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ZPRÁVA O FINANČNÍM STAVU ZA ROK 2004

Příjem do šrajtofle	...........................................1344 euro 52
Vydání na pohoštění..........................................336 euro 51
Jiné výdaje. Dárky.	..............................................56 euro 00
Vydání za sály a kapli........................................ 250 euro 00
Štola...................................................................	670 euro 00

Zůstatek	......................................................... ....32 euro 01

Stav poštovního konta (železné rezervy) nezměněn, 
1207euro 52.
Kdo bude mít zájem nahlédnout do účetní knihy, stačí mne 
říci. Slečna Jiřina Machová provedla fin. kontrolu v prosinci 
2004 a vše shledala bez závad. 

Kdo chce přispět na naše společenství, neváhejte, dejte, co 
je ve vašich možnostech. Eura, dolary, libry i jeny.

Vaši pokladníci Dana a Karel Kessnerovi.

Zprávy z farnosti

Máte rádi dobré zprávy ? 

Tady jsou :
Napřed jedna větší. Při své návštěvě v Misii v únoru nám P. 
Pavel Gábor oznámil, že se od podzimu vrací do Paříže 
studovat. Bude ochoten se ujmout českých mší sv. a 
doufáme, že mu to jeho provinciál dovolí.

Ta druhá je všednejší, ale může být docela užitečná. Založili 
jsme si e-mailovou schránku, adresa je: 
katolickabeseda@yahoo.fr. 
Připomínáme, že existuje webová stránka, kde je možné najít 
informace o našem programu. Její adresa :
www.geocities.com/czechmassparis  ,
se trochu špatne pamatuje, ale s trochou cviku ...

Příští mše sv. se bude konat 16. dubna. Program bude ješte 
oznámen, zatím si jen poznamenejte datum.

Na 21. květen plánujeme výlet do Saint-Germain en Laye, se 
mší sv. v některém z místních kostelů a odpoledním 
piknikem. 
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Občas nadíde okamih, aby náš Občasník uzrel 
svetlo sveta. Príležitosťou k tomu bolo aj naše 
nedávne rozhodovanie o novom nazve bývalej 
českej katolíckej misie. Tak vám všetkým 
radostne oznamujem, že volby boli 
uskutočnené - a teda mame to tu ! Z dvoch 
ponúknutých možnosti vyhrala druha a tak sa 
budeme volat " Česká katolícka beseda v 
Paříži ", " Amicale Catholique Tchèque de 
Paris ". 
Kedže sme aj v pôstnom čase, tak pridám aj 
zopár myšlienok na spríjemnenie pôstneho 
času. Co je to však ten pôst? Väcšine ludí sa 
pri počutí tohto slova vynorí iste vela 
príjemných a hádam aj nepríjemných 
myšlienok a skúsenosti. Pôst je predovšetkým 
fantastickým obdobím ticha a modlitby. Myslím 
si, že cielom modlitby v pôste nie je nasýtit 
svoje vnútro nejakým novým, zaujímavým 
obsahom. Malo by nám íst skôr o prehlbenie a 
vychutnanie modlitby, v ktorej nic špeciálne 
nevyhladávame. Už svätý Augustín 
skonštatoval, že vždy nás fascinuje niečo 
nové. Časom však všetko vybledne, stratí 
význam. Ostane v nás len túžba, ktorú môže 
nasýtit iba nejaký nový a silnejší obsah.  

Takto môžeme krmit svoju obrazotvornost a 
intelekt donekonečna, ale nikdy nebudeme 
nasýtení! Sám obsah nenasýti hlbiny našej 
duše, naopak spôsobuje, že vidíme veci len 
povrchne - len ich rozumieme, ale vnútorne 
nechápeme. Práve v pôste sa môžeme 
presvedčit o tom, že vnútorné stíšenie i 
vonkajšie mlčanie sú podmienkou modlitby a 
duchovného života vôbec. "Boh hovorí v tichu", 
pretože neničí ludskú slobodu. Čím hlasnejší a 
častejší je krik, tým väčšie je násilie. Do 
vnútorného stíšenia a vonkajšieho mlčania 
môžeme vstúpit iba slobodne. To sa nedá 
prikázat. 
Súčasný svet vplýva na nás, najmä cez média, 
vonkajšími podnetmi. Tie sú silné a brutálne. V 
niektorých programoch prevláda krik, hluk, 
zhluk informácií, ale taktiež fyzické násilie: čím 
väčšie utrpenie, usmrcovanie, brutálne 
sexuálne scény. Ked sa pozrieme na média, 
tak uvidíme že sa utiekajú k ukazovaniu 
násilia, až perverzity. V zásade ide o to, že 
dnešný postmoderný človek sa stal necitlivým 
na normálne podnety. Už ho nedokáže 
fascinovat pokojné a jemné rozprávanie o 
ludskom živote. Podnety tohoto druhu sú príliš 
slabé, aby mohli v človeku nieco prebudit. 
 



 

P. Miloš Lichner s.j.
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n 25. února sezvali Miloš, Lucie a Tomáš do Centra Vanves milovníky 
pudinku. Výběr byl bohatý : karamelový, banánový čokoládový a vanilkový, 
ozdoby ovocné a piškoty. Čaj s rumem byl nutností pro překonání cesty tam a 
zpět v neobvyklém pařížském mrazu. 
Pan Hejna výrazně zvýšil průměrnou věkovou hranici společnosti, ve které 
tentokrát převládaly architektky (Lucie, Julie a Iruša).  
Zleva doprava :
na 1. snímku : Lucie, Tomáš , Maruška, Lída a Jiří Georges Hejna
na 2. snímku :  Ondřej, Markéta, Tomáš, Sonia, Lucie a Tomáš
Na snímek se nevešli : "Iruša", Julie, Irena de Cordemoy a fotící Miloš Lichner. 
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FARNÍ RADA :
(zleva doprava)

 
Tomáš Doležel

Marie Stránská

Jarmila Veltruská

P. Miloš Lichner s.j.

Karel Kessner

Lucie Doleželová

Jřinka Machová  

A kedže z tohto sa nedá získat žiaden kapitál, 
tak dnešný program musí byt šokujúci, 
originálny - skrátka velmi silný. Problém je 
však v tom, že ak sa dlhšie vystavujeme 
pôsobenie takýchto silných impulzov, 
začíname strácat citlivost. Už nie sme schopní 
počut sami seba (cítit seba), a ani druhého 
človeka. A to je choroba dnešného moderného 
človeka. Nedokážeme sa počúvat, pretože v 
svojich srdciach nosíme velký nepokoj, ktorý 
činí naše srdce necitlivým. V našom 
rozbehanom živote sa z jednej strany 
stažujeme na prepracovanost a únavu a z 
druhej strany, ak máme chvílu volného času, 
nevieme, čo s nou urobit. Rozhovor s Bohom 
nás vie velmi rýchlo unavit, unavuje nás hlbšia 
reflexia nad našim životom. Únava a 
prepracovanost sú pre mnohých z nás 
dostatočné alibi pre to, aby sme nemuseli 
vstúpit do seba a dozvediet sa, čo nám vlastne 
je, čo je našou chorobou.

Vstúpenie do ticha a modlitby počas pôstu, 
môže byt preto velmi tažké a bolestné. Hluk sa 
už stal našou druhou "prirodzenostou". Aj ked 
sme z neho unavení, chceme ho, je ako droga. 
Pravé v modlitbe ticha a vnútorného stíšenia 
môžeme objavit kto vlastne sme. Objavíme 
všetky naše bolesti a trápenia, naše 
zranenia...všetko to, co bolo potlačené 
vonkajším hlukom. Ak vstúpime do ticha, 
prestaneme sa klamat. Ticho je šancou na 
odhalenie pravdy o našom živote, pravdy o 
príčinách našich poblúdení. Ticho je tiež 
osobitnou príležitostou hladania pomoci a 
východiska z našej zamotanej životnej 
situácie.
Skúsme si v tomto pôstnom čase nájst chvílu 
ticha na modlitbu, chvílu na seba, aby sme sa 
započúvali do svojho srdca - čo nám o nás 
povie. Objavíme novy svet a zistime o sebe 
vela a v konečnom dôsledku nám to pomôže k 
vnútornej rovnováhe.
Prajem vám všetkým krásny pôst a hlboké 
prežitie velkonočných sviatkov.



Neradi jsme se odhodlali změnit jméno 
České katolické misie, bylo to ale nutné. 
Pařížské arcibiskupství nás upozornilo, že 
Českou katolickou misii jako farnost zrušilo 
už v roce 1990, když se ocitla bez nastálo 
jmenovaného kněze a nebyla vyhlídka na to, 
že by sem z Čech někoho jmenovali. Byli 
jsme také upozorněni, že bychom neměli 
dále jméno „Česká katolická misie" používat. 
Vadí slovo „misie". V církevní terminologii 
totiž znamená regulérní farnost, a to je v 
našem případě zavádějící, protože farnost 
nejsme a v dohledné době jistě nebudeme. 
Nic na tom nemění fakt, že je to jméno 
zaběhané, na které jsme zvyklí, které máme 
rádi, s kterým jsou spojeny mnohé 
vzpomínky.

Snažili jsme se najít nové jméno. Nebylo to 
lehké, mimo jiné proto, že slova jako 
„spolecenství" nebo „spolek" mají v 
církevním nebo civilním právu svůj přesný 
význam, který se na nás nehodí, a tudíž 
bychom se dostali znovu do rozporu. Chtěli 
jsme, aby nové jméno vystihovalo především 
skutecnost, že jsme otevření ke všem, kdo 
budou chtít mezi nás přijít, at jsou věřící ci 
ne, a at jsou katolíci ci ne.

O  M I S I I  A   O  B E S E D Ì

Zároven jsme chtěli mít v názvu, že jsme 
spolecenství katolické. Slovo „český" tam 
muselo být v každém případě. Bylo by se nám 
líbilo, kdyby z nového jména bylo vidět, že jde 
o pokracování Misie, na nic vhodného jsme 
ale nepřišli. 

Farní rada vybrala dva názvy, Česká katolická 
beseda a Český katolický kruh. V hlasování po 
únorové mši sv. vyhrála Beseda.

Co říká český etymologický slovník ? Beseda, 
praslovansky „bez-seda", bez- zde ve smyslu 
„venku", seda od seděti. Beseda tedy 
znamenalo spolecné posedení venku, před 
domem, s přátelským pohovorem. Novočesky 
beseda, též družná zábava; besídka, 
besedovati. To není špatné, ne ?  Ne nadarmo 
se první český krajanský spolek v Paříži 
jmenoval - Česká beseda ... 

Popřejme České katolické besedě v Paříži - 
popřejme si - štastné pokracování ve stopách 
České katolické misie v Paříži. 

-ms-

- 6 - - 3 -

Dokončení ze strany 4

Máme tedy vyhlídku na nejaký čas dopredu. 
Není reálné čekat, že by v Paříži vznikla znovu 
regulérní farnost, ale neformální společenství, 
které tu je, funguje, s vědomím a morální 
podporou pařížského arcibiskupství. „Farní 
rada" složená z místních, se stará o praktické 
věci, snaží se knězi ulehčit všude tam, kde to 
jde, a zajištuje kontinuitu. Jsme rádi, že nám 
jsou podmínky takto příznivé a co prinese 
budoucnost, skládáme s důvěrou do Božích 
rukou. Nebude-li stavět Hospodin domu tohoto 
...

S rodinou Heřmanových jsme se seznámili 
prostřednictvím Výboru dobré vůle Olgy 
Havlové, s níž spolupracovala zdejší asociace 
( Association Olga Havel France ).
Kdo jsou Heřmanovi? Matka Ladislava, otec 
Pavel, děti Pavlík (nar. 1983) a Petr (nar. 
1986). Všechno začalo, když se Pavlíkovi ve 
třech letech po očkování trojkombinace začaly 
na těle objevovat pigmentové skvrny, ubýval 
na váze a byl nezvykle často unavený. Několik 
let na to v první třídě prodělal tzv. 
„addisonskou krizi", na kterou lékaři přišli 
pozdě. „Už nemá žádnou naději", řekli máme 
v nemocnici a požádali ji o souhlas k pitvě. 
Matka odmítla a synka odvezla domů. O tři 
roky později upadl do bezvědomí i mladší 
Péta, i on po addisonské krizi. Dnes leží oba, 
odkázáni na péči rodičů a lidí kolem nich. 
„Mnohdy skoro nevnímám rozdíl meti dnem a 
nocí, mezi všedním dnem a svátkem. Za 
víkend krmím třicetkrát žaludeční sondou a 
desetkrát vyprazdnuji", říká Laďka.
 Když jsme se s rodinou blíže seznámili, 
napadlo nás zorganizovat pouť chlapců do 
Lurd, kterou si vzala po všech stránkách na 
starost 

Česká katolická misie. Zapojilo se tolik lidí, že 
nakonec byla rodina Heřmanových jakoby 
nesena solidaritou krajanů z Francie. Od tohoto 
roku - 1995 - začíná naše podivuhodné 
přátelství. 
Co o cestě do Lurd říká Laďka? „Už první 
večer se o nás dozvědela spousta lidí, kteří se 
za námi přišli podívat na pokoj. Když jsme se 
druhý den účastnili růžencové slavnosti, věděl 
o nás i přítomný kardinál ze Sardinie. Děkoval 
nám za to, že o syny takhle pečujeme a uváděl 
nás jako příklad naděje a odvahy. V tu chvíli ze 
mne všechno spadlo a získala jsem novou sílu. 
I když vám někdy život může připadat opravdu 
hrozný, nesmíte to vzdát. Dnes vím, že na nás 
myslí tolik lidí, že bych to nemohla vzdát už 
kvůli nim." 
Po návratu manželé Heřmanovi nečekají na 
zázrak, ale jsou vyrovnanejší. Přemýšlejí nejen 
o sobě, ale i o dalších nemocných, jak je viděli 
v Lurdech a kolem sebe. „Odrazili jsme se od 
samého dna a chceme pomáhat i ostatním. 
Získali jsme nová přátelství a jsme vděčni za 
všchno, co jsme prožili." 
V těchto dnech je Petřík v nemocnici, po težké 
chřipce má vážné potíže s dýcháním. 
Nezapomínejme na ně.
 																																																																						                             
Anina

Heømanovi

Misie, to nebyla jen instituce, zejména 
posledních patnáct let ne. Vděčně vzpomenme 
na všechny lidi, kteří přispěli modlitbou, prací, 
povzbuzením, penězi, časem ... Vzpomeňme 
na to pekné, co jsme zde zažili, co jsme se 
naučili, na přátelství, která jsme navázali. 
Všem vám upřímné zaplať Pánbůh !

- ms -
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Bylo nás málo a vážně jsme si kladli otázku, 
zda má smysl pokračovat. Že jsme pokračovali, 
na tom má Václav velkou zásluhu, díky mu za 
to. Jedním z velkých problémů bylo, že jsme 
neměli kněze.
Václav Umlauf ještě nebyl vysvěcený, ale 
podařilo se mu najít mezi spolustudenty z 
Centre SŁvres laskavé kněze, kteří byli ochotni 
pro nás mši sv. sloužit. Měli jsme tedy mše 
česko-francouzské a byla to pěkná zkušenost, 
která nám živě připomínala univerzálnost 
církve. Když Václav skončil studia, zůstali jsme 
zase „sami". 
Někdy koncem devadesátých let přijel na 
necelý rok do Paříže studovat P. Stanislav 
Drobný z Brna. Byli jsme velmi rádi, škoda, že 
to netrvalo déle.
Nakonec nás „zachránil" pan opat Tajovský ze 
Želiva. Dozvěděli jsme o mladém želivském 
premonstrátovi, který by byl ochoten občas 
přijet sem sloužit pro nás českou mši sv. Bylo 
ovšem potřeba mít souhlas jeho opata. Pan 
opat Tajovský nám po dohodě se spolubratry 
ten souhlas dal, aby „se P. Jakub mohl 
seznámit s mnohými dobrými lidmi, poznat 
problémy francouzské společnosti i pomoci 
našim bratřím i sestrám v Paříži". Tak jsme se 
seznámili s P. Jakubem Medem, který nám 
pomohl nést pochoděn Misie v následujících ne 
právě lehkých letech.
V roce 2000 se situace náhle radikálně 
změnila: měli jsme v Paříži kněze, a to hned 
dva na tři roky ! P. Tomáš Pavlů a Pavel Gábor 
zde studovali na Centre SŁvres od roku 2000 
do roku 2003. Podařilo se jim život Misie znovu 
pořádně rozběhnout, v nových podmínkách, s 
novými tvářemi. Začalo chodit hodně mladých 
lidí, studentů a opérek. Objevili se další lidé, 
kteří něco zajímavého znali nebo uměli a byli 
ochotní se o to rozdělit: muzikanti, výtvarníci, 
vědci. Ukázalo se, že o české mše i o setkávání 
mezi místními i projíždějícími, mladšími i 
staršími, katolíky i nekatolíky je opravdový 
zájem.
Po P. Pavlů převzal štafetu P. Miloš Lichner, a to 
už jsme v současnosti, kterou znáte, a tudíž 
není potřeba se dlouze rozepisovat. Miloš zde 
bude do konce školního roku, zda bude 
pokračovat doktorátem po prázdninách, není 
jasné. Ale od příštího roku zde bude na čtyři 
roky P. Gábor, který byl mezitím vysvecen na 
kneze.

Ano, je to letos patnáct let, co byl Otec Kolář 
odvolán do Prahy, tudíž patnáct let, co v Paříži 
není nastálo jmenovaný český kněz, a tudíž 
patnáct let, co Česká katolická misie de iure 
neexistuje, protože podle církevního práva 
„misie" znamená farnost s jmenovaným 
knězem ... Je to patnáct let, co se přesto daří 
naše společenství udržet.
Je to jistě příležitost ke vzpomínání. 
Vzpomínejme. Jak to vlastně po roce 1990 
bylo ?
Česká katolická misie tedy ve skutečnosti 
přestala existovat v roce 1990, když byl Otec 
Kolář povolán do Prahy. Za těch patnáct let 
jsme prošli různými obdobími. V první době 
nastalo jisté provizorium, kdy jsme doufali, že 
snad někdo sem do Paříže přijde, třeba na 
studia, a dostane Misii na starost. V tom 
smyslu tenkrát také náš biskup, Mons. 
Škarvada, psal do Paříže, aby arcibiskupství 
nějakou dobu počkalo a Misii nerušilo, než se 
najde vhodný kandidát. Čas ale plynul a 
kandidát se nenašel. V Čechách samotných 
byl a je dodnes nedostatek kněží, mnohé 
farnosti jsou neobsazené, tak proč by měla 
mít přednost malá farnost v Paříži !
Otec Kolář ale neopustil svuj kapitánský 
můstek, i když byl oficiálně pověřen zcela 
jinými úkoly, a to tisíc kilometru odsud. V 
devadesátých letech sem dojíždel několikrát 
ročně, přes to, že povinností v Praze 
přibývalo. Jmenoval laickou „farní radu", která 
se starala o misijní záležitosti na místě. Misie 
pořádala v té době občasné české mše sv. a 
setkání a vydávala nezapomenutelný 
Oběžník, jehož nezapomenutelného 
šéfredaktora zde nebudeme jmenovat (nemá 
to rád), ale všichni pamětníci vědí, o koho jde.
V devadesátých letech přišel studovat na 
Centre SŁvres jezuita Václav Umlauf. Byl 
velmi energický a přesvědčil farní radu, aby 
vzala osud Misie více do vlastních rukou. V té 
době visel osud Misie na vlásku. 

15 LET15 LET
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Po návratu z cest

Ptala se Marie Stránská

P. Tomáš Pavlů, sj. byl tři roky naším „farářem". Po roce stráveném v Praze byl 
poslán do Brna, kde působí jako  spirituál na biskupském gymnáziu. Zajímalo mě, 
jak vzpomíná na svůj pařížský pobyt, proto jsem mu položila následujících pár 
otázek.

1. Co se ti líbilo ve Francii a co ti chybí v Brně ? 
 
Co se mi líbilo ve Francii? Tedy stručně, 
francouzština, čeští, francouzští i jiní přátelé, 
ranní běhání v Lucemburské zahradě, ježdění na 
kolečkových bruslích. Důstojná liturgie a zpěv. 
Pouť do Chartres, výstavy, moře a Aix en 
Provence, no je toho hodně také některé 
Francouzky a jejich módní uhozenosti, které 
člověk potkal na ulici. Také ruzné pikniky s přáteli. 
Chutnalo mně červené víno z Bordeaux, sýry a v 
podstatě všechno dobré jídlo     . Atmosféra 
Paříže a takový ten francouzský šmrnc. Jó a 
někdy i studium.    Co mi chybí v Brně? Mohl 
bych říct, že vše co jsem vyjmenoval a navíc ta 
francouzská arogance u některých... Byl jsem v 
Paříži tři roky a rád jsem se vracel do vlasti. Ve 
Francii jsem musel jenom číst, studovat a někdy 
toho měl člověk plné zuby a nyní bych rád více 
četl a studoval a času je bohužel méně, nebo si to 
neumím zařídit. V Brně mi asi chybí přátelé mého 
věku. Což zní asi paradoxně, protože jsem z 
Brna, ale už jsem zde asi dvacet let nežil.

2.  Co ti naopak chybělo ve Francii a co jsi našel v 
Čechách ? 

Milá Marie, nevím. Nebo jinak, víš snažím se žít v 
přítomnosti, tam kde jsem a s úkolem či prací, 
které tam mám. Ale dobře, v Praze jsem měl práci 
ve farnosti a odpovědnost za časopis, no a ve 
Francii jsem byl takový studentík, který se 
nejdříve musel zdokonalit v jazyce a jistou dobu 
jsem prožíval v závislosti na svém okolí. V Praze 
jsem občas hrával hokej či fotbal, no a to v Paříži 
nebylo. Po návratu do vlasti jsem našel jiný 
pracovní rytmus a větší odpovědnost. A také nové 
či staronové přátele. V Čechách jsem našel 
rodnou reč.

3. V čem je pro tebe rozdíl mezi církevním 
životem v Brně a v Paříži ? Jaké jsou podle tebe 
výhody obou způsobů ? Co by mohly obě místní 
církve s užitkem od sebe navzájem převzít ? 

Uf, uf, Marie, Marie. Přiznám se, že ani jedno ani 
druhé dobře neznám. Navíc v Brně působím ve 
specifickém prostředí biskupského gymnázia.  
Myslím, že francouzská liturgie nás muže 
inspirovat. V některých brněnských kostelích by 
to chtělo asi provětrat, je to takové tradiční, 
náboženské, ale ono to asi vyhovuje těm co jsou 
za oltářem i těm co jsou před ním. I zde však 
existují velmi živé farnosti, které mohou 
francouzskou církev svojí vitalitou inspirovat. 
Tedy spontánnost. Ve Francii pořádají o 
Velikonocích Křížové cesty na ulici, nebojí se jít 
ven... 

4. Jak se změnil tvůj pohled na rodnou zemi a 
město pobytem jinde ? Je to něco, co by měl 
každý zkusit ? Nebo každý, kdo studuje, jak to 
doporučoval Komenský ? 

Na Moravě piji pouze bílé víno, červené, když už 
není vyhnutí   . Díky zkušenostem zpravidla 
rosteme a třeba měníme své názory a návyky. 
(Viz pití vína). Již jsem jednou žil delší dobu v 
cizině - v Irsku, život v cizině trochu znám. 
Vzpomínám si, že když jsem byl poprvé na dva 
měsíce v Anglii, tak mi přátelé večer po pěti 
týdnech mého pobytu pustili Smetanovu Mou 
vlast, a že mě to hodně dojalo. Pojmy jako vlast, 
domov, národní hrdost měly najednou obsah. 
Každý mladý člověk pokud jen trochu může, by 
měl vycestovat a čím déle tím lépe. I když, jsou 
lidé kteří cestují a přitom jsou omezení, no a 
někdo nikde moc nebyl a je to otevřený clověk.
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Bylo nás málo a vážně jsme si kladli otázku, 
zda má smysl pokračovat. Že jsme pokračovali, 
na tom má Václav velkou zásluhu, díky mu za 
to. Jedním z velkých problémů bylo, že jsme 
neměli kněze.
Václav Umlauf ještě nebyl vysvěcený, ale 
podařilo se mu najít mezi spolustudenty z 
Centre SŁvres laskavé kněze, kteří byli ochotni 
pro nás mši sv. sloužit. Měli jsme tedy mše 
česko-francouzské a byla to pěkná zkušenost, 
která nám živě připomínala univerzálnost 
církve. Když Václav skončil studia, zůstali jsme 
zase „sami". 
Někdy koncem devadesátých let přijel na 
necelý rok do Paříže studovat P. Stanislav 
Drobný z Brna. Byli jsme velmi rádi, škoda, že 
to netrvalo déle.
Nakonec nás „zachránil" pan opat Tajovský ze 
Želiva. Dozvěděli jsme o mladém želivském 
premonstrátovi, který by byl ochoten občas 
přijet sem sloužit pro nás českou mši sv. Bylo 
ovšem potřeba mít souhlas jeho opata. Pan 
opat Tajovský nám po dohodě se spolubratry 
ten souhlas dal, aby „se P. Jakub mohl 
seznámit s mnohými dobrými lidmi, poznat 
problémy francouzské společnosti i pomoci 
našim bratřím i sestrám v Paříži". Tak jsme se 
seznámili s P. Jakubem Medem, který nám 
pomohl nést pochoděn Misie v následujících ne 
právě lehkých letech.
V roce 2000 se situace náhle radikálně 
změnila: měli jsme v Paříži kněze, a to hned 
dva na tři roky ! P. Tomáš Pavlů a Pavel Gábor 
zde studovali na Centre SŁvres od roku 2000 
do roku 2003. Podařilo se jim život Misie znovu 
pořádně rozběhnout, v nových podmínkách, s 
novými tvářemi. Začalo chodit hodně mladých 
lidí, studentů a opérek. Objevili se další lidé, 
kteří něco zajímavého znali nebo uměli a byli 
ochotní se o to rozdělit: muzikanti, výtvarníci, 
vědci. Ukázalo se, že o české mše i o setkávání 
mezi místními i projíždějícími, mladšími i 
staršími, katolíky i nekatolíky je opravdový 
zájem.
Po P. Pavlů převzal štafetu P. Miloš Lichner, a to 
už jsme v současnosti, kterou znáte, a tudíž 
není potřeba se dlouze rozepisovat. Miloš zde 
bude do konce školního roku, zda bude 
pokračovat doktorátem po prázdninách, není 
jasné. Ale od příštího roku zde bude na čtyři 
roky P. Gábor, který byl mezitím vysvecen na 
kneze.

Ano, je to letos patnáct let, co byl Otec Kolář 
odvolán do Prahy, tudíž patnáct let, co v Paříži 
není nastálo jmenovaný český kněz, a tudíž 
patnáct let, co Česká katolická misie de iure 
neexistuje, protože podle církevního práva 
„misie" znamená farnost s jmenovaným 
knězem ... Je to patnáct let, co se přesto daří 
naše společenství udržet.
Je to jistě příležitost ke vzpomínání. 
Vzpomínejme. Jak to vlastně po roce 1990 
bylo ?
Česká katolická misie tedy ve skutečnosti 
přestala existovat v roce 1990, když byl Otec 
Kolář povolán do Prahy. Za těch patnáct let 
jsme prošli různými obdobími. V první době 
nastalo jisté provizorium, kdy jsme doufali, že 
snad někdo sem do Paříže přijde, třeba na 
studia, a dostane Misii na starost. V tom 
smyslu tenkrát také náš biskup, Mons. 
Škarvada, psal do Paříže, aby arcibiskupství 
nějakou dobu počkalo a Misii nerušilo, než se 
najde vhodný kandidát. Čas ale plynul a 
kandidát se nenašel. V Čechách samotných 
byl a je dodnes nedostatek kněží, mnohé 
farnosti jsou neobsazené, tak proč by měla 
mít přednost malá farnost v Paříži !
Otec Kolář ale neopustil svuj kapitánský 
můstek, i když byl oficiálně pověřen zcela 
jinými úkoly, a to tisíc kilometru odsud. V 
devadesátých letech sem dojíždel několikrát 
ročně, přes to, že povinností v Praze 
přibývalo. Jmenoval laickou „farní radu", která 
se starala o misijní záležitosti na místě. Misie 
pořádala v té době občasné české mše sv. a 
setkání a vydávala nezapomenutelný 
Oběžník, jehož nezapomenutelného 
šéfredaktora zde nebudeme jmenovat (nemá 
to rád), ale všichni pamětníci vědí, o koho jde.
V devadesátých letech přišel studovat na 
Centre SŁvres jezuita Václav Umlauf. Byl 
velmi energický a přesvědčil farní radu, aby 
vzala osud Misie více do vlastních rukou. V té 
době visel osud Misie na vlásku. 

15 LET15 LET
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Po návratu z cest

Ptala se Marie Stránská

P. Tomáš Pavlů, sj. byl tři roky naším „farářem". Po roce stráveném v Praze byl 
poslán do Brna, kde působí jako  spirituál na biskupském gymnáziu. Zajímalo mě, 
jak vzpomíná na svůj pařížský pobyt, proto jsem mu položila následujících pár 
otázek.

1. Co se ti líbilo ve Francii a co ti chybí v Brně ? 
 
Co se mi líbilo ve Francii? Tedy stručně, 
francouzština, čeští, francouzští i jiní přátelé, 
ranní běhání v Lucemburské zahradě, ježdění na 
kolečkových bruslích. Důstojná liturgie a zpěv. 
Pouť do Chartres, výstavy, moře a Aix en 
Provence, no je toho hodně také některé 
Francouzky a jejich módní uhozenosti, které 
člověk potkal na ulici. Také ruzné pikniky s přáteli. 
Chutnalo mně červené víno z Bordeaux, sýry a v 
podstatě všechno dobré jídlo     . Atmosféra 
Paříže a takový ten francouzský šmrnc. Jó a 
někdy i studium.    Co mi chybí v Brně? Mohl 
bych říct, že vše co jsem vyjmenoval a navíc ta 
francouzská arogance u některých... Byl jsem v 
Paříži tři roky a rád jsem se vracel do vlasti. Ve 
Francii jsem musel jenom číst, studovat a někdy 
toho měl člověk plné zuby a nyní bych rád více 
četl a studoval a času je bohužel méně, nebo si to 
neumím zařídit. V Brně mi asi chybí přátelé mého 
věku. Což zní asi paradoxně, protože jsem z 
Brna, ale už jsem zde asi dvacet let nežil.

2.  Co ti naopak chybělo ve Francii a co jsi našel v 
Čechách ? 

Milá Marie, nevím. Nebo jinak, víš snažím se žít v 
přítomnosti, tam kde jsem a s úkolem či prací, 
které tam mám. Ale dobře, v Praze jsem měl práci 
ve farnosti a odpovědnost za časopis, no a ve 
Francii jsem byl takový studentík, který se 
nejdříve musel zdokonalit v jazyce a jistou dobu 
jsem prožíval v závislosti na svém okolí. V Praze 
jsem občas hrával hokej či fotbal, no a to v Paříži 
nebylo. Po návratu do vlasti jsem našel jiný 
pracovní rytmus a větší odpovědnost. A také nové 
či staronové přátele. V Čechách jsem našel 
rodnou reč.

3. V čem je pro tebe rozdíl mezi církevním 
životem v Brně a v Paříži ? Jaké jsou podle tebe 
výhody obou způsobů ? Co by mohly obě místní 
církve s užitkem od sebe navzájem převzít ? 

Uf, uf, Marie, Marie. Přiznám se, že ani jedno ani 
druhé dobře neznám. Navíc v Brně působím ve 
specifickém prostředí biskupského gymnázia.  
Myslím, že francouzská liturgie nás muže 
inspirovat. V některých brněnských kostelích by 
to chtělo asi provětrat, je to takové tradiční, 
náboženské, ale ono to asi vyhovuje těm co jsou 
za oltářem i těm co jsou před ním. I zde však 
existují velmi živé farnosti, které mohou 
francouzskou církev svojí vitalitou inspirovat. 
Tedy spontánnost. Ve Francii pořádají o 
Velikonocích Křížové cesty na ulici, nebojí se jít 
ven... 

4. Jak se změnil tvůj pohled na rodnou zemi a 
město pobytem jinde ? Je to něco, co by měl 
každý zkusit ? Nebo každý, kdo studuje, jak to 
doporučoval Komenský ? 

Na Moravě piji pouze bílé víno, červené, když už 
není vyhnutí   . Díky zkušenostem zpravidla 
rosteme a třeba měníme své názory a návyky. 
(Viz pití vína). Již jsem jednou žil delší dobu v 
cizině - v Irsku, život v cizině trochu znám. 
Vzpomínám si, že když jsem byl poprvé na dva 
měsíce v Anglii, tak mi přátelé večer po pěti 
týdnech mého pobytu pustili Smetanovu Mou 
vlast, a že mě to hodně dojalo. Pojmy jako vlast, 
domov, národní hrdost měly najednou obsah. 
Každý mladý člověk pokud jen trochu může, by 
měl vycestovat a čím déle tím lépe. I když, jsou 
lidé kteří cestují a přitom jsou omezení, no a 
někdo nikde moc nebyl a je to otevřený clověk.



Neradi jsme se odhodlali změnit jméno 
České katolické misie, bylo to ale nutné. 
Pařížské arcibiskupství nás upozornilo, že 
Českou katolickou misii jako farnost zrušilo 
už v roce 1990, když se ocitla bez nastálo 
jmenovaného kněze a nebyla vyhlídka na to, 
že by sem z Čech někoho jmenovali. Byli 
jsme také upozorněni, že bychom neměli 
dále jméno „Česká katolická misie" používat. 
Vadí slovo „misie". V církevní terminologii 
totiž znamená regulérní farnost, a to je v 
našem případě zavádějící, protože farnost 
nejsme a v dohledné době jistě nebudeme. 
Nic na tom nemění fakt, že je to jméno 
zaběhané, na které jsme zvyklí, které máme 
rádi, s kterým jsou spojeny mnohé 
vzpomínky.

Snažili jsme se najít nové jméno. Nebylo to 
lehké, mimo jiné proto, že slova jako 
„spolecenství" nebo „spolek" mají v 
církevním nebo civilním právu svůj přesný 
význam, který se na nás nehodí, a tudíž 
bychom se dostali znovu do rozporu. Chtěli 
jsme, aby nové jméno vystihovalo především 
skutecnost, že jsme otevření ke všem, kdo 
budou chtít mezi nás přijít, at jsou věřící ci 
ne, a at jsou katolíci ci ne.

O  M I S I I  A   O  B E S E D Ì

Zároven jsme chtěli mít v názvu, že jsme 
spolecenství katolické. Slovo „český" tam 
muselo být v každém případě. Bylo by se nám 
líbilo, kdyby z nového jména bylo vidět, že jde 
o pokracování Misie, na nic vhodného jsme 
ale nepřišli. 

Farní rada vybrala dva názvy, Česká katolická 
beseda a Český katolický kruh. V hlasování po 
únorové mši sv. vyhrála Beseda.

Co říká český etymologický slovník ? Beseda, 
praslovansky „bez-seda", bez- zde ve smyslu 
„venku", seda od seděti. Beseda tedy 
znamenalo spolecné posedení venku, před 
domem, s přátelským pohovorem. Novočesky 
beseda, též družná zábava; besídka, 
besedovati. To není špatné, ne ?  Ne nadarmo 
se první český krajanský spolek v Paříži 
jmenoval - Česká beseda ... 

Popřejme České katolické besedě v Paříži - 
popřejme si - štastné pokracování ve stopách 
České katolické misie v Paříži. 

-ms-
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Dokončení ze strany 4

Máme tedy vyhlídku na nejaký čas dopredu. 
Není reálné čekat, že by v Paříži vznikla znovu 
regulérní farnost, ale neformální společenství, 
které tu je, funguje, s vědomím a morální 
podporou pařížského arcibiskupství. „Farní 
rada" složená z místních, se stará o praktické 
věci, snaží se knězi ulehčit všude tam, kde to 
jde, a zajištuje kontinuitu. Jsme rádi, že nám 
jsou podmínky takto příznivé a co prinese 
budoucnost, skládáme s důvěrou do Božích 
rukou. Nebude-li stavět Hospodin domu tohoto 
...

S rodinou Heřmanových jsme se seznámili 
prostřednictvím Výboru dobré vůle Olgy 
Havlové, s níž spolupracovala zdejší asociace 
( Association Olga Havel France ).
Kdo jsou Heřmanovi? Matka Ladislava, otec 
Pavel, děti Pavlík (nar. 1983) a Petr (nar. 
1986). Všechno začalo, když se Pavlíkovi ve 
třech letech po očkování trojkombinace začaly 
na těle objevovat pigmentové skvrny, ubýval 
na váze a byl nezvykle často unavený. Několik 
let na to v první třídě prodělal tzv. 
„addisonskou krizi", na kterou lékaři přišli 
pozdě. „Už nemá žádnou naději", řekli máme 
v nemocnici a požádali ji o souhlas k pitvě. 
Matka odmítla a synka odvezla domů. O tři 
roky později upadl do bezvědomí i mladší 
Péta, i on po addisonské krizi. Dnes leží oba, 
odkázáni na péči rodičů a lidí kolem nich. 
„Mnohdy skoro nevnímám rozdíl meti dnem a 
nocí, mezi všedním dnem a svátkem. Za 
víkend krmím třicetkrát žaludeční sondou a 
desetkrát vyprazdnuji", říká Laďka.
 Když jsme se s rodinou blíže seznámili, 
napadlo nás zorganizovat pouť chlapců do 
Lurd, kterou si vzala po všech stránkách na 
starost 

Česká katolická misie. Zapojilo se tolik lidí, že 
nakonec byla rodina Heřmanových jakoby 
nesena solidaritou krajanů z Francie. Od tohoto 
roku - 1995 - začíná naše podivuhodné 
přátelství. 
Co o cestě do Lurd říká Laďka? „Už první 
večer se o nás dozvědela spousta lidí, kteří se 
za námi přišli podívat na pokoj. Když jsme se 
druhý den účastnili růžencové slavnosti, věděl 
o nás i přítomný kardinál ze Sardinie. Děkoval 
nám za to, že o syny takhle pečujeme a uváděl 
nás jako příklad naděje a odvahy. V tu chvíli ze 
mne všechno spadlo a získala jsem novou sílu. 
I když vám někdy život může připadat opravdu 
hrozný, nesmíte to vzdát. Dnes vím, že na nás 
myslí tolik lidí, že bych to nemohla vzdát už 
kvůli nim." 
Po návratu manželé Heřmanovi nečekají na 
zázrak, ale jsou vyrovnanejší. Přemýšlejí nejen 
o sobě, ale i o dalších nemocných, jak je viděli 
v Lurdech a kolem sebe. „Odrazili jsme se od 
samého dna a chceme pomáhat i ostatním. 
Získali jsme nová přátelství a jsme vděčni za 
všchno, co jsme prožili." 
V těchto dnech je Petřík v nemocnici, po težké 
chřipce má vážné potíže s dýcháním. 
Nezapomínejme na ně.
 																																																																						                             
Anina

Heømanovi

Misie, to nebyla jen instituce, zejména 
posledních patnáct let ne. Vděčně vzpomenme 
na všechny lidi, kteří přispěli modlitbou, prací, 
povzbuzením, penězi, časem ... Vzpomeňme 
na to pekné, co jsme zde zažili, co jsme se 
naučili, na přátelství, která jsme navázali. 
Všem vám upřímné zaplať Pánbůh !

- ms -
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n 25. února sezvali Miloš, Lucie a Tomáš do Centra Vanves milovníky 
pudinku. Výběr byl bohatý : karamelový, banánový čokoládový a vanilkový, 
ozdoby ovocné a piškoty. Čaj s rumem byl nutností pro překonání cesty tam a 
zpět v neobvyklém pařížském mrazu. 
Pan Hejna výrazně zvýšil průměrnou věkovou hranici společnosti, ve které 
tentokrát převládaly architektky (Lucie, Julie a Iruša).  
Zleva doprava :
na 1. snímku : Lucie, Tomáš , Maruška, Lída a Jiří Georges Hejna
na 2. snímku :  Ondřej, Markéta, Tomáš, Sonia, Lucie a Tomáš
Na snímek se nevešli : "Iruša", Julie, Irena de Cordemoy a fotící Miloš Lichner. 
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FARNÍ RADA :
(zleva doprava)

 
Tomáš Doležel

Marie Stránská

Jarmila Veltruská

P. Miloš Lichner s.j.

Karel Kessner

Lucie Doleželová

Jřinka Machová  

A kedže z tohto sa nedá získat žiaden kapitál, 
tak dnešný program musí byt šokujúci, 
originálny - skrátka velmi silný. Problém je 
však v tom, že ak sa dlhšie vystavujeme 
pôsobenie takýchto silných impulzov, 
začíname strácat citlivost. Už nie sme schopní 
počut sami seba (cítit seba), a ani druhého 
človeka. A to je choroba dnešného moderného 
človeka. Nedokážeme sa počúvat, pretože v 
svojich srdciach nosíme velký nepokoj, ktorý 
činí naše srdce necitlivým. V našom 
rozbehanom živote sa z jednej strany 
stažujeme na prepracovanost a únavu a z 
druhej strany, ak máme chvílu volného času, 
nevieme, čo s nou urobit. Rozhovor s Bohom 
nás vie velmi rýchlo unavit, unavuje nás hlbšia 
reflexia nad našim životom. Únava a 
prepracovanost sú pre mnohých z nás 
dostatočné alibi pre to, aby sme nemuseli 
vstúpit do seba a dozvediet sa, čo nám vlastne 
je, čo je našou chorobou.

Vstúpenie do ticha a modlitby počas pôstu, 
môže byt preto velmi tažké a bolestné. Hluk sa 
už stal našou druhou "prirodzenostou". Aj ked 
sme z neho unavení, chceme ho, je ako droga. 
Pravé v modlitbe ticha a vnútorného stíšenia 
môžeme objavit kto vlastne sme. Objavíme 
všetky naše bolesti a trápenia, naše 
zranenia...všetko to, co bolo potlačené 
vonkajším hlukom. Ak vstúpime do ticha, 
prestaneme sa klamat. Ticho je šancou na 
odhalenie pravdy o našom živote, pravdy o 
príčinách našich poblúdení. Ticho je tiež 
osobitnou príležitostou hladania pomoci a 
východiska z našej zamotanej životnej 
situácie.
Skúsme si v tomto pôstnom čase nájst chvílu 
ticha na modlitbu, chvílu na seba, aby sme sa 
započúvali do svojho srdca - čo nám o nás 
povie. Objavíme novy svet a zistime o sebe 
vela a v konečnom dôsledku nám to pomôže k 
vnútornej rovnováhe.
Prajem vám všetkým krásny pôst a hlboké 
prežitie velkonočných sviatkov.



  P r i a t e l i a  !

Z p r a v o d a j  Č e s k é  k a t o l i c k é  B e s e d y  v  P a ř í ž i

ZPRÁVA O FINANČNÍM STAVU ZA ROK 2004

Příjem do šrajtofle	...........................................1344 euro 52
Vydání na pohoštění..........................................336 euro 51
Jiné výdaje. Dárky.	..............................................56 euro 00
Vydání za sály a kapli........................................ 250 euro 00
Štola...................................................................	670 euro 00

Zůstatek	......................................................... ....32 euro 01

Stav poštovního konta (železné rezervy) nezměněn, 
1207euro 52.
Kdo bude mít zájem nahlédnout do účetní knihy, stačí mne 
říci. Slečna Jiřina Machová provedla fin. kontrolu v prosinci 
2004 a vše shledala bez závad. 

Kdo chce přispět na naše společenství, neváhejte, dejte, co 
je ve vašich možnostech. Eura, dolary, libry i jeny.

Vaši pokladníci Dana a Karel Kessnerovi.

Zprávy z farnosti

Máte rádi dobré zprávy ? 

Tady jsou :
Napřed jedna větší. Při své návštěvě v Misii v únoru nám P. 
Pavel Gábor oznámil, že se od podzimu vrací do Paříže 
studovat. Bude ochoten se ujmout českých mší sv. a 
doufáme, že mu to jeho provinciál dovolí.

Ta druhá je všednejší, ale může být docela užitečná. Založili 
jsme si e-mailovou schránku, adresa je: 
katolickabeseda@yahoo.fr. 
Připomínáme, že existuje webová stránka, kde je možné najít 
informace o našem programu. Její adresa :
www.geocities.com/czechmassparis  ,
se trochu špatne pamatuje, ale s trochou cviku ...

Příští mše sv. se bude konat 16. dubna. Program bude ješte 
oznámen, zatím si jen poznamenejte datum.

Na 21. květen plánujeme výlet do Saint-Germain en Laye, se 
mší sv. v některém z místních kostelů a odpoledním 
piknikem. 
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Občas nadíde okamih, aby náš Občasník uzrel 
svetlo sveta. Príležitosťou k tomu bolo aj naše 
nedávne rozhodovanie o novom nazve bývalej 
českej katolíckej misie. Tak vám všetkým 
radostne oznamujem, že volby boli 
uskutočnené - a teda mame to tu ! Z dvoch 
ponúknutých možnosti vyhrala druha a tak sa 
budeme volat " Česká katolícka beseda v 
Paříži ", " Amicale Catholique Tchèque de 
Paris ". 
Kedže sme aj v pôstnom čase, tak pridám aj 
zopár myšlienok na spríjemnenie pôstneho 
času. Co je to však ten pôst? Väcšine ludí sa 
pri počutí tohto slova vynorí iste vela 
príjemných a hádam aj nepríjemných 
myšlienok a skúsenosti. Pôst je predovšetkým 
fantastickým obdobím ticha a modlitby. Myslím 
si, že cielom modlitby v pôste nie je nasýtit 
svoje vnútro nejakým novým, zaujímavým 
obsahom. Malo by nám íst skôr o prehlbenie a 
vychutnanie modlitby, v ktorej nic špeciálne 
nevyhladávame. Už svätý Augustín 
skonštatoval, že vždy nás fascinuje niečo 
nové. Časom však všetko vybledne, stratí 
význam. Ostane v nás len túžba, ktorú môže 
nasýtit iba nejaký nový a silnejší obsah.  

Takto môžeme krmit svoju obrazotvornost a 
intelekt donekonečna, ale nikdy nebudeme 
nasýtení! Sám obsah nenasýti hlbiny našej 
duše, naopak spôsobuje, že vidíme veci len 
povrchne - len ich rozumieme, ale vnútorne 
nechápeme. Práve v pôste sa môžeme 
presvedčit o tom, že vnútorné stíšenie i 
vonkajšie mlčanie sú podmienkou modlitby a 
duchovného života vôbec. "Boh hovorí v tichu", 
pretože neničí ludskú slobodu. Čím hlasnejší a 
častejší je krik, tým väčšie je násilie. Do 
vnútorného stíšenia a vonkajšieho mlčania 
môžeme vstúpit iba slobodne. To sa nedá 
prikázat. 
Súčasný svet vplýva na nás, najmä cez média, 
vonkajšími podnetmi. Tie sú silné a brutálne. V 
niektorých programoch prevláda krik, hluk, 
zhluk informácií, ale taktiež fyzické násilie: čím 
väčšie utrpenie, usmrcovanie, brutálne 
sexuálne scény. Ked sa pozrieme na média, 
tak uvidíme že sa utiekajú k ukazovaniu 
násilia, až perverzity. V zásade ide o to, že 
dnešný postmoderný človek sa stal necitlivým 
na normálne podnety. Už ho nedokáže 
fascinovat pokojné a jemné rozprávanie o 
ludskom živote. Podnety tohoto druhu sú príliš 
slabé, aby mohli v človeku nieco prebudit. 
 




