska k vlasti, jak jest jí schopen ten, kdo si uvedomil a prožil vý
znam selské tradice a národní historie, a kdo hodnoty, z jnich vyvozené,
chtěl vložit do mozku a srdce státníku a politiku, na místo doktrín a
filosofií cizích.
švehla zakládal politiku na přirozeném základe, který národ má:na
historii a tradici, na hlasu a rádu rodné zeme, jena - treba
posmíván
nebo neslyšen - zQstává svedomím pro život a eesty lidu Jako základ tvo
rivé filosofie. Musí se .státí vzorem švehlova zosobnená konstruktivnost
Jako protiklad a lék vucl cizorodým prvk&m destrukce a anarchismu, v8či
těmto kazSm národního charakteru. Musí býtl pochopen švehlSv nacional ismus, který mu určil za základ státnost. Musí býtiwzvednut význam po
litika, který politickou činnost odosobnil a učil věřit, že nic nejsou
osoby, ale vše Jest idea a čin. švehlovo úsilí o mravní prerod,o pravdu
a nebojácnost pri obrane pravdy, musí pro lnoutwnás všecky tím více
v
dnešní dobe. Příkladem musí^býti velikost človeka mlčícího, i
když jsou na neho mířeny střely lidské zloby, a který - snáše ji - vy
zvedá váhu mravní autority,. Národ musí znáti čistotu muže, který maje v
rukou jedinečnou moc a dfivěru, nikdy ji nezneužil; budovatele, který se
dílem nikdy nehonosil, nad ním nezpychl a ve své skromnosti nedovolil,
aby bylo oslavováno.
moderní
selského
>

*

Rudolf Halík zemřel v komunistickém vezení.
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MODLITBU ZA SVOBODU TRPÍCÍ CÍRKVE Ä LIDU
ČESKOSLOVENSKA PfiEDNESL NEJDP. OPAT
AMBROŽ L. ONDRÁK, O.S.B.
Zasedání Domu zástupců kongresu Spojených
států bylo zahájeno 8. března 1956 modlitbou za
Československo, kterou přednesl J. M. nejdp.
opat Ambrož L. Ondrák, O.S.B. Přinášíme v do
slovném znění modlitbu nejdp. opata předne
senou v Domě zástupců:
Všemohoucí Bože, Pane všehomíra, náš nej
větší dobrodinče, který jsi svět tak miloval, že
Ji nám dal Svého Syna, Jenž nás naučil Tvým
pravdám a za nás hříšné podstoupil oběť vy
koupení na kříži, dnes Tě, trojjediný Bože,
před tímto slavným shromážděním volených
zástupců velkého amerického národa s ním
prosíme za Tvého velkého sluhu, arcibiskupa
Berana, primase českého, který pět let strádá
ve vyhnanství a žalář i mimo svou diecési a
prosíme Tě za jeho spolutrpitele, bratry v úřadě
biskupském, za arcibiskupa Matochu, biskupy
Trochtu, Hloucha, Želu, Skoupého, Vojtaššáka,
Gojdiše, Buzalku, Pobožného, Barnáše, Норко,
Tomáška. Pichu, Nesceyho a další, kteří trpí
žaláři internaci či jiná muka pro Tvé Jméno.
Prosíme Tě dále za vězněné opaty, stovky
kněží, reholníků a řeholnic i laiků vězněných
v koncentrácích. Uděl těmto všem statečným
vyznavačům a mučedníkům Kristovým pro
Jeho zásluhy svobodu lako isi ii udělil Petrovi,
kterého jsi vysvobodil ze žaláře po neustálých
modlitbách Církve, Uděl také svobodu všemu
lidu Československa a všem utlačeným náro
dům, zvláště statisícům, ba milionům vězňům,
trpícím pro jméno Tvé a pro spravedlnost.
Nechť brány koncentračních táborů jsou ote
vřeny a nechť je lidstvo osvobozeno jako byl
Tvým zásahem osvobozen Tvůj národ vyvole-

ný, úoící v babylonském zajetí, ľ' 1 " ~ ~
zavládne mír a svoboda podle Tvé svaté vůle.

Pane, dej hojnost darů Ducha Svého tomuto
slavnému shromážděný Domu zástupců Kon
gresu Spojených států, který v historii se pro
slavil jako nejuvědoměle;ší demokratický bo
jovník za pozemský řád, založený na Tvé svaté
vůli, a který nesmírně prospěl svému národu
I ostatním národům světa jak v boji za svo
bodu, tak v bojích za mír, štěstí a blahobyt.
Dej. Pane, těmto vůdcům svého lidu veškeré
své požehnání. Amen.

TELEGRAM

(odeslán 18. dubna 1956)

Sir Anthony Eden,
10 Downing Street,
London, England

Vaše Excelence.
pokládám za svou povinnost poukázat na
skutečnost, že hrdinný pražský arcibiskuD
Josef Beran spolu s velkým počtem biskupů,
opatů, kněží a statisíci nevinnými lidmi Česko
slovenska a mnohých jiných zemí žije v kru
tém zajetí vašich hostů z Kremlu.
Prosím nezapomeňte na tyto nevinné mu
čedníky moderních dob Jejích svoboda je zá
ležitosti svobody každého národa.
Ambrož L. Ondrák, O.S.B ,
opat opatství svatoprokopského,
slovanského misijního střediska
v Americe,
Lisle, 111.

Členové Apoštolátu ssv. Cyrila a Metoděje se snaží modlitbou a dobrými skutky vyprosit u
Boha sjednocení rozkolných křesťanů se Svatou Stolicí.
Od členů se vyžaduje, aby každý dea~se pomodlit!-«a sjednocení aspoň JEDEN OTČENÁŠ,
JEDEN ZDRÁVAS a “BLAHOSLAVENÁ PANNO MARIA, ORODUJ ZA NÁS!” a “SVATÍ CYRILE
A METODĚJI, ORODUJTE ZA NÁS!”

Členové, kteří splní výše uvedené požadavky, mohou za běžných podmínek získat plnomocné
odpustky v den, kdy se stávají členy, dále na svátek svátých Cyrila a Metoděje (5. července), nebo který
koliv den během osmi dnů po jejich svátku, na svátek Neposkvrněného Početí P. Marie, na svátek sv. Tří
králů, na svátek sv. Josefa, na svátky všech apoštolů, na svátekjgí Michaela, v kterýkoliv den v každém
А'*' -У
měsíci, který si člen může sám vyvolit
xVe jménu tohoto fascinujícího intelektuálního
Olivier MESSIAEN (1908-1991). Kdo byl vlastné
Messiaen? Sladatel a fantasticky kolorista, prosluly
pedagog, geniální varhanní improvizátor, ornitolog...
Messiaen patřil k nejvýznamnějším určujícím hu
debním osobnostem současnosti, a to nejen svým skladatelským, ale i pedagogickým dílem. Jeho talent se
projevil již v mládí, kdy obdržel všechny ceny pařížské
konzervatoře.
Messiaen pokračoval v úsilí C. Debussyho.
V oblasti rytmiky a modality hledal inspirační zdroje :
v hudbě japonské, indické, polynéské i hudbě ostrova
Báli.
’
<5

xP
a duchovního dobrodružství, ve jménu výjimečnéh
všestranného objevování hudební techniky byl Olivier
4 Messiaen všeobecně považován za jednoho z největ
ších mistrů hudebního myšlení. Na jeho kurzy se sjíž
děli studenti ze všech koutu světa a skladatel sám byl
často zván k přednáškám a vedení kurzu na zahranič
ní univerzity a mezinárodní festivaly.
Olivier Messiaen napsal svůj Quatuor pour la fin
du temps v době svého zajetí v Německu. Když byl
kvartet dne 15. ledna 1941 poprvé hrán s Messiaenem
osobně u klavíru, tvořila jeho posluchače skupina vá
lečných zajetců. V záhlaví partitury čteme tento citát
z Apokalypsy: “Tu jsem viděl mocného anděla, kterak
sestupuje z nebe... Pozvedl ruku a přísahou při tom,
jenž žije na věky věku, potí rdil. že Ihúta je u konce."

HUDSA

Jean-Philippe Collard
KLASICKÝ A MODERNÍ

PRO SVOBODU ARCIBISKUPA BERANA,
CÍRKVE A LIDU ČESKOSLOVENSKA

Příští den přednesl pak nejdp. opat Ondrák
modlitbu v senátě Spoj, států. Nejdp. opata uvedl k obřadu modlitby do senátu ohijský se
nátor Bender. Zasedání senátu řídil předseda
zahraničně politického senátního výboru sen.
Walter George z Georgie. Zasedání senátu
bylo mimořádně zahájeno v 10 hodin ráno.
Nejdp. opat v úvodní modlitbě opět vyjádřil
prosbu k Bohu za osvobození arcibiskupa Dr.
Berana a za svobodu Československa.
K obřadu modlitby byli uvedeni do diploma
tického oddělení galerie státní senátor Frank
Svoboda z Clevelandu, dp. Dr. Ludvík Němec a
washingtonští členové Cyrilometodějské ligy,
zástupci redakce Národa a Katolíka, býv. posl.
Eduard Fušek s choti a Frank Hynek.
Bezprostředně po ukončení modlitby přistu
povali pak k nejdp. opatovi přítomní senátoři,
mezi prvními byl sen. Dirksen z ГПіпоіз a
tlumočili mu své sympatie. Nejdp. opat měl
také.rozmluvu se sen. R. Hruškou z Nebrasky.
Slavné pontifikál™ bohoslužby v arcibiskup
ském chrámu sv. Patricka ve Washingtonu

V neděli o 10. hod. ráno celebroval nejdp.
opat Ambrož L. Ondrák, O.S.B., v arcibiskup
ském chrámu sv. Patricka ve Washingtoně

■

Jean Philippe Collard vstupuje na mezinárodní scénu
poté, co obdržel dvě první ceny v soutěžích Marguerity Long
Jacquese Thibauda a dále Georgese CzifTry v roce 1970.
Najvernejší odraz jeho osobnosti, jak sám naznačuje, však
nelze najít na tomto paimares...
Jeho hudební aktivita a jeho mnohostrannost jsou výra
zem vřelosti jeho hry. Klasický i moderní Collard prochází
různými stoletími i žánry, od Bacha po Rachmaninova. Upí
ná se nicméně k francouzské škole, jeho rodná krev se neza
pře. Aniž b\ ztratil cokoliv ze své
mnohostrannosti, obohacuje svůj
"Res nublice"
repertoár o Samt-Saense, Faurcho.
Č.44/93
R a vela...

Nejdp. opat přednesl také modlitbu
v senátě

Vyjmenujme zde uplnou nahrávku
Saint-Saensových skladeb pro klavír
a orchestr, z toho pot koncertů v do 
provodu K rálovského filharm onické 
ho o rch estru řízeného A ndré P rev i 
není, dále nahrávku obou Ravelových
koncertů pod taktovkou Lorina M aazela, a nedávno vydanou Lisztovu so 
nátu. A ktivita svědčící o stálém úspé-

Xejdp. opat Ondrák přicestoval do Washing
tonu 7. března a byl po celou dobu svého
pobytu ve Washingtoně hostem J. Exc. nejdp.
arcibiskupa washingtnského Patricka A. 0’Boyleho v arcibiskupské residenci.
K obřadu modlitby doprovodil nejdp. opata
do zasedací síně Domu zástupců kongresník
českého původu Karel A. Vaník z Clevelandu,
který také oznámil, že v příštích dnech dá
zanést do úředního listu amerického kongresu
Congressional Record také svůj projev na okraj náboženského pronásledování v Česko
slovensku. Zasedání Domu zástupců bylo za
hájeno ve 12 hodin v poledne, a řídil je jakožto
úřadující mluvčí Domu zástupců kongresník
John McCormack, vůdce demokratické většiny,
který rovněž uveřejnil v úředním kongresním
listě svůj významný projev o arcibiskupu Jos.
Beranovi a utrpení katolické Církve v Česko
slovensku. Projev kongresníka McCormacka
jsme uveřejnili v našich listech.
Kongresník McCormack představil nejprve
nejdp. opata shromážděným zástupcům jako
mimořádného hosta Domu zástupců a nejdp.
opat hned poté byl uveden k čestné katedře,
která je těsně před křeslem předsedajícího
mluvčího Domu zástupců. Z tohoto místa jsou
pronášeny zahajovací modlitby a je to zároveň
místo, odkud pronáší své mimořádné projevy
president Spojených států a čestní hosté kon-

Jean-Philippe Collard má na svém
kontě přes p ad esát nahrávek. Poté,
co byly jeho desky ve Spojených s tá 
tech n ěk o lik rát označeny za desky
roku a ve Francii oceněny Francouz 
skou ak ad em ií gram ofonových d e 
sek , ro z rů s tá se je h o d isk o g ra fie
rychlým tem p em , ročně p řib ý v ají

Zahajovací modlitba nejdp.
opata v Domě zástupců

gresu. Zatím co nejdp. opat přistoupil k mi
krofonu, byly uzavřeny všechny vchody do za
sedací síně a všichni přítomní povstali, aby vy
slechli modlitbu nejdp. opata.
Po obřadu modlitby byl nejdp. opat Ondráh
v kongresu hostem kongresníka Vaníka na o
bědě ve zvláštní jídelně, vyhrazené pro členy
kongresu. Hosty kongresníka Vaníka byli př!
tomto obědě také státní senátor Frank Svoboda
a přítomni zástupci čs. exilu a zástupci Národa
a Katolíka, kteří doprovázeli nejdp. opata.
Kongresník Vanlk provázel pak v odpolednich hodinách nejdp. opata kongresními budo
vami a seznámil jej se všemi historickými za
jímavostmi kongresu. Nejdp. opat měl při této
příležitosti také srdečné rozmluvy s celou řa
dou dalších význačných členů kongresu.
Nejdp opat navštívil v odpoledních hodinách
v budově senátu též sen. Bendera z Ohio, kte
rý je nástupcem zesn. senátora Tafta. Senátor
Bender setrval s nejdp. opatem delší dobu v
srdečně rozmluvě a uspořádal při této příleži
tosti ve své úřadovně malou party, jíž byla
přítomna družina doprovázející nejdp. opata.
Přítomní byli příjemně překvapeni, když sen.
Bender s nimi zahájil také rozmluvu česky.
Senátor Bender, který mluví pěknou češtinou,
prozradil, že je českého původu a že jeho
rodina pochází z Moravy.

čtyři až pět nahrávek.

Na jiném místě přinášíme modlitbu, kterou
přednesl u příležitosti 5. výročí deportace hr
dinného arcibiskupa Berana z Prahy J. M.
nejdp. opat Ambrož L. Ondrák. O.S.B., 8. bře
zna 1956 v Domě zástupců kongresu Spojených
států ve Washingtoně. Spolu se zněním této
modlitby, ve které nejdp. opat vyjádřil prosbu
k Bohu za osvobození arcibiskupa Berana a
ostatních vězněných českých a slovenských
biskupů a za svobodu Církve a lidu v Českoslo
vensku, přinášíme podrobnější vylíčení těchto
opravdu historických a pro trpící Českosloven
sko nejvýš významných okamžiků, které budou
jistě trvale patřit k nejpamátnějším chvílím v
dějinách krajanské katolické Ameriky, čs. exilu i dočasně ujařmeného Československa.
Bylo to také ponejprv v dějinách kongresu
Spoj, států, kdy katolický prelát českého pů
vodu pronesl úvodní modlitbu v Domě zástup
ců i v senátě.
V dalších řádcích uveřejňujeme zároveň
zprávu o slavných pontifikálních bohoslužbách,
které nejdp. opat Ondrák obětoval v neděli
11. března za svobození arcibiskupa Berana, za
Církev mlčící a za svobodu Československa v
arcibiskupském chrámu sv. Patrika ve Wash
ingtoně.

F ra n c o u z sk ý k la v írista je zván
p rav id eln ě na am erický k o n tin en t,
kde hostuje převážně s P hiladelphsk ý m o rc h e s tre m pod v e d e n ím

Zô .

C harlese D utoita, s orchestry v Bo 
sto n u a N ew Y orku. H o stu je ta k é
v K alifo rn ii a v Ja p o n sk u , rovněž
pod taktovkou C harlese D utoita.

Francouzský institut a Symfonický
orchestr hl. m. Prahy FOK uvádějí
23. října ve velkém sále Rudolfina
recitál jednoho z velkých francouz
ských klavíristů.

Serge Baudo - interview

< S^ M
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OBRAZ PANNY MARIE V EXILU OZDOBIL SVĚTOVOU
MISIJNÍ VÝSTAVU V ROCHESTER, N. Y.
xilu v opatství sv. Prokopa v Lisle výstižně
Město Rochester ve státě New York bylo ve
dnech 16. až 23. října 1955 ve znamení obrov poznamenal: t^Panna Maria v exilu nechť re
ské misijní výstavy nazvané "Mission Scene- presentuje všechny pronásledované země a
rama”, která předvedla přes 200 výstav o mi zvláště Čínu, protože tam zvláště trpí Legie
Dále pan kardinál dodal:
sijní katolické činnosti rozprostředné po ce Panny Marie."
lém světě. Výstava se konala v novém Pa "Jsem též v exilu a tak půjdeme pospolu.”
mátníku války a možno o ní říci, že to byla
Oddělení benediktinských čínských misii
asi největší světová výstava misijního půso rozdalo na výstavě přes 80,000 kopií modlitby:
bení Přivábila přes 120,000 návštěvníků. V ý"Wan fu Maliya” — Zdrávas Maria v čínském
stava předváděla práci misionářů a vůbec ce jazyku adresovanou k Panně Marii v exilu a
lou velikost Církve pro lidstvo a ukázala, že
určenou za pronásledovanou Církev v Číně.
Církev nehledí na barvu a rasu, jejím cílem je
Třináct hodin denně benediktini žádali o mo
nesmrtelná duše, kterou chce přivést! k Bohu.
dlitby za pronásledovanou Církev v Číně a
Tohoto jedinečného díla se zúčastnilo oddě ve světě. A návštěvníci se zastavovali u obra
zu Panny Marie v exilu a tisíce modliteb by
lení benediktinských čínských misií z opatství
sv. Prokopa, které mělo, na výstavě svou vlast lo obětováno. Na výstavu se také dostavili
vysocí církevní hodnostáři, kteří přišli k obra
ní výstavu, jíž okrášlilo čínským uměním a
jejímž středem byl obraz "Panny Maria v exi zu Panny Marie pomodlit se za čínský trpící
lid a za pronásledovanou Církev. Mezi nej
lu,’’ který vytvořil podle sochy Panny Marie v
význačnějšími návštěvníky u obrazu P. Marie
exilu, určené pro pražský Mariánský sloup ubyl J. Em Tomáš kardinál Tien, nejvyšší cír
mělec velkého jména Standley Gorski. Tento
kevní hodnostář žijící v exilu, dále J. Em. arci
obraz ве stal středem pozornosti celé výstavy
a pomohl splnit cíl benediktinské čínské vý biskup z Bombaye v Indii Valerián kardinál
stavy: aby tisíce lidí se modlilo za trpící Cír Gracias, J. Exc. metropolita syro-malankarskékev v Číně a po celém světě. J. Em. kardinál . lip obřadu arcibiskup z Trlvandrumu Mar GreTien v den přivítání sochy Panny Marie v e- ' gorios, arcibiskup Celestín Dumian z Afriky,

SERGE BAUDO
SBOR A ORCHESTR ČESKÉ FILHARMONIE
v pátek 29. a sobotu 30. října 1993 v 19.30 hod.
Velký sál Rudolfina, Alšovo nábřeží
cena vstupenek: 200,120,100,30 Kč
Vstupenky v pokladně Rudolfina od 15. října

S

— přišli pak pozdravit nejdp. opata četní pří
tomní zástupci čs. exilového i krajanského ži
vota, Z washingtonských činitelů čs. exilu
byli přítomni býv, dlouholetý čs. vyslanec v
Paříži a ministr Dr. Stefan Oeuský a jeho
choť, býv. náměstek předsedy čs. vlády Dr.
Štefan Kočvara, býv. členové čs. vlád: Dr. Adolf Procházka, Dr. Mikuláš Franěk, Dr. Lad.
Feierabend, býv. velvyslanec Dr. Juraj Slávik,
býv. armádní generál Antonín Haaal, dále býv.
vyslanec Dr. Hanák, býv. posl. Eduard Fušek,
generál Eret, choť bývalého čs. vyslance u
Vatikánu paní Hana Maixnerová, Miroslav
švestka a mnoho dalších.
Bohoslužbám byli přítomni také exiloví a
krajanští pracovníci, kteří přijeli z Chicaga,
Clevelandu, Baltimore, Pittsburghu a New
Yorku. Z Clevelandu přijel, jak jsme se již
zmínili, státní senátor Frank Svoboda: z New
Yorku člen výboru tamní odbočky Národního
svazu českých katolíků Dr. Jaroslav Navrátil;
z Baltimore býv. redaktor Národa a Katolíka
Jaroslav Smejkal a řada dalších. Mezi pří
tomnými byla dále též býv. hraběnka Marie
Kálnokyová. Bohoslužeb se zúčastnili také
členové redakce Hlasu Ameriky a závěrečná
část bohoslužeb s chorálem svatováclavským
byla přímo v katedrále sv. Patricka zachycena
na zvukový pás a již v příštích hodinách vy
sílána do Československa.

S o p ra n is tk a S ylvie B ru n e to v a debutuje na Capitole

pontifikáte! mši svátou. Nejdp. opat obětoval
tyto bohoslužby za svobodu arcibiskupu Bera
na, za trpící a bojující Církev v Českosloven
sku a za svobodu Československa. V památném
chrámu, který se nalézá necelou míli od Bílého
domu, bylo přítomno přes tisíc účastníků. Bo
hoslužby byly zahájeny církevním průvodem,
který se ubíral ze sakristie za zpěvu Ecce Sacerdos k hlavnímu oltáři.
Bohoslužby byly doprovázeny církevními
zpěvy, které zpíval početný sbor chrámu sv.
Patricka. Msgr. Philip M. Hannan pronesl při
bohoslužbách krásnou a procítěnou promluvu o
arcibiskupu Beranovi, která hluboce zapůsobila
na všechny přítomné.
Přítomni čcs. exulanti byli také dojati, když
ke konci boholužeb se nesl chrámovou lodí ná
pěv čs. hymny. Po skončení bohoslužeb zahrál
pak význačný čs. varhanní umělec Dr. J. M.
Wuench na varhany chorál svatováclavský a
přítomni čs. exulanti i krajané, jichž počet byl
velký, zpívali tento starobylý chorál. Byly to
opravdu nezapomenutelně dojímavé okamžiky,
když se prostornou lodí arcibiskupského chrá
mu nesl v české řeči chorál, který je česko
slovenskému lidu tak drahý.
Po ukončení slavných bohoslužeb, které by
ly uskutečněny z podnětu členů Cyrilometo
dějské ligy a s opravdu nevšedně krásným po
chopením nejdp. arcibiskupa washingtonského

v Toulouse v Parsifalovi, poté účinkuje v Opeře v Nice ve
Valkýrách. V r. 1922 vystupuje v milánské La Scale v roli 7/7genie na Tauridé, pod taktovkou Riccarda Mutiho. Jejím
velkým triumfem je titulní role v Luilyho Armidč.

,a r e ^ aud,> ЬУ1 РОРГ™ pozván do P rahy v rove 1959 a od té doby byl pravideln é zván a ž do roku
J Čz Chy. Op. ě * navštěvovat. Jeho koncerty, pořádan é 29 a 30. ř íjn ^ te d y n a v á iín a
tt a d ici opravdového p řá telství. J iž třetím rokem bude v Rudolfinu říd it
fílhnrmn "
sopranistkou S ylvií Brunetovou. Ve spolupráci AFAA s Fran “
“

11.

Š. 35: Letni noci nejsou v Cechách patrně dost známé. Jste specialis
tou na Berlioze a v Lyonu jste založil Berliozův festival. Mohl byste
toto dílo několika slovy přiblížit?
Serge Baudo: Letni noc:, šest melodií pro soprán a orchestr na bás
ně ľhéuphila Gautiera, jsou skutečným skvostem svěžího ducha. To
to “pikturálm d;lo představuje jeden z hlavních výtvoru hudebního
- i literárního - romantismu ve Francii.
Š. 35: Zařazujete do svých programů i díla českých skladatelů?
Serge Baudo: Znám dobře české skladatele, zejména Dvořáka a Ja
náčka. které pravidelně diriguji. Nedávno jsem řídil Dvořákovu 8.
'■•y^Jěni
koncertu se Státním orchestrem Buenos Aires.
•Se Sergem Bando hoi ořila Sylvie Clopet

srpen 1993

Soprán: Sylvie Brunetová

Emmanuel Chabrier Předehra ke Gwe.ndolině
Hector Berlioz Letní noci
Claude Debussy Tři nokturna
Maurice Ravel Valčík

terizoval české hudebníky?
Serge Baudo: Vnímaní českých hudebníku je velmi blízké Irán
coiizskemu stylu. Česky národ, formovaný - byť proti své vůli - v ne
mecké tradici, považoval vždy Francii za sesterskou zemi' čeští hu
debníci projevuji velkou citlivost a vzácný, typicky francouzský'
smysl pro frázování a pro průzračnost, Oceňují především náš reper
toár z počátku tohoto století. Právě s Českou filharmonii jsem popr
vé dirigoval díla Arthura Honeggera, autora Johanky na hranici,
který byl v té době ve Francii opomíjen...

AKUSTICKÉ EXPERIM ENTY V EMAUZSKÉM KLÁŠTEŘE.

3. října představí v E m auzském k lášteře soubor G ram e
z Lyonu, zam ěřený na a k u stick é bádání, pražském u pub 
liku díla J a m ese G iroudona, P ierra A laina Jaffren ou a,
Jérom a D orivala, Jean a-F ran coise E stagera a P avla Ko 
peckého. K oncert pořádá Č eský hudební fond s podpo 
rou F ra n co u zsk éh o in stitu tu a A sso c ia tio n fra n ^ a ise
ď a ctio n artistique.

>. 35: Male mnoho zkušenosti se zahraničními nucieuniKy - s anglic
kými, holandskými, švýcarskými, rakouskými... Jak byste charak 

S. 35: Co pro vás znamená repertoár, který budete dirigovat v říjnu
v Rudolfinu: Chabrier, Berlioz, Debussy. Havel?
Serge Baudo: Chtěl jsem představit jakési panorama francouzské
hudby 19. a 20. století: velmi romantickou předehru Emmanuela
liabriera, skladatele, který je v českem prostředí poměrně málo

(

Biskup Sheen měl také na výstavě dvě před
nášky, jíž se zúčastnilo přes 20,000 posluchačů.
Biskup Sheen v nich zdůraznil důležitost vý
chovy a vzdělání domorodého kléru a pak po
ukázal, že Asie a severní Afrika mají vlastní
náboženskou a duchovní tradici, která by mo
hla ukázat cestu ku křesťanství. “Jen po
strádají trochu křesťanského ducha, a kdyby
tento se u nich probudil, pak by mohli du
ševně vést jiné národy.”
Při ukončení své druhé přednášky biskup
Sheen řekl: "Komunismus je hnojivo na čín
ské půdě, které Čínu připravuje na bohatý
vzrůst ... Je to sila, která zabijí klamné
tradice z minulosti očisťuje cestu k pokroku
víry až jednou zuřivý plamen komunismu vy
noří. Až bude cesta očištěna vrátíme se zpět
— vrátíme se zpět.”

monie, a na přání české strany Ravelův Valčík.

arcibiskup Granier z Pakistanu. J. Exc. bis
kupové Pavel Juruaguči z Nagasaki v Japon
sku, Arai z Hirošimi, biskup Lane, gem pred
stavený M’aryknolú, biskup Kearney z Rochestru, nejdp. biskup O'Gara z kongregace Pasionistů a řada dalších. Na výstavu se také do
stavil věhlasně známý biskup Pultem J. Sbeen,
který jako ostatní vysocí hodnostári nejvýš
ocenil obraz Panny Marie a celou výstavu čín
skeho misijního oddelení působícího pri opat
ství sv. Prokopa.
Biskup Sheen měl také několik rozhovorů s
dp. J. Saulem, O.S.B., z opatství sv. Prokopa,
jemuž zvlášť vyjádřil radost nad obrazem Pan
ny Marie v exilu a dodal: "Pokud vládnou ny
nější poměry v Číně, není nic důležitějšího
než to. co právě konáte, že žádáte modlitby K
P. Marii v exilu za pronásledovanou Církev.”

známy, jedno z mistrovských děl Berliozových - Letm noci, Debussylio Tři nokturna, kvůli vysoké úrovni ženského sboru České filhar

J L ІІЛЬ Л1.АЛгі M1V Г.И.Л.

Bretaňský harfenista Alan Stivell by měl vystupovat na pod
zim v Cechách, se skupinou České srdce. Při jpckládané
turné: České Budějovice, Karlovy Vary, Cheb, F<z< ň, Hradec
Králové, Pardubice, Olomouc, Brno, Ostrava, Bratislava
a Praha (13. prosince v Lucerně). Koncert v Praze se usku
tečni ve spolupráci s Francouzským institutem.

MUSIQUE

Joseph Haydn
Sonáta v As dur
Hob. XV/46
Robert Schumann
Velká sonáta
Koncert bez orchestru
v F moll,
op. 14 (verze 1814)
Maurice Havel
Zrcadla
Béla Bartók
Taneční suita
J. EXC. NEJDP. 3ÍSKUP JAN LUDVÍK MOŘKOVSKÝ
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