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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSTAVENÉHO
ČESKÝCH DUCHOVNÍCH SLUŽEB
V ZAHRANIČÍ :

“Slovo se stalo tělem".
Tento verš evangelia se nám jis
tě vtiskl hluboko do paměti®
Boží Syn se stal člověkem® Pro
to potřeboval pozemský domov a
druhé lidi, aby jim mohl ukázat,
co je to láska, kterou žije Boží
Trojice, a aby jim mohl zjevit
své společenstvo, s Otcem v Duchu
svatem®

Aby se podobné společenství
/mohlo uskutečnit i mezi námi, je
třeba i nám kus domova, společná
řeč a střecha nad hlavou®

Náš dům ve Svatém Martinu je
takovou společnou střechou® Vě
domě říkám ťnáš’ dům a 5 společ
ná? střecha, protože je to něco
jako kostel : ten nepatří fará
řovi, který v něm vykonává služ
bu, nýbrž je pro ty, kteří tam
jdou hledat Boha®
Patří tedy svatomartinský dům
i Tobě ? -Na to se musíš zeptat
ne mne, nýbrž sebe® Je Ti otev
řen, chceš-li v něm rozmnožit
společný kapitál lásky, radosti
a vzájemné služby. Nemáš tam co
hledat, přicházíš-li jen jako
sobec se srdcem, které chce zůs
tat zavřené®
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Protože to je přece hlavní
cíl tohoto domu : pomáhat nám
otvírat své srdce, a zakusit?
jak je oblažující žít s druhými
a pro druhé, jak nás tomu učil
‘Kristus Pán o
Jaroslav Škarvada
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Zamyšleni otce Vojtěcha Hrubého
nad zimním setkám mládeže
v dome ” VELEHRAD ” ;

Prává v tyto dny se dokončuje v Ří
me oprava kaple svoVojtěcha, kde jsme
nechali vložit nápis: Svatému Vojtěchu
k tisíciletí pražské diecézeo
Vzpomínka na tento dějinný fakt i na
krajanskou manifestaci v roce 1975 mi
vyvstala na mysli, když jsem 5*1*1976
ukončil duchovní cvičení a setkání mlá
deže v StoMartinuo

Zajímavá spojitost ? A přece jsem ji
videi jasně a pokusím se ji zachytit na
papír«
Dne 26o 12*75 přijelo do StoMartina
50 dospívájících chlapců a. děvčat, aby
si udělali duchovní cvičení pod vede
ním. otce Koláčka z Tovaryšstva Ježíso
va
Kobyl jsem přítomen, nemohu tedy
podat zprávu o průběhu,, Slyšel jsem9--'ž
otec Koláček byl spokojen s pozorností
a snahou účastníků, jakož /i s výsledkem
nesnadného mlčení© Za to účastníkům pa
tří pochvala a dík©
29*12*75 duchovní cvičení skončily
a hned začalo setkání mládeže, na kter
se přidalo k dosavadní skupině dalších
11 chlapců a děvčat o Dům byl tak obsa
zen, že dokonce jeden z vedoucích musel
spát nouzově v knihovně a vždy ráno sba
lit a ’z amaskovat3 postel®

I během setkání se udělalo hodně do
bra* Vzorná byla služba v jídelna, vý
konná služba v kuchyni i kuchařské umě
ní pí * l-íarie t ty © Stejně tak zásobování
během dne při lyžování, takže, účastníci
několikrát veřejně projevili svou vděč
nost * Obdivuhodná byla i snaha všech
účastnit se liturgických okamžiků© Té
zábava posledního dne v roce, jakož i
kytarový večírek 5*1 o a program "Modlit
ba od hlavy až k patě” 4*1* měly velmi
zdařilý průběh© K tomu se družila dobrá
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vůle k diskuzi a možnost se vydovádět
během dne na lyžích.
Za to vše díky
Vám mládeži i Vám, kteří jste této • •
práci obětovali své svátky jako vedou
cí o
Není však divu a nemám v úmyslu to
zastírat, že tam, kde se sejde 5 dospě
lých vedoucích a personál a mladí lidé
různého věku* různých charakterů a růz
ného názoru proč tam přišli* dojde k
určitým momentům* jimiž jsme trpěli
všichni* Při závěrečné anketě a disku
zi* která se protáhla až do půldruhé
v noci5 bylo společné přání všech* aby
podobné momenty se více neopakovaly©
Abychom toho dosáhli, je třeba mít
jasno, co dům v Stdíartině představuje.
Je to: České náboženské, kulturní a re
kreační středisko o

Byli jsme už udáni a dům měl být za
vřeno Po mnohých a těžkých jednání na
státních centrálních úřadech jsme do
stali dovolení existence za přesně sta
novených podmínek, které ncbudou-li do
drženy, dům může být skutečně zavřen©

Jaké jsou tyto podmínky ? Jedná se
o církevní dům, v němž může býu pro
vozována činnost rázu náboženského,
kulturního a rekreačního, a v počtu od
povídajícím možnostem prostoru© Není
tedy možno považovat dům za pouhý pen
zion, to znamená přijít se levně vyspat
a najíst a pak si dělat svůj vlastní
program0 Stejně je vyloučena činnost
vlastní hostincům s možností pořádání
ťpitekř, tanečních zábav a pod© Je též
nutné chovat se mimo dům tak, aby tem
nější obyvatelstvo nebylo pohoršováno©
Obyčejně v 21,oo hod. už všichni chodí
Sjpd U c

Když sleduji zprávy v tisku, mám do
jem že u velké části krajanských shro
máždění má důležité, nechci říct hlav
ní, místo materiální motivace, jako na
příklad, jídlo, pití, taneční z-ábava a
podobně © Toto se též odráží v myšlení
a zvycích mládeže. A zde si kladu ruku
na srdce a táži se sám sebe : nají být
materiální a egoistické prvky hybnoiv
motivací našich společenství, shromáž
dění a schůzek ? - Není možné je dopl
nit, nebo dokonce nahradit, něčím vyš- “

- 4

ším, vznešenějším* rázu náboženského*
národního, kulturního, uměleckého, vě
deckého a podobně ?

Snadné to jistě není© Snaha o plné
uskutečnění trvá již víc jak tisíc
let a kdožví, jak dlouho ještě potrvá*

Vždyí už svoVojtěch /
997 / opus
til svou zemi proto, že ’’obtíže se sta
ly nepřekonatelnými” / Srov© Dvorník :
SvoVojtěch, str© 56 A

Ze stejných důvodů svoji zemi opus
tili Ondřej Pražský /
1225 A Jan z
Jens tejna /
14-00 / a konečně i kardi
nál Josef Beran / 4- 1969 /©
Zde jsme u závěru, který též inspi
roval začátek tohoto pojednání :
Cílem domu v Sta-Iartinu, jako ’’Českého
náboženského, kulturního a rekr„■ a'órího
střediska” je zapojit se do této tisí
cileté tradice snahy o vznešenou a vyščí.inspiraci našich společenství, set
kání, schůzek a rekreací©
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Jestli je toto cíl, budou se mezi ná-'
mi cítit dobře ti, kteří s ním souhlasí©.į
chtějí na něm spolupracovat a jsou ochot*
ni pro jeho uskutečnění přinést .i osob
ní obě A
O© Vojtěch

REKREACE DĚTÍ

Z .NĚMECKA

Dne 5oledna přijela skupina dětí
z Bavorska® Vedl ji otec Jiří Kopie®
3 ním spolupracovali otec Ladislav Dit
trich z Šíma a slečna Jana Ilbergová z
Mnichovao Většina^programu byla vyplně
na lyžováním a sáňkováním, Děti se po
bavily při hrách a promítání filmů®
Zdržely se v údolí G-sies do 10oledna®
^.=3
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REKREACE SKUPÍM Z RAKOUSKA

V době od 7® áo 14 o února trávila
své zimní prázdniny v dome "VELEHRAD"
skupina krajanů z Vídně® Vedl ji otec
Blažej Mtiller. Pro dostatek sněhu i slu
nečních paprsků mohli se bohatě věnovat
zimním sportům® Rovinkou byly "Biblické
rozhovory”, které připravil dr« Josef
Valerian z Linceo
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MLÁDEŽ ZE ŠVÝCARSKA

Q 3<>4© - 12*4O

Zájemci o tuto akci se doví
podrobnější informace u 0o Josefa šimčíka:
FeIdstrasse 109
CH ~ 8oo4 ZURICH
tel©01/234455

"SETKÁNÍ HODIN"

G

svátý týden
a velikonoce

Zájemci o tuto akci se doví
podrobnější informace u otce děkana
Jana Urbana

D

Holderlinstr© 46
7coo STUTTGART 1

tele0711/620159

"SETKÁNÍ RODIČŮ

26„5» - 30o5o

S VYCHOVATELI"
Pro rodiče, kteří cítí potřebu
výměny názorů na výchova dětí
a mládeže o
PROGRAM

CENA

INFORMACE

Hovoří lékař a vychovatelé© Během setkání
se budeme snažit o vytvoření křesťanského
společenství a uplatnění výchovných metodc
Na osobu na den:

3«5oo it©lir;

13,50 DM;

14 5~ sv.fr,>;

94,50 rošilc;

59~ USA do

Dům VELEHRAD
1” 39 030 St oI-lartin in Gsies /BZ/
tel©0474/78425

į)
t£HS3Stíl3ra33Sra33OBtaR^^

II. ROČNÍK

í«Mffia»C

4©6o - 7*6 ♦

KURZU ASISTENTU
Pro vedoucí* asistenty a asistentky
táborů a mládežnických akcí®

Do druhého ročníku přijímáme především
účastníky loňského kurzu l

INFORMACE

budou zaslány účastníkům přímo

l

LETNÍ TÁBORY
Drazí přátelé,
pokračujeme :
pokračujeme v přípravě letních
táborů děti a mládeže.,
Tem zájemcůra, kteří nám poslali ke dni 20 0
února vyplněnou “Přihlášku na letní tábor”
a “Táborový průkaz”, děkujeme za první spo
lupráci « Pouze tom přikládáme dopis s po-‘
drobnějšími informacemi / zpráva o přijetí
na tábor /«

I^ročník
KURZU
ASISTENTU

v roce
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