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- aby veriaci v tajomstve srdca Kristovho
hlbšie cháppli podstatu a prax kresťanskej
lásky, ktorá robí ludí skutočne slobodnými
- aby afričania a zvlášť africkí študenti^
híadali a tiež aj našli patričnú znalosť
Písma svätého
••

PASTORAČNÉ SMERNICE

16. mrca 1975
"Aby 3te sa neza^m^covaai., ako tí,
čo nem.jú nijakej nádeje"
/l.Sol.4,13/

Drahí bratia a sestry !
Za Vás, ktorí máte 30 ,mnou starosť o Cirkev v Kananäe,"u3tavične vzdávam svojmu Eohu vOaky za dary Jeho lásky, ktoré vám ial
v Kristu Ježišovi. V Ňom ste boli totiž naplrerí všetkým bohatstvom
poznávania a vyznávania Krista, lebo jeho svedectvo sa pevne zakore
nilo vo Vás. Tak láska Božia vás obdarila všetkými duchovnými darmi
v očakávaní zjavenia sa nášho Pána Ježiša Krista. Ci,vá3 až do kon
ca bude posilňovať, aby ste boli bez úhony v jeho deň, vad verný je
3oh, ktorý vás povolal do spoločnosti s jeho Synom, Ježišom Kristom,
naším Pánom" /l.Kor.1,4-9/.
Bratia
s tou veľkou nádejou vám posielam tieto pastorač
né smrčice, v tom ťažkom položení, v ktorom sa xeraz nachádza naša
Cirkev. Táto situácia bola pohnútkou ra stretnutie 3 viacerými spo
lupracovníkmi PO.dec. mir. a tam 3me vyzráli všetkých k novému cel
kovému pastocaČJéému úsiliu v rašej diecéze ako odpovedi z hĺbky na
provokáciu, akou j'e pre ná3 sú-hrč opatrení proti činnosti Cirkvi,
ktoré urobila vláda. Vzdávame Bohu vdaky za ohromné úsilie, ktoré sa
od toho času vyvinulo. Celkom spontánne 3a stretol veľký počet spolu
pracovníkov či desiatkach schôdzí, kde sa hľadali nové spôsoby apoš
tolátu.
I''m.to rastoračaýui
chceme v cele; .l^oiaieoeze po
silni-', povzbudiť a aoalť odvahy hľada..' rové cesty ako šíriť evanjeluim.
, Tieto smernice sú pracovnou pomôckou: chcú byť nápomocné p’i
prehĺbení pohľadu na pastoráciu v daných okolnostiach a poskytnúť
námety na bezprostrednú dirrose'. Nie sú hotovým programom či direktí
vou, ktorú treba už len plniť. Ide skôr o celkovú perspektívu a všeo
becný ohiad, ktoý. nechce nič inšie, len vás povzbuuáť, aby ste začali
alebo zosilnili hľadanie spôsobov práce s kresťanmi, meezi ktorými
praciujte. Tento dokument je preto určený n§ to, aby ste o ňom uvažo
vali, diskutovali, konnreetzovali 3 čo najväčším možným počtom kres
ťanských skupín.
su písane v ovzduší modditby a nemožno ich čítať a užitočne po
užívať ináč, lén- v oyzduší moditby a viery. Prijmite tieto riadky
so srdcom, ktoré napĺňa starosť o Kristovu vec a vec nášho ľudu.
Prijmite ich aj ako môd^tbu, ktorou sa chce váš biskup obracať k Pá
novi spolu s vami:. Nech sa stane jeho vôľa tak či zemi, ako i či nebi.

I. ICBAJolA SITUÁCIA, čiže MWSS, KTCRÁ OKCLS NÁS PRBCHÁCZA

V^,i terajším udalos^ám, tak ako prebie-ujú, možno zaujať roz
ličný postoj. [.ožno ich nezaujato pozorovať: urooiť z toho vec na de
baty, ako vec, ktorá prebieha mimo rás. ŕožno klesať ra m3š-Á: čakať,
že program vlády sa splní až do konca, jrožno 3í skry^ za salónnu bo
jovnosť alebo čakať riešenie od iných: tí druhí /^„-r.oiskupi/ mui.a
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urobiť to či ono. Napr. množstvo protestov a slovných nárekov. Všetky
tieto spontánne reakcie tušíme korigovať porovnaním s našou vierou
v Ježiša Krista.
Treba sa usilovať vidieť veci ,~'a3ne...
Predovšetkým sa m^^me ujasniť si situáciu a vidieť, čo sa
deje. CccIí by sme povedať sc sv.Javlom: "To je hodina, kedy sa tíme
prebudiť zo sra..." /Sim.13, 11/.
Jž niekoľko rokov je naša Cirkev obmedzovaná a bráni sa jej vo
vykonávaní viacerých úloh. Poznáme celý rad podujatí, spočiatku reali
zovaných zastreto ale čím ďalej, tým viac otvorene. Rozhodná fáza, do
ktorej 3me vstúpili, dotýka sa už samých základov kresťanskej viery:
naša viera je vrSj' odcudzujúcim vyznaním a Ježiš Kristus cudzincom,
ktorý cuui ustúpiť novému MeeidSovi.
Vidieť situáciu reáln.e znamená predovšetkým poznať, čo je v jad
re týchto poduýjti. Je reálne nebezpseie, že sa necháme zviesť jedným
či druhým konkrétnym podujatím a sústredíme svoje mšš-ienky i reakcie
na ojedinelé, izolované body. Ale všetky tieto pcdujatia sú časťou „
presne určeného plánu a ten plán dostáva život z veľmi presnej ideolo
gie a pedsgogie. Ide o to, odtiahnuť všetkých Zairčanov od vplyvov
akejkoľvek pravdy, ktorá by r^ebola cobtui zrnom. Namiesto toho, aby sme
sa strácali v izočovaných problémoch, usilujme sa poznať v základe,
o čo tu ide.
Výzva na irá3...
Mausern sa uspocoCiť len s tým, že budeme analyzovať podtickú situáciu a konštatovať celkom proste, že "sme v kaši". Veríme, že
náš Boh je pri nás v udalostiach nášho života a že Kristus je s nami
stále /"t 28 , 20/. Ale táto prícoio.osť Krista sa prejaví len tomu,
kto sa pozerá na udaaosti s týmto postojom viery.
A tak veríme, že ťažká situácia, v ktorej žije od u-čiteho času
Cirkev w Zaúre, je pre nás predcvšetlýi otázkou položenou našej kresťanakej a cirkevnej praxe. Teraz potrebujeme uši "na počúvanie, čo
Čuch
cirkvim" /Zjav. 2,11/. Lebo pre tých, čo milujú Boha,
"všetko je milosť”. "Beddite, pevne .diúfjte v ii-oa“, ktorú prinesie
zbaveni^-Ježiša Krista... ako je svätý Ten, ktorý nás povoial, buďte
aj vy svätí_v celom živote, ako je napísane: "Sudte svati, lebo aj ja,
Pán, som svätý" /l.Pt 1, 1.-16/.

II. VÝZVA K QBRÁT3IIU
Keď izraelský ľud bol v ťažkom poIožioi, keď stratil svoju slobo
du a jeho chrám bol zničený, bolo to vždy priležioosťou, aby si dal
otázku: Čo sme ^u'obii.i z nášho náboženstva? Proroci boli ľudia viery,
ktorí mai odvahu vyzýva“ svoj ľud k obráteniu. Izrael dokonca potre
boval všelijaké katastrofy, aby po^.y poznal, kto je jeho Boh a čo
žiada od svojho ľudu.
Nie síI tak trocha podobní tomu ľu-du Izraela? Terajšia situácia
nás môže priviesť k pravdám, na ktoré sme pozabuudi, keď sa nám dobre
viedlo. Teraz znova znie naliehavá prosba Ježišova: "... robte poká nie, lebo sa priblížilo Kráľovstvo neteaxé!" /Mt 4, 17/.
Toto obrátenie je prvoradou nutnosťou, aby kresťanstvo pokračo
valo v našej zemi. Možno zničiť kresťanstvo? Možno zničiť naše kosto
ly, ale jestvuje kult, ktorý nemožno zničiť, ten. "v D^chu a v pravde",
kult konkrétneho praktického života podľa evanjglia. Ano, "príde hodi
na, ba už je tu, keď praví ctitelia budú 3a klaňať Otcovi v duchu a
v pravde, a to sú ctitelia, akých chce mť Otec" /Jn 4,23/. Pýtajme
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3a svedomia 3 celou zodpovednosťou, Či tvrdé slová Izaiáäove a Ježišo
ve nap latia často i nám: "tento ľud ctí mi ústami, ale Jeho 3rdce .je
ďaleko odo mňa" /Mt 13,3/.
Keď nám prekazili mnohé verejné prostriedky, zostáva nám stále
njsilnejší z vlastne Jediný prostriedok: svedectvo správneho, pria m.tú, špecificky kresťanského života. "Lebo ak budete milovať tých,
čo vás milujú, akú zásluhu mt.e' Či to nerobia i hriešnici? A kea po
zdravujete svojich bratov, cc zvláštneho robíte? Nerobia to i pchaní?
Vy ale buďte dokoma!, ako dokonalý je váš Otec nebeský" /Mt 5, 46-46/.
Náš skutočný praktický život tak osobný ako kolektívny Je pravým pro
test«« proti pliage v našej krajine.
Uvedomme si: sú vážnejšie veci, než zákaz bonoslužieb v našich
kostoloch: "milosrdenstvo chcem a nie obetu" /Ut 9,13; 12, 7/. Neza
budnime, že Ježiš nám nikdy nepovedal, že nás pozná ako kresťanov v
našich školách, alebo v našich spolkoch, ani podľa našich krížikov,
ani podľa našich stavieb, ale "po tom poznajú, že ste moji uceíTci,
že 3a budete jeden druhého milovať" /Jn 13,35/.
Keu máte reagovať na terajšiu situáciu ako rraví kresťania, mu
sí sa stať toto: opatrenia, ktor<- nás zasahujú zvonku, z nátlaku, mjú 3a stať mocnou vzpruhou na dobrovoľné ralikalizovanie nášho evanje
liového angažovania. Zaiste vieme, že stále sa musíme obracať /robiť
pokánie/ a že Cirkev sa musí bez prestania nsfořDWať, ale naša poho
dlnosť a slabosť nám na to dajú často zabú-ať, keď všetko jde. dobre.
Ale keď príde niečo ťažké, otvoria sa nám oči. Pretože terajšia situá
cia nás šokuje a 3tavia nás tak radikálne pred otázku potrebu rozhod
nutia, je pre nás skutočnou milosťou. Priznajme si to všetci. Potrebo
vali sme čosi také, aby sme sa rezolútnejšie dostali do pohybu smerom
k ideálu, ktorý nám postavil Ježiä.
Kea Človek stojí zoči-voči simji, mnohé veci, ktorým kedysi pri
pisoval veľkú dôležitosť, nemjú preňho už cenu, a iné, ktoré kedysi
nebra-l vážne, sa mu ukazujú, ako jedine potrebné. Tak i teraz, kea je
naše kresťanstvo ohrozené, lepšie v^-iaa, ako sme zanedbávaat veci
podstatné a ako sme sa strácali vo vonkajších veciach. Lepšie poznáme
prázdne vnútro, pred ktorým stojíme, ked padá vornckaší rámec. Naša
Cirkev sa tak trocha podobá tomu bohatému človeku, o ktorom nám hovorí
Ježiš. ttazhr<omaidll si bohatstvo do zásoby na mnoho rokov a Boh mu
vraví: "Blázon, tej noci požiadajú tvoju dušu, a to, čo si nahonrjtl,
čieže bude? Tak sa stane každému, kto zháňa pre seba samého, namiesto
aby sa obohacoval v očiach Božích" /Lk 12, 16-21/.
Buďme pokorne vdační nášmu Bohu, ktorý nás terajšími okolnosťami
stavia do nutr.oosi vrátiť sa k podstatnému. Lebo nezabúdajme: Najväč
šie nebezpečenstvo pre Cirkev neprichádza zvonku, ale zvnútra: "Neboj
te sa tých, čo zabíjajú telo, ale duši nemôžu
/Mt 10, 26/.
, využime teda milosť, ktorá prechádza okolo. "Hľadajte Boha, kým
3a dá nájj3l(, vzývajte Ho, kým je blízko" /In 55,ú/. Znova sa nájdeme
s očistenou vierou a Cirkvou, jasnejším to znamením spásy pre všetkých.
Len v ovzduší osobného i spo-^^r^o obrátenia m-ažeme nájsť nové cesty,
ako byť Cirkvou a reorganizovať našu pastoračnú činnosť.

III. FORMOVAŤ CIRKEV 3CŽIU ffiJBĎ TERAZ
Cirkev je ihrjii^ždenie všetkých tých, ktorých ia<^t^ľti.lj učenie
a osoba Ježiša Krista, aby ho masiis-.dovali a tak p^.k^e^a^<^^s^a:i v jeho
prítomnooti tmdzi ľuďmi. Sposob, ako sa toto zhromaždenie uskutočňuje,
organizuje, ustaľuj'e v ustanovizniach, je ro*»čný podľa miesta a his
torických okolností- Ale podstatné je, že je to zhromdenie /nech je
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akokoľvek mličké, nech je také, Č onaké/ ľudí, ktorí sa priznávajú
ku Kristovi Svojím spôsobom života. "Keá 3a dvaja, či traja zhroraždia v imJjom mene, ja som medzi nimi’/lit 13,20/: to je podstatne v Cir
kvi, všetko ostatné je dodatočná štruktúra /to neznamená, že je bez
významnú/ .
M.3íme pochopiť, že mooely zhromziovania ^esťanov, a teda spô
soby, ako ž'ije. Cirkev, sú dokonale rozdielne podľa toho, či sa usku
točňuje v prostredí nepriateľskom, alebo v prostredí priateľskom s
verejnou mocou. Tak isto obraz Cirkvi je iný, keJ je záležitosťou roz
trúsenej mernsiny, alebo vecou veľkých más /tam je Cirkev dôležitou
sccio^^gCk.k^u skutočnosťou/. Pochopme toto: vo veľmi krátkcm čase sme
sa dostali do úplne inej sociologickej súvislosti, v ktore» musí Cir
kev žiť. Boli sme /sociologicky povedané/ veľkou inštitúciou v kraji
ne a ešte sme a odrazu sme boli odsumuí na okraj. ,
Táto situácia má svoje vlastné pastoračné
Situácia sa
radikálne zmenňla, práve tak radikálne sa muuí prispôsobiť i pastorač
ná činnosť. Veci, které včera boli kľúčovým prejavom cirkevného živo
ta, dnes už nie sú možné. Iné, ktoré boli len akoby na okraji veľkej
Cirkvi, stávajú sa teraz jej živooom a prostredkom vytrvania. I.'eimssim si teda, že Cirkev mze žiť len ako veľká inštitúcia, tak, iso sme
ju doteraz pozrnai v našej krajine. Prvé dve a pol storočia jestvova
la Cirkev ako rozptýlené zhromždenie s minimom ustanovizní a žila
práve tak ako dnes v mnohých krajinách.
Ťažkosťou je, že nie sme navyknou! na tie spôsoby, bez vonkaj
ších forŕem spontdrmnejiie byť Cirkv.ou. Žiada sa od nás zmena potľadu»
nová situácia, nové pastoračné metody. Isteže. pre jednu časť ide o
úpravy, ktoré sa už plnia, ale treba ich pre.hh.bi.ť, zovšeobecniť a rých
liť. No pre inú veľký Časť ide o skutočne nový prístup, ktorý 'bude žia
dať u pastierov serióznu zmenu v náhľadoch. Vo všetkých prípadoch jmjde o znovuobjavenie toho podstatného, kde 3a nachádzajú základy Cirký-i,
tak ako Ježiš načrtol jej pohyb. Nejde len o prispôsobenie sa, lebo
okolnosti si to vynucujú, ale predovšetkým o návrat s počiatočnej dy
namike kresťanského hnutia vo verejnosti jeho Zakladateľovi.
Heslom je: znova nájsť pramene každej f orný Cirkvi, totiž tej,
kde sa dvaja či traj’a stretnú, aby sa lepšie . pozrnai, lepšie nasledo
vali Krista a sroějli sa s ním v nooditbe. Všetka pastoračná aktivita
sa maui sústrediť dolu. Aby sme objasnili naše úvahy, chceme vám dať
niekoľké charakteristických bodov, kde bude treba výhľadovo zamerať
zm ry.
a/ Cirkev .ie .ľud- Z organizácie, ktorú takmer výlučne vedú kňazi,
treba dôrazne u-obiť hnutie zdcla, ľudové hnuute. Naša Cirkev je ešte
vždy príliš záležitosťou kňazov a rehoľníkov, ktorí kážu, ktorí berú
na seba iniciatívu a zodpovednosť. Kresťania s ú potom obyčajne tí, to
počúvajú a robia podľa príkazov. Priveľa cirkevnej activity sa viaže
na kňazov. Stavia nás to do veľmi zraniteľného postavenia. Často sa
kresťania nevedia stotožniť so svojou Cirkvou a kňazi a rehoľníci nie
sú dosť včlenení do zukladného ľudu /štýl života, odstup od Misy veria
cich, úloha odborníkov v nábožerntve, atd./.
b/ Od Cirkvi - organizácie Cirkvi k hnutiu. Život takej farnosti
sa často rozvíja podľa pevného rýmu celej serie zavedených aktivít
/bohoslužby, organizované vyučovanie, administratívna a mručná čin
nosť, dosť úradný kontakt s ľudom atd./ Aj okruhy zodpovednoosi sú
priveľmi rozdelené a vymedzene. Teraz treba predovšetkým íréjsť spon
tánne tartie, často rmio organizov-ané, treba oceniť prílezioostné podu.jatia, to nepredvídané. Našou starosťou teraz nemú byť organizovať"
a vytvárať štruktúry, ani zháňať sa po nových iniciatívach mrnu naši
mi kádrami. Naším postôjcm mui bvť: ler. rech sa dobro soo^, nech sa
šíri e■,lnjrlt;m. nezáleží na. tom kto a ako -o robí! Trochu odiú-ädniČiť našu pastoráciu a zobúdzať životy a ctharizŕy, ktoré ešte driemu.
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V tomto hnuV povstanú nové zodpovednosti, nové služby, zbierajme ich
s vierou. Preto treba znova objaviť Cirkev na njüiej priečke spo
ločenstva dolu, alebo jednoducho: dvaja či traja v Jeho merne
C, Od Cirkvi, kde , sa príslušnosť vyjadruje predovšetkým vpláva
ním do dost bezmennej skup^y, ktorá sa z.hrcmäZ-íuje pri nedeľných bo
hoslužbách a pri sviatostiach, treba dôjsť k príslušností, založenej
na opravdivom osobnom presvedčení, viac vnútornom a tvorivom. Štatis
tiky o počte kresťanov nie sú skutočným obrazom Cirkvi. Treba dôjsť
ku kresťanstvu viac kvali-iatívemmu ako
kde viera sa
stala presvedčením, ktoré zostáva živé aj bez zástupu, kde treb^aby
človek cítil sám zodpovednosť za to, že je kresťanom. Od Cirkvi,
s viac-menej
členmi treba dôjsť k Cirkví priékop«ictey. Čo
3í stane, keď soľ stratí svoju chuť? Prítomnosť Cirkvi v spoločnosti
miurí byť 08^ prí0omo-Otťou inštitúcií, viac to .má byť revolučná prí
tomnosť. ktorá sa prežíva v aktívnom tveaectve každého kresťana, tam
kde ži.e.
,
,
Je konečne ťažko opísať presne tento nov,, spôsob byť Cirkvou;
ide o
o Šttýl. 7 n-iektorých krajoch i^äej kanadskej diecé
zy sa už ‘urobili pekne pokroky v tomto smere, v iných treba túto
revolúciu ešte uskuttÄniť. Konkrétnym '^it^^ór'óm našej pastoračnej činnoti mul byt /s využitím času a sílz' absolútna prednosť všetkému čo
nám zaručuje alebo môže zaručiť pokračovanie kresťanského
Pritom sa vylúči alebo oí minimum obmeddí činnosť jestvujúcich inšti
túcií .
.
Teraz treba povzbudiť kresťanov, aby sa spájali s inými, ktorí
tiež chcú nasledovať Ježiša. A to vo všetkých možných a představitel
ných spôsoboch. Treba, aby sa teraz čo najviac STredan-ov mooilo držať
pohromade vo vidil'a^ch milých skupinkách. Len tak prejde našou die
cézou veľký pohyb zvnútornenia života podľa Evanjelia kresťanov, kto
rí sú členmi ustao.tveoýcn spolkov /farské rady, iísiiánske légie, Jamsa a pod./, možno vyzvať, aby z^rúiľi okolo seba iných kresťanov z
tej istej rodiny, tých, čo bývajú blízko, tých, čo vek alebo rovnaké
záujmy spontánne spájajú. Treba
všetkých niiich kresťanov, aby
všetky tieto rámcové spôsoby a všetky tieto príležitosti, ktorými mu
že prechádzať ich viera, vyhľadávali a dobre ich vyoužli.
C terajšej situácii kresťanstva ss n_vorí všide. Ide o to, zmo
bilizovať tento záujem tak, aby sa ním formowii aktívne kres-anaké
skupiny. Prvým krokom pri formovaní týchto skupín je uvedomenie si
tejto situácie a hľadanie tvorivej odpovede. Čo budeme robiť? Všetci
kresťania sa mjú vždy znova a znova usilovať spoločne sa pozerať oí
ujdiosti očami viery. Všetky kresťanské skupiny nech pri
pr-íležitosti znova preberajú všetko, Čo je obsahem tohoto dokum-ntu. Tak
sa môže zrodiť nové povedomie a nová činnosť. Treba si preto postarať
o rozsiihlu- vzíoooOô výmenu tkúser.ottí a poznatkov- ».Jdi základné
črty
africkej kultúry patri, že si ľudia veľmi intenzívne vymi.^.ňijú problémy, ktoré sa týkajú života tpolsc.nooti. I výmenu poznatkov
vo veciach .iery možno do toho veľmi dobre zasadiť.
7 terajšej situácii nás m.že najlepšie inšpirovať mood! Cirkvi
z prvých storočí, kde Cirkev bola predovšetkým zhromaždenom mriohých
miých miestnych komuuít. Viera v Ježiša Krista sa takto predrala vša
de a i za veľmi ťažkých tkolnootí•iznikalt celé hrnuta, masa miých
spoločenstiev všetkých tých, Čo p'ijíime.li Ukrižovaného í Vzkrieseného
za absolútneho sprievodcu ich života. Pevne veríme, že Duch Svätý to
isté vytvw’í i meízi nami.
Najlepším tsmennC7ateĽoo pastorácie pre našu terajšou situáciu
sú Skutky apoštolské a Listy apoštolské. Nájdeme tam nanajvýš aktuál
nu inšpiráciu a ducha, v akom pracovali uši predchodcovia v okolnos
tiach, ktoré sa v nejednom bode podobajú našim.. V Skutkoch apoštol
ských nájdeme pekné zhodnotenie prvých spoločenstiev: "Všetci mii
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jedno srdce a jednu dušu. Nikto nepcvažovai za svoje to, čo ml, ale
všetko mai spoločné; Apootolovia s veľkou silou vydávaai svedectvo
o vzkriesení Ježišovom...! Vytrvalo zotrvávali na vyučovaní apoáto lev, verní bratskému spoločenstvu, lámaniu chleba a mooditbe" /Sk.ap.
4,42-46; .4.32-35; 5,12-14/
7 Žaiáom podávame rad smerníc pre tento Život Cirkvi "dolu”
v troch kľúčových bodoch, totiž:
- lepšie poznať Ježiša Krista
- nasledovať Ježiša v terajších podmienkach n sej krajiny
- mooditbs uprostred života
A. Lep-šie poznať Ježiša Krista
Naša viera má svoj základ v osíobe, učení a význame Ježiša Naza
retského, Pána všetkých vecí. Je teda narajvýš dôležité, aby ten Ježíš,
ukrižovaný a vzkriesený bol pre každého kresťana niekým, kto sa mu
"pri^hovára", kto ho "zachytí". Toto chce dosiahnuť úsilie o obnovenú
katechézu tak pre dospelých, ako i pre školy.
No tu sme sa dostali do podstatne novej situácie; niektoré for
mt katechizovania boli brutálne potlačené, ako vyučovania nábožerntva,
na iné asi nebude treba dlho čakať. S.ojúie pred prvoradou nutnosťou
zabezpeeiť pokračovanie odovzdávania evanjelia. Aby sa to zabezpečilo,
treba, aby katechizovanie už nebolo výlučnou prácou "äpeecalistov“
/kňazov, katechistov, pastoračných pracovníkov/, ale aby sa stalo
crácou každého, tak mladých ako i dospelých. Práve tak sa katechizovanie nemôže obmeeziť na úradnú, organizovanú katechizáciu /vyučovanie
náboženstva, príprava na krst, alebo na birmovanie, kázeň počas li
turgie, atd./, ale musí sa diať v čase "vhodnom či nevhodnom" /2 Tim.
4,2/ a nielen v kostole alebo v škole, ale všade, kde sa môžu zísť
dvaja či traja na rozhovor: pred chalupou /ako Ježiš so Zachejom/,
na ceste /príhoda učeníkov z Smus sa opakuje/, pri studni /ako Sama
ritánka/ ...
Muuí sa zrodiť nové katechetické hrnut-e’- Naším heslom bude:
každý kresťan /podľa svojho veku, podľa svojej vyjadrovacej schopnos
ti/ muí byť schopný vysloviť svoju vieru v Ježiša Krista a mnuš byť
ochotný "vydať počet z nádeje, ktorá žije v ňom" /I Pt 3, 15/.
^mylíme si, že je to nemožné. Samozrejme za jedného predpokla
du: aby táto katechéza bola konk-étna a aby sa vpísala každému člove
ku do duše. Ten, koho zachytlo, strhlo rozprávanie, čo sa stalo s Ježičom, každý, koho toto stretnutie zmennlo, už nebude môcť mlčať a
nájde slová, .ktorým každý porozumie vo svojej vlastnej reči. Zostúpe
nie Ducha Svätého, o ktorom rozprávajú Skutky apoštolské na Twriíee a
potom ešte viackrát, to je práve ono. Každý chlapec či dievča, mladý
či starý môže povedať svojim bratem, /svedčiť/ čo urobil Boh pre nich
v Ježišovi, ^Mei;^^<^Tvi /z^ev.Sk.ap.2, 15-21/.
Mui sa rozvinúť celé nové hnule. Kresťania sú ešte veľmi na
vyknutí skôr na počúvanie, na prijímanie toho, čo sa im povedalo, ako
na to, aby vyslovili svoju vieru. Predsa však v nespočetných komentá
roch na terajšiu situáciu sa už ukazuj'e počiatok toho vyjadrovania.
No, mnohý kresťania sa cítia skoro v koncoch. Chýba im ko^^étny obsah
viery. Mimoriadna schopnosť nášho ľudu slovne sa vyjadrovať ako by
sa nevedela vždy dostať k jadru, keú ide o to, rozprávať o Ježišovi
Kristovi a o svojom živote v Ňom. Mísíme teda hľadať predovšetkým
zrodenie tejto katechézy v každodennom, živote.
Ako dostať toto hnuuie do pohybu? Pri každej moznnj a predstavi
teľnej príležitosti, individuálne či v mlých skupinkách, vyzvme
kresťanov, aby "vyjádili" svoju vieru.
Uuuí sa to diať viacerými spôsobmi, odpoveďou na otázky ĺ Ste
kresťan, čo to znamená pre vás? Kto je pre vás Ježiš Kristus? Ako
podáte svoju vieru svojim kamrátom v triede, alebo deťom, alebo pria
teľom: Ako by ste vedeli rozprávať vy sám tú či onú stať z Zvanjelia,
povedzme také poZoberntvr? Keby sa tie veci, čo poznáme z evatnjelia
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stali teraz u nás, ako by ste ich vyrozprávali? Njdite podobné situá
cie, podobné ľudské správanie ako je uvedené v Novom Zákone. Ako
vlastne rozvíja Ježiš mnohé podobenstvá? Ako o nich rozpráva evanjelúmf? Ježiš bol mjstrc^: v tom ako povedať, Čo chte-l vysloviť svojím
rozprávaním /podobenstvami/. Nájdite podobné z toho, Čo nám dáva na
še prostredie, naša kultúra a ako by sa dalo "preložiť" toto učenie
Ježišovo?
„
Nuž toto môžeme urobiť už teraz s väčšinou našich kresťanov,
počnúc tými., čo majú trocha nadania pre také veci. 7 každej farnosti,
v každej misijnej stanici sú takí len treba objaviť talenty, alebo
- povedané biblicky - skryté charizmy.
7 Novom zákone v^dme výsledok katechézy prvotných čias "kresťan
ského hnutia" . P.ozlíčrýŕm spôsobom sa uiiovalii veriaci prvého storočia
rozprávať o svojej viere v Ježiša rOista. Našou úlohou je znova začať
tento tvorivý spôsob, tieto reči a uubiť z nich osobný výraz viery
Cirkvi. To je niečo viac, než opakovanie naučených formuliek.
A tak treba predovšetkým, aby si kresťan uvedomil, že nateraz
ešte nie je tak daleko, žeby ml 3voj spôsob, ako vyjavil! svoju
vieru. Treba preto fobiť všetko, aby sme ich pcvzbuuiii, žeby už
nebooi len jeinoitohými. prijímateľmi ale tvorcami xa~.ecr.éz,-,.
Samozrejme, je tu potrebná pomoc zo strany kvalifkkovaiý'ch
ľudí každého druhu a ich úlohou bude, aby dali toto hrnuie do pohybu.
Z viacerých s trón žiadajú kresťania pomoc vo forme príručky,
v ktorej by bolo to podstatné z kresťanskej viery. Už poli podané
viaceré návrhy a dúfame, že v krátkom čase vám budeme môcť dať viace
ré námety pre toto hnuuie "lotechizácie" dolu". Chceme zozbierať mteriál na "rozpravu o Ježišovi" vo forme rozprávania, kde by bolo
všetko podstatné z kresťanskej viery. Ale treba, aby táto pomoc
"špecialistov" bola vzpruhou pre samotných kresťanov, aby sa 3ami
naučit odovzdávať svoju vieru im vlastnou formou. Je tu teda potreb
ný dvojaký pohyb: zbierať to, čo sa vytvorilo ako vyjadrenie viery
"dolu" a usmerňovať i inšp-i^vať tento podklad podávaním^ konkrétnych
prameňov a moielov. Už teraz sú viaceré mie3ta, kde si ‘kraei pripra
vujú kázeň spolu s veriacimi a_takto 3a hľadá spôsob spo„iť sa predo
všetkým s tými, ktorým je kázeň určená. To je už prvý krok. Pokračuj
me na" tejto ceste, ale predovšetkým pomôžme čo najväčšemu počtu
kresťanov, aby sa sami stali "kazateľmi." !
3. NASLZ307AŤ JCŽTŠA v terajších podmienkach
Cieľom katechézy, ktorá je predovšetkým rozprávaním o všetkom,
čím Ježiš bol a Čo robil a ohlasov-aním jeho ^'í-t^^t^s.! meedl nami
ako Pána a oživujúceho Cutha, nie je n^'toľ’ko odovzdávaním poznatkov
ako skôr výzvou žiť po novom.
Ježiš prišiel, aby priniesol dobrú zvesť chudobným, aby ohlaso
val slobodu zajatcom a slepým vrátenie zraku, aoy dal slobodu utláča
ným /Lk 4, 18/. Prišiel, aby dal ľudom život a radosť v odovzaar.oosi.
Kéu vyznávame 3voju vieiu.,, ze on je náš jediný Vykuupteľ, vyslovneeme
svoje presvedčenie, že nám ukazuje ce3tu, sp-sob života, ktorý dáva
šťastie v hľoke duše. Kráľovstvo Božie, o ktorom Ježiš vyhlasov^-, že
je celkom blízko a tí, Čo v neho uvtíÍ-íí videli uskutočnené v nom,
v jeho skutkoch oslobodenia, toto £iáľzo3tvz nie je iidZom ľudí, ich
počínania, ich ideologií a organózácií, aj keú sú akokoľvek revolučne
- nie je produktom sveta. Je to dar Najvyššieho, ktorý 3a ’^s^^u^^čň^ye
všade tam kde sa ľudia dajú celkom zachytiť týmto Bonom. Aj Ježiš sa
celkom a vždy dal niesť Bohom, svojím Otcom. žil len z toho: "mojím
pokrmom je plniť vôľu Toho, ktorý ma poslal a neppniť Jeho dielo" /Jn
4,34/. Pretože sa dal zaohytiť láskou Otcovou k ľudom a zostal verný
až po smrť, Boh ho povýšil a dal mu me-no, ktoré je nado všetky mná
a každý jazyk vyznáva, že Cn je Pán /F1 2, 6-11/
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Ježiša poháňala nezmerná starosť, aby každý človek ml život.
Tú plnosť života, ktorú súm dostal od Otca, chcel dať každému. Nena
zdávajme sa teda, že Ježiš prišiel s posolstvom alebo so Šťastím,
ktoré by sa týkalo len iného života po tom terajšom. Ježiš sa obracal
k živým ľuďom a oni videli, že Kráľovstvo Božie prišlo, lebo dobre
rotil, kade chodil. Uzdravoval trpiacich, oslobodzoval tých, čo tailli
v zajatí zlých duchov, alebo boli otrokmi vlastného hriechu.
Kráľovstve Božie sa samo uskutočňuje všade tam, kde sa ľudia
dajú uehátiť Bohom podľa cesty, ktorú nám ukázal Ježiš. Nám treba
predovšetkým nasledovať Ježiša a poznať v konkrétnych situáciách
nášho života. To požaduje evanjelium.
Veriť v Ježiša Krista znamená dať sa unášať tou istou starosťou,
aby každý Človek ml život, dusíme sa zaujímá o každého človeka.
Ako povedal Pavol V8L v CSN, kresťania musia by^odborníkmi na humritu“ .
Vravia, že kresťanstvo je viera, ktorá zavádza ľu^ je odcudze
ním. Uvedomme si: na túto kritiku máme len jednu odpoveď, a to je na
še správanie sa a naša osobná kolektívna práca. Treba prakticky doka
zovať, že naše náboženstvo je skutočne náboženstvom spásy, že Ježiš
nás vykupuje od všetkého, čo je neľudské, neautentické v nás i v spo
ločnosti.
Cirkev v Zaire uskuuočnila v mi^Jo^ti nespooitateľné podiuj tia,
aby zairskí ľudia žili lepšie, a to v rozlün^eh odboroch života: što
la, neIOonice, program rozvoja na po^i výživy, zdravia, poľnohospodár
stva. To sú výrazné prejavy raše,, starostlivosti o blaho každého člo
veka. V račej diecéze sa s3kuSoCnil široký program všeobecného rozvo
ja, ale treba ísť ešte ďalej: starosť o rozvoj má byť,prvoradým cie ľom všetkých kresťanov “do^u“ a každý k-esťan sa má oň pričiniť podľa
svojno svedomia.
Spolu s katechetickým hnutím sa mui na širokom podklade rozvinúiť svedomiiejšie uplatnenie evanjelia v každodennom živote. Veľmi
často zostáva evanjelšim mívou lieerou v každodennom živote, ked^e
kresťania "nespoznajú“ dostatočne, že situácie, o ktorých hovorí
evanjelími, sú situáciami, ktoré denne prežívajú.
Vyviime nové úsilie: neohlasovať kresťanské tajomstvá bez pria
meho súvisu s každodenným životom. Náuka o Bohu a o jeho Kristovi je
vždy súčasne i náukou o človeku a o jeho živote. Pomožme kresťanom
vidieť každodenné uldaosti vo svetle evanjelia.
Nemáme podporovať snahu vychádzať z "profánnych" skuto:ínoctí kaž
dodenného života a potom ich zrovnávať s Ježišovým postojom? Veď, aby
sme skutočne podKopli evanjelšum, treba aby sme ho počúvIí, vychádza júc z
ti života. Je tu tá, Či oná vec - ako reagujme m-..
ale reagoval by tak aj Ježiš? Máme takú či onakú starosť - my na nu
odpovedáme spontánne takto... ale Ježiš by to urobil tak isto? Toto
skúmnig, vychádzajúce z každodenného života sa múze ešte účinnejšie
uskutočňovať práve v mlých skupinách.
Krajne závažným bodom je pouužtie evannelia na život občana.
Heslom muí byť: kresťan miluje tvo?l vlas-.’!
Nemôžeme milovať ľudí bez tohCl žeby sme nemüovaai svoj kraj,
lebo blaho každého jednotlivca závisí čím ďalej tým väčšmi na blahu
celého národa. Úloha kolektívu /politická, ekonomická, sociálna a kHtúrna organizácia krajiny/ stáva sa stále dôležitejšou pre každého
človeka. Láska k blíňímu sa čím ďalej tým väčšmi prejavuje účasťou
na snahách kolektívu. Človek teda nemôže byť kresranom /naozaj milovať
svojich bratov/ bez toho, aby sa nezaujíral i o život národa ako také
ho a o rozlične podujatia verejnej výstavby.
V tomto bode je absolútne potrebné väčšie uplatnenie svedomia v
mne raše j viery v Ježiša Krista. Výstavba a rozvoj Zaire je vecou
všetkých, každého. Zairská revolúcia je plným právom ľudové hn..si^l .
je vecou celého národa.
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My, kresťania, nie sme druhoradí členovia tohto národa. Naša
kresťanská viera nám dáva len ešte ďalšie mooívy, aby sme sa zaan
gažovali na všetkých ptoiujatiach, ktoré mžu skutočne prispieť k
blahu nášho ľudu, k blahu každého. Treba mizi. kresťanmi rozvinúť hnu
tie, kde všetci budú brať za vec svedomia povlnr.ooti, ktoré stoja
pred každým občanom. Mísíme si vziať k srdcu poľnohospodárstvo /na
rodinnej úrovni/, boj proti neľudskému ’poníženiu slobodných žien,
boj proti korupcii, vykorisťovaniu atd.
Cbbvlášť treba postaviť do svetla evanjelia ;rofssioná..n~.u čin
nosť. _Veľmi mio ľudí si ľvelomijie, že byť kresťanom znamená dať sa
usmar^i^c^ví^'ť evanjeliom v spôsobe, ako viesť obchod, ako byť učiteľkou,
robotníkom, či zamestnancom administratívy. priveľa aess^^vvüii^'^^^i
sa pácha na všetkých úrovniach a kresťania ešte n^vyttooii-i proti
chodný prúd.
Je preto potrebné, aby všetci kresťania p^<^hooil:i, že starosť o
•všeobecný blahobyt sa ich dotýka aj ako kresťanov. 'díennc! K'istq,
Služobníka, ktorý "vzsl na seba naše slabosti a
naše choroby"
/Mt S, 17/ sa nemôžu nezaujímať o Štát so zámienkou, že štát sa zaoberá
len vecami h.motrými, kým Cirkev sa 3tará o veci duchovne. Naopak,
práve viera v Syna Božieho, ktorý vykupuje celého človeka, poháňa kaž
dého kresťana, aby sa celou.sil^^u účassml na podujatiach štátu pre
blahobyt všetkých občanov. Ano, kresťan Je práve tým, čo miluje svo
ju vlasť a väľki intenzívne spolupracuje so všetkými občanmi na všet
kom, čo môže prispieť k jej rozvoju.
Fráve naša láska k vlasti a naša starosť o zairský ľud nás núti
kategoricky odciitať určité smry v terajšej id^elíogi-i štátu a prak
tiky, ktoré sa na tomto podklade zaviedli. Bude treba, aby každý
kresťan v tejto veci pochooil svoju zodpovednosť a požiadavky svojej
viery v tejto ožehávej situácii, ktorú prežívame.
Todúvame niekoľko podstatných oodov:
a/7eríme a denne to skusujeme, že človek nie je pánom všetkého.
I náš život, ako to v'yzĽ.n.i uz naši predkovia, p^jiáme len ako
Boží dar. Vieme, že človek môže byť naozaj Šťastný lán' keď vie, že ja
v rukách dobrého Stvoriteľa. Sme presvedčení, ze každý človek nchádza
seba samého, stáva sa slobodným a sám sebou, že ^^í^oSí svoju dôstoj
nosť len ked sa cíti byť dieťaťom Ctcs, apoloGného všetkým, ktorý nás
miluje. Viera v toho Otca, ktorý je na neoTalach nám dáva šírku a spô
sobuje, že sa stávame bratmi všetkým ostanným ľudom. To zn-amená sú časne, že sme presvedčení, že Človek /alebo národ/ sa veľmi nebezpečne
odcudzuje, stráca svoju slobodu, svoju dôstojnosť a svoju vlastnú zod
povednosť, keď sa viaže na akúkoľvek mooiu, aleco_ked absolutizuje či
zbožšťuje jedn-ého človeka alebo ^ľudskú ustanovizeň. Každé viazanie sa
na človeka či ľudskú ustanovizeň je pre nás podmienené iba zachovaním
bezpodmienečného zväzku s naším Bohom a našim Kristom. Ako hovorí sv.
Pavol: "Koči sú takzvaní bohovia už čl na nebi alebo na zemi - lebo ý
je veľa takzvaných bohov a takzvaných pánov - my máme len jediného
Boha, Otca, od ktorého je všetko a pre ktorého sme aj ity, a jediného
pána Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko a skrze ktorého sme aj í* .
/I Kor 8, 5-6/.
b/ v Ježišovi Kristovi vidtrne lásku a sláva .-ožiu a súčasne vi
díme v nom príklad človeka, ktorý až do posledne; bodky žil podľa v»le Bdžej; v ňom sme sa skutočne stretli s tým, ktorý prišiel slúžiť a
nie dať sa obsluhovať a ktorý dal svoj život za nás /Mt 20,£8/. 7 ňom
sme nôštl cestu, živ^^i^rtó prax, ktorá, nám dáva život a plnosť radosti
a za nič na svete nechceme stratiť to, čo srn ď-os-tali od neno, ani
nechceme vidieť naše deti voaoené tejto rjjyšäej hodnoty nášho života.
Petrove slová platia skutočne aj nám: "v nikom inom okrem neho nieto
spásy, lebo nieto pod nebom iného mne, daného ľuďom, v ktorom máme
byť spasení" /Sk.ap. 4,12/. Preto "nemôžeme mlčať o tom, čo sme videli
a poíiuui" /S'c.^^.4, 20/.
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c/ Sme presvedčení, že morálka podľa evanjelia je najlepším
príspevkom, ktorým moama napomôcť úplné oslobodenie, rozvoj a svoj
ráznosť zairského človeka. Sme Šťastní, že sme, ako toľké iné národy,
mOhi olhhaiť ideál, ktorý nám ukázal Ježiš Kristus: neprijáame ho
ako ľudský dovoz, ktorý pochádza z ľudského v^’nyslu ale ako veľký
dar 3oží. Prišiel k nám nie z cudziny ale od samotného Najvyššieho,
ktorý dobrým odpláca a zlých tresce. Skutočnosť, že tento dar pri
šiel historicky s veľlýým zlom ako je koloniaizmus, je pre nás dôka zom, že Božia luska prevyšuje ľudské činy.
d/ K-jíe zairská revolúcia je hnutím celého národa, zavrhu^ma
snahy zabrániť veľkeTcasti" Zairčanov, aby mcOU" priniesť svoj vla3tn.ý
Püs^evok a doniesť vlastné hodnoty do výchovy našej mládeže a rozvoja
aÜÜh O . ľudu. Práve preto, že m-Tujeme svoju vlasť a pridržiavaš sa
svoji lcJ-•'.íoe^nír31, odmietame úšlie cHcíeť Uzavrieť - /zaviesť/ náš
ľud ir sek^tlariíT.t bez nadprirodzená, ktorý vedie k jednostrnnnímu
rrl:'ldt na jeho svojráz.
..
Práve naša hlboká jednota s ľudom nás zavazuje k takému postoju,
osvetlnnímu našou vierou v Jetiša Krista. Je dôležité, aby na tomto
základe všetci kresťania brali v biuiúcnnosi vážne svoj'e povinnoosi každý na svojom mieste, každý podľa svojho spôsobu. Zhromz^^i^i^jia kresťa
nov mútia byť miestom, kde rozvlame svedomitý prístup k úlohám obča
nov a Božích dietok. Kresťan je človek, ktorý účinne miluje svoju vlasť.
C. M>oditba uprostred života.
'am-._ama zostať verní Ježišovi Kristovi., ak io nebudeme často
vzývať a ak nebudeme pravidelne oživovať svoj kresťanský život svettoa
a ohňom Ducha Svätého. MOditba, počúvanie evanjelia, liturg'ia sú
podstatné prvky cirkevného hnutia, ktoré sa má rozprestrieť na všetky
úseky života.
Už teraz mnohí skúšajú potrebu mOd^ť sa vrúcm-šie, k^^nkr^^^^jšie, sponnánnnjjie. Bežne sa moOlievama v rámci farskej liturgie a mi ao nej v dosť ustálených formách. Čo sme hooortli o katechéze, platí
i o mOdltbe treba ju konať všade a v každom čase. Aj mOd^t^bu treba
oslobodiť od ustálených rámcov: mutí vychádzať z plnosti života a uda
losti. Mutí sa stať aj osobným výrazom toho, čo prežíva každý veriaci.
Treba znovu objaviť istú spontánnosť a dať jej novú sviežosť.
Naši kresťania, príliš navyknutí na to, že v liturgii zostávajú
takmer výlučne pri počúúaní, a že sú príliš upnutí na niekoľko formu
liek, mjú často ťažkosť, kaň im treta nájsť slová, aby sa samootatna
vyjadrřli. Kresťania z protestantských cirkví a íioíi'cI denrmiincní
nám dosvedčujú, %e osobná moOditba, prýštiaca rovno zo srdca uprostred
bratov nie je utopiou.
sa od všetkých.
Vyzývame každú farnosť, aby robila mlé mooditebné stretnutia,
vychádzajúce z každodenného života. Tak prejav jedných bude nápomocou
i p-e druhých a to^tak, že sa objaví nová reč moOditby. Nezabúdajme
ani na spev: je v ňom značná spontánnooť. Piesne nemsia byť uzavreté
len do cirkevných budov, môžu sa stať uvoľneným prejavom radosti z to
ho, že sme kresťanmi aj mimo rámec litir-gcckého zlromrdrnia. Výzva
sv^av^ k Bfezanom patrí aj nám: prespevujte mm-di sebou žalmy a
piesne, oslavujte a ospevujte Pána z celého srdca. Wtavične a za všet
ko vzdávajte vdaky Bohu Otcovi v mne Pána Ježiša Krista /Ef 5,19-20/.
Nech sa meedi nami, natrvalo zakorení obyčšaj: nijaká skupina
kresťanov /a tým nenn' apoštolských pracovníkov/ nech sa nestretáva
bez toho, že by nedala zodpovedne miesto moOditba a že by sa nejrOctúlli konať ju tak, ako im to Dtch kontrétna a osobne vnukne.
Všetci to skusujeme: situácia, kde byť kresťanom znamená vychádzať
zo seba, vedie nás samočinne k intenzívnajšej' a tvorivéjšej moOditba.
Všetci môžeme mť ešte aj inú skiáenooť: totiž, ža mnohé state
Písma sv., ktoré sa valmi často čítali, začínajú nám až teraz, v tejto
novej' situácii odhaľovať svoj hlboký zmyysl. Miohié texty, ktoré pre-
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chúdzali okolo nás skoro nepovšimnuté a tak naozaj sa nás redotkli,
mcžu nám odrazu "hovořit" veľmi živo a bezprostredne. Nie je to nič
zvláštneho: rozpravy Nového Zákona a rady apoštolov vznikli v okol
nostiach, ktorým sa tie naša začínajú podobat. Evanjeliá, Skutky apoš
tolské a liaty apoštolov boli napísané v Cirkvi, ktorá .n^'bola ustano
vizňou navzájom si neznámych ľudí ani veľkou organizáciou ale hnutím,
ktoré čerpalo svoju dynamiku z nadšenia a osobného zaangažovania
svojich členov.
Oo tej miery, ako sa aj my budeme usilovať znova nájsť túto svie
žosť prvých spoločenstiev, aj my pochopíme, že spisy Nového Zákona sú
adresované nám a priamo nás inšpirujú. Biblia sa nám tak stane odrazu
blízkou, konkrétnou a aktuálnou. Dôjdeme k tomu, že dostan.eme detail
nejšie pohnútky na čítanie Písma sv. a na obnovu cirkevnej praxe, kto
rú v nsšej miestnej Cirkvi, začíname.
^era.jši^a »ituácia n-ám donesie aj milosť, že novým spôsobom za
chytávame reč Božiu a získavame nový elán, aby sme primerane vyjadri
li svoju vieru, vychádzajúc zo života našich kresťanov a vysloviac
ju svojou vlastnou rečou. Novým spôsobom a to "zdola" budeme uskutoč
ňovať radu sv.Pavla Kolosanom: "Slovo Kristovo mech vo vás bohato
prebýva! Miúro sa navzájom poúčajte a napocí^.jlte! Vdačným srdcom
špievajte Bohu žalmy, chválospevy a duchovné piesne! A čokoľvek robí
te, slovom Či skutkom, všetko robte v mne Pána Ježiša Krista, dobrorečiac skrze neho Bohu Otcoov!" /Kol.S, 16-17/.

IV. NOVÉ

požiadavky na pracovníkov, zodpovedných za pastoračnú prácu

Celé toto nové zamranie 3tavia pastierov, zodpovedných za pasto
račnú prácu, rehoľníkov a rehoľnice pred nové úlohy. OdúLjVltuclorjäaizovanie pastorácie a radikálny návrat k stretaniu kresťanov "dolu"
že apoštolskí pracovnnci už nebudú m t hlavnú úlohu. Nejde
o to, aby sme sa stiahli z pastoračnej zodpovednnoti ale skôr o to,
aby sme sa novým spôsobom zaahggaooaai, aby sme sa jej ve nová 1í no
vým, a hloším spôsobom. Navyše, pretože naša Cirkev spočíva ešte vždy
z väčšej časti na svojich ustanovených pracovníkoch, je predovšetkým
ich úlohou, aby podppoili tento návrat k ľudu a toto nové rozdelenie
zodpovednno^. V tomto úsilí o zmenu orientácie stojíme pred veľkými
ťažkosťami. Predovšetkým je to určitá vnútorná kolísavosť-nestálosť
každej ľudskej organizácie a u nás, kresťanov, záťaž dlhej m.mloorÍL.
Kresťania sú navyknutí na presne vymedzené formy života Cirkvi a kedže ich nikto neviedol k tomu, aby sami boli zodpovední za Cirkev,ktorú tvoria, a na to, aby spontánne vyjadrovali svoju vieru, veľmi sko
ro sa budú znova chcieť utiekať k inštitúcii, ktorá nech za nich rie
ši problémy, zariadi všetko. No na druhej strane už jestvuje v rašej
diecéze pozoruhodné hnutie "zdola". Minulosť nám zanechala svoju zá
ťaž, ale dáva nám aj solídny základ súdržnoosi. Navyše, ako sme už
poveddH, terajšia situácia je tak s-iným nárazom, ze ľahko uvoľní
netušené sily.
Prvá ťažkosť dospieť k novému dynamizmu sa však nachádza v nás
samých: nedostatok viery a nadšenia. Naša slabosť a naša vlažnosť sú
^/väčšími prekážkami skutočnej reformy. Prgto je obrátenie, ku kto
rému vyzýva Pán kresťanov, základom a prameňom
obnovy cirkev
nej praxe.
K ťažkostam, spoločným všetkým kresťanom, pristupujú ešte ťaž
kosti vlastné pastierom. Mennoite okolnosť, že nás málo vychovávaH
k tomu, aby sme boli kňazmi., rehoľníkmi, pastoračnými pracovníkmi
atd. neinštituciorúnreeho razenia. Pastoračná práca, na ktorú nás pripravovsai, je práca v dobre organizovanej Cirkvi, ktorá sa rozvíja v
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pxnej slobode. Sme natoľko msvyknjtí vykonávať tvoju službu podľa
vzorov už pred nimi ustálených, podľa pevných modelov, že často po
ciťujeme ťažkosť byť pastiermi skôr odutevnovaním zvnútra, než ve d e ním "zhora", skôr cez príležioostné stretnutia než organizovanými
zhromaždeniami. Slovom, ťažko je nám odhaľovať ako byť pastiermi bez
presne určeného postavenia /farár, rehoľnica, otec/, ktoré sme mli,
bez hraníc fače„ práce, alebo špecifickej činnosti, kusí sa ešte u
robiť "zmena .okruh*" a často aj radikálna zmena zmôľanii a túžob.
Na povzbudenie úvahy o tom predkladáme niekoľko bodov, ktoré
sa osobitne dotýkajú nás ako zodpovedných za kresťanský ľud.
a/ Fredovôetlým my, nositelia zodpovednooti? mísíme si klásť
otázku o našom ^jasnoou s^sobe života, a to veľmi otvorene.
Čo sa'má túrne zmeniť u mus a v mojej náboženskej kornuunte? Nie
sme m predstavení, často príčónou pohoršenia pre Mšich kresťanov ?
V’z.a k obráteniu ta dotýka celkom osobitne nis, zodpovedných za na
šu Cirkev a tých, ktorí sa sľubmi zaviazali k životu absolútne podľa
ďv^je^l-ii. Pom-hajme 3i navzájom usKdočňovatť toto obrátenie. "Neza
bíjajme" ťrorokov medzi nami.
z/ Urobme všetko, aby sme odstránili každý postoj skepticzzmu,
dištancovania i planej kritiky. Nebudeme múôť vyvolať opravdivé hnu
tie evanjeliového hľadania, ak nás samých prv nestrhne príiežitosť,
ktorú nám dáva Boh v túto hodinu. Povzbudzujme sa navzájom v rašich
poduuatiach namieste toho, aby sme sa pozerali oi seba pochybovačným
okom. "Nezarmucujte Ducha Svätého!" Ak naozaj veríme, že náš Boh ro
bí s osí i. nové, budeme môcť odsunúť hory ťažkostí.
c/ Kiež by zoej-ltbdostala viac miesta v našom osobnom i spo
ločnom živote! P^á^di^sme: kontakt so skúsenosťou viery prvých
kresťanských pokolení môže oás iošpiroviť v našej činnosti. Práve mod
litba nás uschopní odhaliť nové pastoračné formy. Teraz kresťania od
nás žiadajú: Mučte nás moodiť ta! Akože to môžeme urobiť, ik sami
tu nebudeme mť dennú skúsenosť? A ako budeme mi.«: ť nauuiť kresťanov
vysloviť svoju vieru pred Pánom, ak to my sami nevieme mlzi sebou?
Urobme zo svojich schôdzok pravé stretnutie v moditb^:.
d/ Treba nám znova si uvedomiť, že pred každou špeciálnou zod
povednosťou sme kresťanmi spolu s ostatnými £reitaozi.. uiooií spomozi
ná3, keď stratili tvoju funkciu alebo svoje doterajšie postavenie ale
bo si ocitli mimo kláštornej komunity, cítil sa akoby ni púšti. To
preto, _že naše zapojenie si ni ľud nie je _neják veľké. Vyzývame všet
kých kňazov, rehoľníkov a rehoľnice /najmä všetkých, čo pracujú v ško
lách/, aby sa akosi začlenili múzi posppoitý ľud. Naším prvoradým
apoštolátom je jednoduchá, slúžiaci prítomnosť meldi ľulmi. Nooiť
apoštolát, to Je skôr spôsob, ako sme s nim! než súhrn špecifikách
čin^sí. ~
'
e/ Musíme sa nauuiť zobúdzať svedomie a vytvárať Cirkev bez von
kajších foreem a využívať každú príležitosť na náhodné stretnutia a
pod., ni odhalenie, kde si nám vyskytne pastoračná príležitosť.
Nadišla chvíli, aby sme si
radu, ktorú dal Ježiš svojim
apoštolom, ked ich prvý raz poslal na misijnú cestu /Mt 10/ a iby
sme si nučii dať si ni cestu s ničí iaším, len so svojím veriacim
srdcom. Naši pastoračná činnosť a naše hlásanie evanjelia budú účin
né a hodnoverné, len ked budú ovocím viery, ktorá je pre nás prežíva
nou skutočnosťou blízkosti 3oha, ktorý je radosťou nášho života. 3udeme potrebovať, troct via c_ vrúcnooti a odvahy , viac prostoty, aby
are v nls umo nili p-en3e^elť' čuchu Svatému! Veľm. čitto nim chýba
práve tato prostota a neodvažujeme sj hovozriť o hlbokých ěsn^j^^i^ich
života a fkišhô tiohi ziZo rámec, ktorý poskytú/H liturgii a..■ote d uc..ô.né c žičenia.
/ Každá iniciatíva je vzácna, nech uz prichádza odkiaľkoľvek.
Vytvorme priestor, v ktorom si múžu prejaviť chari-zm/. ■.'e^rejze strich

ž
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z nového, z ,nepredvídaného. Nech .nás nevyvedie z koľu.'e. ke3 nám život
bude auatavn.e rozbíjať náš rámec, naše~ elány, naše rozvrh../ alebo zvy
ky nažich ďomov. Budme v-ac ■odUavmovat.”;.! niž správcami. -/srna k
n&šmu ľudu a pozorné počúvanie Ducha .Svate.., ~v mUlbe n-as urobí vy^^chádzavými. tvorcami.
g/ Predovšetkým buďme dôsledne jednotní vjfešjlí prí budovaní
Cirkvi. "Preto 3a ravzájom povzbiudzuute a posilňujte druh druha, ako
to aj robievate" /! Sod 5, 11/. 7 buů^^úr.oaSi. buue potrebný silnejší
a hlbší styk mecdd! všetkými, ktorí zasvätili celý svoj život službe
avar-nelia. Treba, aty sme sa informo^ai o svojich poduuatiach, aby
sme si äzá.v■omhe pomáha’! v súčasnej biede, aby sme sa posilňovali vo
viere.
V každej misijnej stanici alebo v každom farskom prostredí sú
často dve i tri rozl^n^ spoločenstvá apoštolskej práce, ktorých čle
novia sa veľmi často stýkajú len celkom povrchne /či už v práci, či
ako dcbrí susedia/. Teraz treba, aby práca na povzbudzovaní ľudu
bola spo^^i^rým dieoom a aby všetci pracovnici na tom istom poli pokiaľ
možno spoločne hl'alaai spôsoby práce. Odporúčame vám, aby ste sa od
teraz pravidelne stretávali všetci praoovvócí jednej misie či jednej
farnosti /rehoľníci, rehoľnice, kňazi, pastorační pracovníci/ pri
spoločnej moHtbe, pri výmene skúsennosí, v lúilí o reorganizovanie
v tomto novom sm’^re. Tieto stretania, ktoré sa začali tu, v meete,
už priniesli bohaté ovocie, a chceli by sme, aby sa rozšírili po ce
lej diecuze a aby ich viedla 3^Ld^ot: starosť: zabezpečiť účinrnjšie
hlásanie evanjelia - také, Čo sa lepšie začlen.í do života každého
jedn.otlivca i kraja.
Nech i samotn.é tieto stretania sú zhromizoenim Cirkvy, kde kaž
dý prináša svoju .hrivnu a všetci postupujú v jednote pohľadu i činu.
Nech súvaj prvým miestom, kde sa rodí prístup pcdľa svedomia kde sa
uskutočňuje konvvrzia, kornreeizujú nove smery. 2Jež by ste takto
modi nijsť radosť v tom, že ste sa znova ušli v jednej spoločnej
starosti, aby mnohí rašJ spoluobčania moohi znova rajsť Ježiša Krista,
ktorý nás oslobodzuje a vykupuje.
Celkom osobitne sa chceme obrátiť 3 výzvou na všetkých, čo
.pracuj« pri vyučovaní, aby sa združili vo svojich spoločenstvách apoš
tolských pracovníkov. Tí, čo pracujú pri. vyučovaní a tí, čo pracujú
vo farnostiach, sa muuia stretávať kvôli spoločnému cieľu: rozvinúť
nové cirkevné än^ťt-e. Tí, čo vyučujú, môžu sa špeciálnejšie venovať
rozl^ným spôsobom pastorácii mladých. Zvláštnu pozornosť s. vyžadu
je pastorácie odraatlej mlád a že. Nech sa stanú školy stredsskom, kde
sa budú schádzať mladí kresťania, aby začali ľudové hrnutie v školách.
Nezabúdajme, že všetko, čo sme tu ravrhhi vo veci cirkevného hnuuis
"zdola": kstechéza, hľadanie konkrétneho zaangažovania kresťanov,
modlitba, ati., týka sa tak mladých ako i starých.

Milovaní bratia a sestry,
vzdávajme vďaky za všetko, čo Duch už pohýbal v račej Cirkvi.
Naša odpoveď na výzvu d^^š^j situácie má byť hlboká a radikálna.
Tak budeme pripravení na všetko. Táto úloha súri. Nikto 3a nemôže pos
taviť bokom a len skepticky somenOoväť. Takto by sa nikdy n^bod zro
dili prvé kresťanské spolvčeostäá.
Teraz potrebujeme všetci pevnú vieru, že sú možné nové Turíce,
za predpokS3al, že sa «otvoríme vnuknutiam, ktoré nám prichdlia zhora
a ktoré sú pravým opakom irašej .mlichernej vypcoítavosti a raše j. pa
sivity. Verme pevne: cez naše vytrvalé úsilie účinkuje sám Boh. Do
kážme, že vieme
a prijať výzvu, ktorú Boh dáva každému z nás
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a bučme presvedčení, .e On mäíe aj medzi nami robiť divy.
A tak, bratia a sestry, "nespomíraa'te na minulos?, nemusíte
už na to, čo bolo. "Teraz robím nové, ktoré sa už ulkazuje - nevidí
te? /Iz 43, 1S-19/. Naozaj: Ten, do ktorého sme vložili všetku svo
ju nádej, Kristus, náš Osloboditeľ, nám hovorí: "Hľa, robím všetky
veci nové!" /Zjav 21, j/.
Diné v Kanange, 5» januára 1975-

/pečať/ + Bakolo wa Ilunga,
arcibiskup z Kanany-

Vyhlásenie prímasa Polska o možnosti získania
odpustkov Svatého Roku 1975

Jubilejný Svatý Rok, v ktorom vzdávame sláv
nostný hold Kristovi ako Spasitelovi,Učitelovi
a uarcovi milosti, podie želaniu-sv.Otca *avla VI
prežívaný v minulom roku je slávený tým is
tým fi.elorn obnovy a zmierenia s Bohom i s Indmi
- v samom Večnom -cste.
Oči celého sveta sú teraz teda obrátené
zvláštnym sposobom ne Rím, ako hlavné mesto kres
ťanstva a viditelné stredisko jednotytkae sa
nachádzajú hroby- sv. apoštolov Petra a Pavla e
kde sa nachádza šidlo sv. Otca, neomylného hla
satele. Kristovej pravdy. lo Ríme sa zo všetkých
strán sveta schádzajú zástupy pútnikov, aby vo
Večnom meáte získali jubilejných odpustkov v tejto druhej češti Svatého Roku - je úča ť na
jubilejnej púti do Ríma.
Zvážiac však , že táto účasť z mnohých dovodov nie je pre všetkých možná-sv. otec sa pri
klonil k predloženým prosbám a urobil spasitelné
rozhodnutie +/, ktoré týmto predkladám verejnosti

Vfetci veriaci, ktorí sa fyzicky nemôžu zú
častniť n púti do Ríma z dovodu akychkolvek ťaž
kostí alebo prekážok, majú možnosť získať jubi
lejné odpustky ap|nenjm týchto podmienok.
a/ sv. spoved a sv. prijímanie,
b/ modlitba na úmysel sv.Otca a zboru bis
kupov,
c/ modlitby: otče náš, Zéravas Mária, Verím
v Boha, obetovanie svojich utrpení Bohu
a zbožné rozjímanie,
d/ duchovná účast na niektorej púti ôo Ríma,
stavovskej, národnej alebo medzinárodnej
/známej z rádia, z novín alebo' televízie/
- čiže duchovné spojenie s pútnikmi v
Ríme.

Jubilejné odpustky možno získat - mimo
Ríme. - jediný raz počas pobytu danej skupiny
pútnikov vo Vecnom liste: alebo individuálne
/osobne» sa duchovne soújajúc s pútniJmii. , ale
bo spoločne /napr: na zorganizovanie pobožnosti
vo farnosti/*
/-/♦ŠTEFAN KARDINÁL W
ISZYNSKI
Prímas Polska.

Informácia vo veci jubilejných odpustkov
- mimo Ríma.
Naväzujúc na "Vyhlásenie Prímasa, x oska o
možnosti získanie odpustkov Svätého Roku~1975",
Sekretariát
ímasa Polska. - z pov renia J* Em.
Kardinála Prímasa - týmto informuje, že - podlá
správy obdržanej z tíma - vo Svatom oku sa oča
kávajú početn púte do Vgčného Mesta z rôznych
strán sveta na tietc sviatky: Velká noc, sv.Eetra a Pavla, Nanebovzatie P.Márie-a Božie narode
nie.

Na tieto sviatky, hoci z nášho kraja vtedy
nebudú púte, jednako veriaci môžu získat jubi
lejné odpustky, spájajúc sa duchovne s pútnik
mi v Ríme na menované sviatky, po splnení pod
mienok daných vo "Vyhlásení Prímasa Polska".

+/ cfr.Litt.Ap."Apostolorua Limina"
28.9.19 74 /AA 1974, 2s9 e.t s/.
podie "Tygodnik powszechny" č.12/75

Modlitba Pia XII. ze umlčanú Cirkev
Pane Ježišu, Kru! mučeníkov, posila zarmú
tených!, opore a pomoc všetkých, čo trpia z láskyJ Tebe a pre svoju vernosí k Tvojej neveste,
svätej matke Cirkvi* Čuj láskavo naše vrúcne mod
litby za našich bratov a sestry umlčanej Cirkvi,
aby nikdy nepodlahli v boji, oni sa neklátili w
vo viere« Nech si akor zaslúžia okúsil sladkost
Tvojej útechy, ktorú si vyhradil dušiam, čo se
ti zapáčilo povolal, aby Ta sprevádzali až na
kríž« Tým, čo musia znášal muky a násilenstvá,
hlad a únavu, bud bezlomnou silou, ktorá ich
upevní v skúškach s vleje im ištotá odmeny,
prislúbenej tým, čo vytvárajú až do konca« Tým,
Čo eú podrobení mravnému nátlaku, často tým
nebezpečnejšiemu, čím je zákernejší, buá svetlom
osvecujúcim mysle, aby jasne videli priamu ces
tu pravdy. Bud im aj posilou, vzpružujucou ich
volu, aby prekonali každú krízu, akúkoívek váhavozl,valebo únavu« Tým, čo nemôžu otvorene
vyznával svoju vieru, žit pravidelný^ kreslanskym životom, často pristupoval k svätým sviatos
tiam, synovský sa porozprával so svojimi duchov
nými otcami. Ty sám buci skrytým oltárom,
neviditelným chrámom, řeholnou miloslou s ot
covským hlasom, ktorý ich posilní, povzbudí,
uzdraví trpiace duše a dá im radosl a pokoj«
Kiežby im naša vrúcna modlitba prispela na po
moc« lKáa bratská súdržnosl nech im dá vycítil,
že nie sú sami«
ich príklad nech slúži na pov
zbudenie celej Cirkvi a najma nám, čo si na nich
spomíname s tolkou láskou« opraj, Bane, aby
sa skrátili dni skúšky a aby čím skôr všetci
spélu so svojimi obrátenými utláčetelmi mohli
Ti slobodne slúžil a kíanat sa Tebe.-ktorý
s Otcém i s luchom Svvtým žiješ © kraluješ
n© všetky veky vekov«

A
Prosby všedných potrieb

/ Bachau /

1.Pane zmiluj sr nado mnou - Ježišu zmiluj sa
U&do mnou.
k. Nekonečnú Írsku k tebe , a lásku ku všetkým
luáom sveta - daj mi Ježišu /d.m.J/
3, Dueha poslušnosti s podriadenosti /Tvoje vo
li/ - /d.m.J/
4* Ducha pokory, Čistoty, chudoby, slúženia inym a rozdávania seba - /d.m.J/
5* Ducha presnosti v slove i v češe p /d.m.J/
6. Duch© veselosti a teplej osobnej luds.kosti
- /d.nn.J/
••
7. Ducha detskej úprimnosti a úplnej odovzdanos
ti do vojej voje - /d.m.J/
o. Luche pokoja, kludu a úplnej lahostejnosti
k sebe - /d.m.J/
••
9.Ducha bedlivosti v stálej Tvojej prítomnosti
- /d.m.Jí/
10. Neustálu horlivost apoštolskú, vyžarujúcu do
celého svete i za more /do •/ - /d.m.J/
11. Láskavú odvahu a neohroženost i v zastrašo
vaní, v davovej psychóze, v rukách Tvo
jich nepriatelov a im do tváre - /d.m.J/
lá. Láskavú odvahu a geohroženost i pri úplnej
izolácii, v samovazbě, pri. útoku celého
sveta a výsmechu všetkých mojich priateiov
- /d.m.J/
1j. Láskavú odvahu, neohroženost & humor v únave,
pri zatknutí, výsluchu, väzení, mučení, pro
cesu i poprave - /d.m.J/
14. Lásku u súcit - apoštolát - ku všetkým, kto
rých stretávam denne, hlavne k "strateným
iuSom” - /d.m.J/
15. Trpeglivoaí k Ľahostajným a neapoštolujúcim
krestsnom - /d.m.J/
16. Neústupnotí, spravodlivý hnev a otvorený pos
toj voči zlomyselným - /d.m.J/
17. Stálu myšlienku a připravenost na smrí a
súd s lásku a ochotu k sestričke smrti -/d.m.*
18. Ustavičný úžas a vä ■ čnost zewtoiké milosti
celého mojho života, tohto vazenia /roku/
i dneška - /d,m.J/

B
19. Lásku ku každému sebazapreniu - /dmJ/
20* Pohotovost a ochotu ku bdeniu, k rannému i
nočnému vstávaniu - /d.m.J/
21. Pohotovost a ochotu ku' stálemu putovaniu,
cestovaniu , lúčeniu, opletaniu všetkého, a
lebo zotrvávaniu v samovazbě - /d.m.J/
22* Zbožnú sústredenosť pri modlitbe, rozjímaní,
Tvojej obeti a jej pokračovaní do celého
dne - A ,m. uV
21. Lásku k samote a k mlčaniu - /d.m.J/
24* Lásku k duchovnému Čítaniu, spytovaniu sve
domia, k príprave rozjímania a k duchovnému
životu - /d.m.J/
25» Lásku k svojmu povolaniu a ku štúdiu - /á.m.J/
26* Láske k mlčanlivej, neznámej službe všetkým,
k všednej telesnej práci, alebo i k vynúte
nej nečinnosti - /d.m.J/
27. Lásku k sestričke obeti a k utrpeniu - /d.m.J/
28. Lá. ku a vytrvalosť v čistote - /d.a.J/

1. 0d nečistých pokušení, dráždení a hlavne
hriechov - zbav ma Ježišu /zmJ/
2« Od každej ctibažhosti, samolúbosti, nepravej
sebadôvery, pocitu dokonalosti alebo lepš-osti - zmJ
3. Od každého sebectva, sebelásky, pýchy, vypo
čítavosti alebo túhy luaom imponovat - zmJ
4. Od násilného rýchloapoštolátu, vnútornej
nedisciplinovanosti s nestálosti a neposed
ného prebehovanie ze Íahším a príjemnejším

— zmJ

-

9. Od podráždeného presadzovania svojich názo
rov, neúcty k názorom iných / iked sú nepod
ložené/' e všetkých predsudkov - zmJ
6. Od každého rozvratníctvo, intrikérstva., preh
naného kombinovania a prázdného sebeckého sne
nia a blúznenia - zmJ
*
7» Od klamania, každého preháňania a vytláčania
- zmJ
8« Od lenivosti a malátnosti - i v úhave - zmJ
9. Od otroctva jedla,spe.nku, teple, všetkých
zvykov a návykov a od. otroctva každého
konkortu a luxusu civilizácie . zmJ

c
10* Oc urážlivosti, vnútornej roztržitosti
c nespokojnosti, reptania a vnútorného
hnevu - zmJ
,
11* Od prennsnéno puntičkárstva, kŕčovitej
pečOntíiiUKixanttrie a tvrdohlavosti - zmJ
12. '■d každej netrpezlivosti, nedočkavosti a
každého nekludu -■zmJ
13* ~d neochoty-trpiel, nedôvery v Teba a kaž
dého strechu - zmJ
14. Od strachu pred novým vyšetrovaním, zatrp
knutím, výsluchom, vezením, samotkám, mu
čením, procesom, alebo popravou - zmJ
Pane, zmiluj sa nado mnou. Ježišu zmiluj sa na
do mnou!
Poznámka: Prosíme hlavne zato,čo nám chýba,
čo nemáme a čo ešte nedokážeme. Pícet©
každé litánie sú súčastne spytovaním
svedomia a jednotlivé prosby sa mu
sia aj individuálne prispôsoboval
a menil. okorá je však najdôležitej
šou cnoslou, základom i predpokladom *
lásky i apoštolátu*

Kudyard Kipling:

ZPĚV

DĚTÍ

Ó rodná země, my jsme tví
láskou s prací svou budoucí;
až v muže e ženy dozrejem,
vše, ňíí nás pěstila, si verní
Laskavý Otče tern v nebesích.,
neoslyš prosby dětí svých;
přes věky most nám stavět dej,
neposkvrněny odkaz přejí

It-uč nás v mládí jařmo nést,
v sroci mít víru, pravdu, čest;
a naším příštím zjevuj dnům
pravdu, jež vléane národům.
Jak ovládat se, nauč ná; ,
nad sebou bdít a v každý čas;
když obét přinášet se má,
obět to nebuá ničemnál
Nauč nás, soudsem uznávat,
jen Tebe a ne druhy snad;
tak ujdem, vždy jen v stopě Tvé,
hrozbě i přízni lo^ajské.

Síle nás neuč, být útěchou
slabým, kdož bez opory jsou;
náš sen a naše jednání
toho, kdo mdlý, necht nezraní!
Smíchu nás nauč, jejž děcko zná,
i slastem bez hořkého dna
i odpouštění vinám všem
i lásce k všemu pod sluncem.

Mateřská země, z té duše svá
chcem bránit, zač padli otcové;
pro všechny věky budoucí
mozkem i rukou i srdcem jsme tví.
Přel. Ot.Fischer

na

E.Thiele -

čom

záleží

incklérová
W

Nezáleží ne tom, či sme Slastní, ale či dru
hých rotíme šta tnými.
Nezáleží ne tom. Či sme milovaní, ale či mi
lujeme druhých a sme im ne požehnanie#
Nezáleží na tom, či užívame, ale -či dávame#
Nezáleží na tom, či presadzujeme seta, ale či
seta premáhame.
Nezáleží na tom, či Boh koná našu volu, ale
či my konáme Jtho volu*
Nezáleží na tom, či sme dlho živí, ale Či náš
život mal pravú náplň.
Nez -leží na tom, čo si o nás myslia Xud.iit,
ale akí sme pred Bonom.
■
Nezáleží na tom, čo robíce, ale ako a pírnšo
to rotíme.
Nezáleží na tom, ,či máme velké znalosti, ale
či skutkom uplatňujeme to, čo sme poznali.
Nezáleží na tom, či sa vyhneme utrpeniu, ele
Či utrpenie v nás spolní svoj účel.
Nežáleží ne tom, kedy zomrie-e, ale či sme
hotoví stretnú? Jfeuxx sa s Bohom.
BuS závislý na- Boru ako decko a ako král
nezávislý na človeku, na jeho úsudku, ne chvá
le a výčitke.
Ak si si pred Bohom istý svojou vecou, choň
smelo a tez strechu vpred ako zvěstovatel •
pravdy a stelesňuj ju svojím životom.
■

T A I Z É
protestantská

komunita

jednota

a

mieru

medzi nekatolíckymi pozorov&telmi na II.
vatikánskom koncile upútali pozornost dvaja mu
žovia, oblečení v bielych habitoch,podobných ob
leku trapistov.^olo možné ich vidíet i zbcýne
klačet v modlitbách pred svätostánkom vo Svato—
peterskej bazilike.Soli _to predstavitelia protestanskej komunity v TA1ZÍ vo rsncúzsku,predstavitel a zakladatel tejto komunity prior Roger
S c h u t z
a významný teológ tohto protestan
tského strediska a autor mnohých teologických
kníh Max Thurian.
Symbolom ekumenických snáh tejto komunity
je kostol "Zmierenia”,ktorý bol v Taizé otvorený
v auguste 19« za účaeti významných cirkevných
osoDností protestantskýchjKatolíckych i pravos
lávnych, V den otvorenia kostola "Zmierenia" tu
slúžil sv.omšu za prítomnosti všetkých bratov
v Taizé,anglikán3keho biskupa a niekoi.kých pro
testantských pastorov autunský oiskup-Lebrune,
ktorý vo svojom prejave povedal,že "#e to význam
ný okamik na cesto,kwrá.ak,Boh dá,nám dopraje
radosti dosiahnuť viditelnéj jednoty krestahov".
Je symbolické,že Taizé,ktoré bolo zs-vojny
ťažko postihnuté nacistickou armádou,leží abi
10 km od historického opátstva Cluny.Nad vchodom
do kostola je nápis:"Vy,ktorí sem vstupujete,
zmierte sal Nech sa zmieri otec so synom,manžel
so svojou manželkou^eriaci s tým,kto neverl^resťan so svojim odlúčeným bratom."
Taizé je znamením a nádejou jednoty pokoje.
Taizé sa zrodilo pred štvrť storočím.Táto
protestantská komunita sa vo dne v noci modlí za
jednotu kresťanov.
v
HÍadanie jednoty je dnes záležitosťou vš®t—
kých kresťanov.Tm
jo miestom stretnj 1ci,emtgrenia a zolíženia,je miestom,ktoré t hoci sa
nezmenšuje hĺbka a vážnost príčin rozdelenia nás strhuje k tomu,aby sa počítalo a hlavnou
podmienkou jednoty - totiž s očakávaním rána,
s vierou v jednu Cirkev, s nádejou,spolocnou
aktívnou láskou k blížnemu a s pokornou a ver
nou modlitbou*

Maďarsko

V Pecskostoli, v teologickom čs^opise
*igilia uverejnil maäarský biskup Cserhaty
kritickú bilanciu, v - ktorej s velkou odvahou
poukazuje ns pozitívne i negatívne stránky mndarskcj Cirkvi i vo vzlahoch medzi štátom a
Cirkvou*

"Cirkev je scnopná poskytnul službu usmierenie aj v socialistickom štáte jak jednotli
vému človeku, ta.k sj spoločnosti*
tomu je
však nevyhnutné, aby s Cirkev napojila na výs
ledky v duchu II, Vatikánskeho koncilu* To je
súhrn z 30 ročného života katolíckej Cirkvi
v ľ.aäsrsku* ľ

Podle biskupe Cserhatyho Cirkev má aj v
takýchto pomeroch úlohu uprostred spoločnosti,
v ktorej materializmus nedokázal odsír nil
otázky o zmysle gsfrKXRxxi&MKXKxx^jQflxxKkXKkl
života, o posledných veciach, q zmysle jeho exis
tencie. Aj ateistickí myslitelia vytvárajú pre
človeka a $eho potreby stále vačaí priestor*
V tomto bode vidí biskup možnost stretnutia
Cirkvi v 3lužbe spoločnosti* .obra zásada spo
ločnosti a kolektívu v socializme zodpovedá
kreslanakej zááade postavil sa do služby blíž
neho* Aj Cirkev vychováva k spoločnému zmýšíaniu a podriadeniu svojich osobných záujmov
potrebám Cirkvi*
Konečne, , Cirkev poskytuje ejvcelej zemi
a jej obyvatelstvu službu tým, ked v duchu zá
verov II* Vatikánskeho koncilu povzbudzuje ve
riacich k spolupráci na výstavbe zeme - s ne
veriacimi* Takáto spoluprI -co veriacich s never
riacimi je istou formou duchovného pluralizmu®
Odpovedá aj intenciám štátneho vedenia.

Za týchto okolností /biskup Cserhaty to
nevyslovuje, ale je to z jeho slov zrejmé/
nemal by mat štát žiaden záujem na vyvíjaní

ideologického a proticirkevného tlaku*
•*

v

A naozaj, povodne napatý vztah medzi Cir
kvou a Štátom v Maňarsku bol už upravený viace
rými dohodami, ktorých základom je princíp ná
boženskej slobody a tiež z cirkevnej strany
schválený princíp odluky Cirkvi od štátu.

Veriaci tažko znášali závislost cirkevnej
činnosti na štáte e vyskytujúce sa prípady zása
hu štátu. Nepríjemné boli prekvapenia zo spôso
bov jednania, z nariadení^ a z prekračovania
kompetencie zo strany štátu u niektorých funkcio
nárov. Veriaci sa cítili ako občania 2. kategó
rie a diskriminovaní.
*
Tieto přehmaty podriadených orgánov bcíi
vyjadrením z vyšších miest zamietnuté, najma
opakované vyjadrenia s. Kádara? ktorý hovorí
proti každej diskriminácii veriacich. Tým veria
ci nadobúdajú novú dôveru a dúfajú, ža v bu
dúcnosti sa v odstraňovaní týdhto prehme.tov
urobí ešte viac.

Skutečnost, že článok bol zaradený aj do
úradnej maóarskej iliši spravodajskej služba
poukazuje na to, že politickí vedenie berie do
úv-hy tieto názory a priznáva im oprávněnost.

GEN -

Nová

generácia

V ©erci 1975 sa konal v rímskom átortovom
paláci festival sladoch lodi z celého sveta;
Fest Boa© 1975* Asi cd 000 chlapcov s diev
čat se tu zišlo, aby kráciyyia umeleckým progra
mom, ktorým vialo fluidum krOsŤanakej s íudsrej
lásky podčiarkli základy ns ktorých začali bu
dovat nový lepši svet.

f neáelu 2* ssrca prešli sveto^ bránou? vy
konali si pút a zúčastnili sa na svataj oaui^v
bazilike sv.-Fotra,, ktorú pre nich slúžil svätý
otec,Favol VI. sám. Naplnili baziliku svojimi
piesňami, vyspievali v nich svoju lásku ku Kris
tovi a k luaoa.
Pápež Pavel VI. končil pozdrav slovami:
“Nech Boh žehná túto spoločenskú novinku, tento
nový sposob spoločenstva rodiaceho sa v lone
Cirkvi. Sú nádejou Cirkvi, sú medzinárodne roz
vírené po celo© katolicko© svete. Svoji» životo©
vydávajú svedectvo kreetanakej lásky, ukazujú
nový sposob eko žil v spoločenstve naplnenom
láskou Kristovou.*

Zakladatelka hnutia GEB - Klára bjubichová,
napísala: "Kikdy dostatočne nepochopíme akú cenu
má f&kt,žs žijeme práve v tejto dobe, v tejto
aúSaanej chvíli. Ak žíjem pre prítomný okamžik,
ja vo mne i Boh uo svojou volou, ktorá ai ukáže
čo práve teraz odo sňia chce a dá mi k tomu i
svoju moloat." Neoplakávala v týchto riadkoch
minulosí naopak, vyžívala, aby sme brali Cirkev
aká teraz skutočne je a tak ako ju teras mlsdí
Xúdia ponímaj ú, totiž komun!trá Cirkev. ktorá
znovu prežívala skúsenosti prvých kreatanakýcn
obcí. ■ladí ladia vtedy v sebe cítili rovnaký
elán e tvorčiu silu ako prví kreslenia predovšet
kým tú istú nádej, že se svet dá zmenil m Že
láske dokáže i zázraky.

- 2 *

Hnutie vzniklo po vojne s cielom radostne
v novom spoločenstve žiť kresťanským životom.
V prvom stredisku - či lepšie v ohnisku /talian
sky - fokolare, , kd bolo váetko spiočné e kde
s© viere stávala prissao nákazlivou sa prip • jílo
v krátkej dobe ©si 5Ü0 tridentských rodín odhod
laných žíl podlá zásad tohto nového hnutia. Najzatijímavejšis n© všetkom je to, že km• -tie sa Sí
rilo bez nejakého predok pr . mysleného pl má. Bolo
to ako keď zcčne rozkvital lúka, ako zrejmý & jas
ný rozpuk života doei I utlmeného pod*vrchom.
&iao Trid nt zečali vyrastal prvé ohniská chlap
cov s dievčat, en 1ých rodin, ktoré mali praktic
ky uplatňoval kreatanatvo e staval sa proti utópii
novej generácie, ktorá stále v ac p epudsla
duchovnej krízy hodnot. Hnutie fokolárov nie
snáď aby uskutočňovalo nejaký presne stěnovaný
program, ala oko esaovolný prejav, totiž najpr
pr jai života s až potom orgenizácie, ktorá by
vzájomne zviazala ludí rovnakej viery s presved
čenia. To vSetko a rozvíjalo v duchu cirkevného
učenie spolu s miestnymi dieeén^jtmi dr dmi, kaň
išlo o niektoré vážnejšie rozhodnutia. UŽ vtedy,
keď bolo rmstisirozšírené len v Trümdents, ta ojší • arcibiskup Ferrari ihnc rmutie požehnal e tak
tiež ho 1. máj® 1*47 právne schválil s potvrdil.
Kaň sa pozd jšie hnutie rozšírilo, prijal pápež
Pius XII. ns audieneii 21.'V.195i K.Ljubiehovú
spolu s muždkými e ženskými vedúcimi hnutia, ©b,
ich požehnal.

..iuti e s© začalo rozrastal i mimo Talianska,
v lurópe i v ostatných svetadieloch, ale vláde
ako spontánny prejav životnosti t.j. Žil podýg
Ivanjelis i v dneřnoj dobe. Zsči lo ss rozletovat
rôznymi smermi, nadobúdalo rozličných odtieňov,
ale v podstate si zachovávalo stále rovnaká•spiri
tualitu. V r.1956 vznikli tav." Boží dobrovolníci,*
ako reakcia proti neustále materia1iatlekejöej
spol-čnosti. Tvárili ich Iudia z najrozli • ^ji^^h
tried, ktorí na seba vzali pr sna stanovené
s.ávazkywpokiaí ide o výchovu « apoštolát* Začali
vytváraj »alé skupiny^Ktoré e mali atel kv oa
krealenského živote í pre ostatných. Tak vzniklo

- 3 i tzv. kňasaké hnuiie,ktoré sískalo mnoho |rívr encov v radoch kňazov, reholníkov, řeholní c.

Wejdoležit.ttj ie ovšem stále zostave hnutie
Generácie /telienaky - Generácion*
Mu.ovsz, pretože má na ja áôejnej iu bedúcnost .jEN
je stále hnutie mladých fokolérov, ge akýmsi pre*■ mietnutia celého hnutie do ou úcne,otvára novú
hranice v ktorých by sa našlo miesto pre požia
davky dne nej aládfcže,požiedsvk zakotvené v
* evanjeliu,podle ktorých má by§ láska težiskom x
vdetkých zmien.
•
Q ’N - Nová

Fokolári,ktorí sabehom doby oženili & vy
dali založili tzv. Hnutie nov^ch rodín,kdc je
rodinný Život ponímaný- v kre tenskom ducnu s je
založený nd opravdivom kreatan.kom vztahu medzi
manželmi' to •íičmi b detmi. Fokolári rešpektujú
každý nový podnet,keždé nové povolanie. Zmien
ku si zaslúži i hnutie nových farností,ktoré
chce podporil konkrétnou a apoštolskou pomocou
činnost fer rov ns periféri ch,tým že sa aktívne
zúčastní komunitnáho farm • d ho života.

‘

v Každý nový « zvláštny podnet,celkový súlad
veíke j duchovne j rodiny a táto ancn.c^í^t^i^j^maiSB v jed note je snáč práve tajomstvom životnosti celuho
hnutia.. hnutie ako celok sa nazýva Máriino äii-lp
/taliansky - Cpers di usria/ r ich zjazdy,či
stretnutie sa volajú Meriepole. rozoznávajú s©
prozatívne hariapole,konajú obvykle cez letné
prázdniny,ktoré majú tiež ekumenický ráz e Ša
lej stále permanentné Mariapole,ktoré sú skutoč
nými ohniskami väatkej Činnosti fokolárov.Strudom
Máriinho diela je Cirkvou schválený ogrén,ktorý
je mnohotvárny, vyjadrením všetkých rotných vyš
šie uvidených podnetov,teda tzv.koordinačné stre
disko, ktoré v etko zjednocujo.Jeno poedsedkyňou
je Klére Ljubi hov#,kdežto cirkevným a duchovným
radcom je Don Forezi.

GíK*vyjadruje fakt,ž. 8 vá úsnerácia sa ma
že zrodit í vo sveteikde tolko i ladýcm nespokoj
ných Iudí hladá odpoveď ne -voje túžby v om.mnýcn
je;ioch,revolúciúch či kariére.-jádež z jenu s&
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nebojí odkreaíenenéhoa aek»l<riaevainího *v< .»,
nesteká s neho,noopek,hladí pan h dov^rou i do
bývá ho svoj ía mladistvým nadšení».Fra mladých
t.z.,že sejú byt
protikladov a rozpo
rov, ako im bol Kristus. OSN se r zšírila už do
BO kraji* b B svoje svetové stredisko v Kosa di
t Papa pri Ríme. Jednotlivých skupín hnutia ttd je
niakolko desiatok tisíc, v zásado ss diíl® na
3 hlavné skupiny: ženeké,mufiaké a podlá veku.
r Pravidelne sa zhrome&äujú-nt stretnutiach SSN
Fest, ktoré cgeú zdôraznil aeao^koínost, srdečnost
a prostotu stretnutia mladých Íudí. Jednotlivé
skupiny vyvíjajú.rozši©ílu e on -Postrannú apoš
tolskú činnost, stretávame sa & nimt ne univerzi
tách v Taliansku,Ar?entíno,Anglicku,franeúzsku,
*~-azílii a nv Filipínec . a ich rozlišujúcim zna
kom je chápanie cirkevného spoločenstva v pravom
slove zmysle.Cssto žijú v mladých študentských
komunitách,k -e vládne akési spole-'nu duchovná
vlastníctvo.
Jedna brazílske Studentka o tom nopr. preh
lásila: “Ja keS som poano!- GBJI objavila »o& tým
i Jirkov v celej jej nldbere,©ko bratskú komuniý,
kde je spoločné všetko duchovné . hmotné vlast-' "
níctvo. He ls so® tu oyslíteivyriešenie problému
individualistického sebectva.“

iná japonská buáhidtiegá študentka a* vydrila takto:“Tieto skutočná bratské vztahy medzi
jednotlivcami,j&k som ich i-in^i^la to v «&riBnolí
ma prssvedčujú,že cca rosa* náboženské rozdiely
je len jediný Beh.

*

ioznosl presvedčení skutočne nie je pre čin
nost skupín- Gen prekážkou. Mllďd sú tu presvedčení,neonek o nákladnej národnej jednote v Kris
tovi s preto neváhajú zakladal skupiny i v iných
cir vách e dokonca i medzi mXaúými uuzinm^n^ai,
jak dokuzujú príklady ne štátnej univerzitu v Al
žíri a Sejrúte.

Spolu a mladými m£oCiffiei uvesiij jak by a b
dal najlepšie zjednotil svet
;■
suoíočuľ ideély maZu n í jal v koráne a. evanjeliu.
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Dôležitá jejich činnost v prospech rozvojo
vých národov. Ň« tonte poli je typické tav. OpeÍáeir Afrike, kde sa nájde miesto pre všetkých
uái dobrej vole e kde os používa vSetk. ch Čest
ných prostiredkov. Napríklad; medzinárodné hu
dobná súbory ako mužský #uen Róéo s ženský üen Ver
se sú .smúne v celej Európe e výtežok z niokolkýeh
vystúpení určili pre pornoe kmene Bengva v západ
ne... K.anoiáno o ktorými nadviazali spoluprácu.
Gen pomáha nielen hmotnými prosti.rodkoai1 ale
i lulmí.
.o jeho členov odi JSi o prreov i i ro
Kasaerúnu ako inžinieri,lekári ,*td.Chcú ta® za
ložit akúsi ideálnu rýdzo africkú iariepoli pre
miestnu mládež,ktorď by meia byt východníe,bodom
pre činnoni v celý Afrike s ciclu roziirét
hnutia 'f©kolárov i medzi doaorctiesmi.

TI* ové oddelenie spolupracuje s nakladatel
stvo® Cite Nouve a vydáv časopis Gen v lv ja
zykoch nákladom asi 1 Bilión výtločkov- V sociál
nej a praktickej oblasti sa a«tn riedi Giordaniao:
"Vzájomná družnost nie je ani zmluve ani inétitúcia, ale samovolný rozmach ludskej prirodzenosti,
stvorená Bohom a vykúpená Kristom. Neexistuje te
da rozpor medzi jednotlivcom a spolcénustou, člo
vek sa blíži, k Boj skrze svojich spolubratře a
společnost je rybnou silou, vedúcou tiež k
im“i

„
*

¥ r. 19Ŕ9 na modsjnérodná,ä zjazde bola od
hlasovaná rezolúcia,ktorá zavazovala všetkých
členov Genu k úsilíu o prekonanie priČin sociál
nych, národnostných o medzinárodných nospr&vodllvc’tá• Jeden člen - marxista k tomu podotKcl:
"feŠ som vstúpil do ka^apo^ bol to pre cma äok
e priviedol aa k obra
op
ravdivými krt-atanmi som pochopil,ale ešte vise
vnútorná pocítilyže i ja se usilujem o rovnaký
cislj že mám s nimi spoločný ideál, Len on .môže
dodat pravú cenu ludskému životu a vzájomnému
spolužitiu".

AVE

MARIAPOLI

1. "ve earicpopi, ty a i tá áúžbž
po STetle svetiél.krásny , pútnikov sen
o ktorom spieva vždy, kc3 viere, v ciel
skušoná býva pre lásky trpké.
*
ref.

*tedy si spievam: treba íst stále vpred,
sat oči ČistiAnko ;»áš ty,
keS prídeš svätá a s kúzlom v srdci,
zase ti ktosi povie dnes:
Ježiš je tu, Ježiš je tu, Ježiš jo tu.

2. Ale láske bolí, keS si tu tak sám,
baz bratov sestier.
sútok aj nebo aaá, ke3 duäa blúdi,
nieto v nej už mier,
aadišli obvila pre kríže iažkó.
rtf........

VÝPISKY

Z PRÁVNYCH PREDPISOV A INŠTRUKCIÍ

TRESTNÝ ZÁKON

stasy* to« adu ä. i40/&m

«• wmT)

s ôoPnkaSL a rnonacA éo 3/* k»197> 0*

45/73

/b«

§ 174 KRIVÉ OBVINENIE

1/ E to mSSo l&w PbdM s tr^Qetnába olna v <*

■pito ulralt Jeh UwU ^íha^Lo« potoMro a@
ô&WtÍB oÄOto^ «A

m

U! x-atey«

d/ oe*tk, adota^.m >® tatov
p&hetot p
tT0o©o» sä episabi /%$%&>/ ätasm smiaai
§ 175 KRIVÁ VÝPOVEĎ A NEPRAVDIVÝ ZNALECKÝ POSUDOK

1/ta ato f&dJL* anOac alete ttaDäniif prad
&!*&> ^Ôôtaa^tGEc©ftolBi totuj ty žšbtm'-*yu
alobo ipMed&mto olööo atolem omniu poOJTr.
nôbo poriadku* aUbo proc ôtáíap® notäsaa pcítL f
vyftotae íOľí«>,ov-*:í.i irnooi'
/ CHTl U

O

MtoOá Si pOčst&t-

af výmos jara msti xoLt&e# slobo

W takí f eignet.' s*jlU* #
pátrasee 00 od -stín ohUtlS M 1»
aúpi tnj optomfs

Ma^t í leto

§ 178 MARENIE DOZORU NAD CIRKVAMI
.%© v íwslo sade a.t©te oMio«ki; vpuoti ätutoate
dösot» obô etfwni* nlato aátoGassea $ttawi©»
fOu posuto u^tnoeatiOW Jitfíoao o toc^Jtoůigto
lompačmá cá&ssvt s BóOkiie ■ ch opdo 'tanti* < tovee no oäbtla anbnd *& as d*n rc^ ^to
p* : .fO^R mmtGw
twa<»£sH®l
ta to&to • WXW § U a vgkonáv^ido nJCdUiäomio u««l//l/49 £b«.ú« '0/1$4$ .b«»

*1 5.
1/1
BU» £• W/l 1 «»• b.
^1
U
§ 236 OBMEDZOVANIE SLOBODY VYZNANIA

d&Eej ojmr

am iadte aa óóaet a® sáto-Osadat úkosu*
V adm.Ajc li^&a» bos oprávnila «3 tkej WOomU

«7

c/slobo iaáai v ÄÍiaií slobody mssmťn Iaáe Isrfc

be^d» paticaeo m a&mtío slobod af m
alcto náp*ava$s opmtioMĽia

3©óm

.ok

Ústava ČSSR z 11. 7. 1960
&• 17
1* ilstei ob rania a vbati? «tufcae a o eoioaanofct
omlato sa od -eBdo . qwésb toul soaGvwJú
wimts potisfen socl*lliticKtj Státa & dbsjl
a ln£ upnatasale ôoe1ai1at1c,c^ »áiamoati v Si
vo . ■ o apalíoäawtiu
„

ai. J«

.

1# vastci ob.aaln ajú xmmmé práva e ronK&é
aovina-etl«
!• Spa&čaiatt patosojiideŕi sS&tfaptWa rovnopruv^
scat Ä'íot ^ttá.caln ^amms-ch ^oSaocti m tôvna&C<& prPlioitoetl v©
oblaaUacb Mvita
qpO-oJöostl«

,

Cl. 28
1. ¥ sál aco s* ail^<jad .s ■c... ■- aha lada mi
vuot^^ü oh&.azm '
mm2a$Q täodbot&i .-sOsioi vo v^obff obfiottaeh života epoiojuoati. m^r<l dot-tt:

. in

- HITU*
MUa» e*o sj úplatftwinla
svotoj aktívnej tesil na syrte Štátu a «*
OámmeJ a kädtátmj výotaW orania/* S tý« lat#K

etesom sa o^-sntítijo slobočr ehioanOtoMadn a do
bodá potttfaQcU spkiodov s Bsad^csetásii»

■
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ft. ja
Uböcnia a (Mfrjjanl Trief mJ ú pot ävo obracať so ao
saataplteža^ sbory s na
^too w&m
o nrmbraL. ■ouuíttal a swäaosttel» Báátns
M pMMMi mb utMuRrt&io si v-.- b vybcwwaV.
či. n

hjGo^ijitú&síjsč" esc-o^a, Ufta/é tolorasvo» a ta
jaswtv® doprr v<nm;ýcä apeév* df aj aloíwéa pobyf
Oft ZLtíU&Ôfrá.
&U 32

!♦ lOfaOG« ■jy&££-..£a ja ďgoUM u Ucítil O ä# V*
snúvať abúksrw nábo&KM&ú vtora« &fbo er fa
«swestói#
a$ vykaná?**; ^SEaké úkony* po*
Max ta nie js v icc q so lianou*
* ábo nefú viora nxutM» prse vmtôeftto na; aMk
ten flftvoAM «m %o# aj Mó&to aôôsloml. plniť Ob*
čÍm‘Q&4
«oViaaa&C« k šor» sm jo .ilMoná s^umoi «

♦

Zákon 217. 218/49 Zb.
14.JH.na 194$. fctaxýa aa axlstui* Mátni
pco veei cirkevní.

vx»

. rabespeteí

tm Umy*

difcwa rífifBt^cké »rlütac*

i 1
!• í.íKárnií Jaon nsnsasrnnci císlro.
2* osobe* psMtty áneísmlch poskytoj® tát*
päuoá a .äbo «ohlaoo^p&&mt v tom správě*
©äoltámutlw a© to f ňeVvoch pro vý®
cáeovu (ft'ístnartC u
& 5

1« «h s&jlia SbtsMusá 8® ©tátnÍE^nouhlsoe^ 0©
pow^í ta Mata* ittO'á s táta! tec pr© wd
Oi®k«v8í p© aiy-wět pf 4adéE> ©fxkovaáh© ox^ána
es

taková piOaláeí.

I 1
i* f. aisti
m státa&u oou&Umhb eotua
yřU ostnaofeal s ©ootat poMtgy BtJLo >okdto aa*
mfem pafetaM .os OatiHma« ktcgí jooa

Sěs&oslowislk^l otátm?! 9&&ny« atótne spalo*

hUrt» bos&BOii*

ä 16

t tt
le

.1^10/WU vo2i¥-« jiio«osvr^dL nado**

na mleto sríaoné M etátnín ooohlar.^a vy&Aojs pxečchocí eooUlao silitu

I 10

„

pEodcb&d&a

1« VsMoroni dnehaciiho
3Üj~ mm&kum Eá m náaleúsfc«

»tát-

>o m aochovníau
noáootteas pscbsuch poMteä a utť^c se pov&Sajo
m aprdsasMm.«
J*

oabaôo - U csui-hovaL. »» .sPbllaatl pre t*»

stanovaní w sr^ßla ■■ b «toU, psntfalas orgán
P©Äo ¥ 17 oüst* • pri..i41 £ sdtOM-

d-kemís orgáiset ootudo * 11 0# 14 tol a*

JriLujat

priktíLa* afc urísla&tt olir&rnpí

mi &a GMh&taúib ^s^bOoPSL cm xtMto&úa® MOnata»
ms. - Hl býtí ôuc&ov&Ca saMawm violate *»
oOtaaĹeh polity.«
1# -prázdněná ninta. S ©st oteuilt

soMôI#

á©

40 d0 ♦ po aplyawtí Vito Ifftotf a-So aolalt stát

ope trení potračná k aajlfn&id léSsnho cteOtei Ct**
00 aute povolit p*©»

ct^icí. epHw*** výlanäao
dlaoi -oní této Hu t. •

I 19
i* ľíoá Jôklatíoa^vj-iiaaa uachovennlé šimoMtĹ
j i elomstt sllHa o»»ratet! *«E§^lowřs»of repuL-

•

s® »voa doot s awóonU7*

13^ mŕj *

&» feuga wm Oe-akcmloyeaížsé ^lOb-lee m lojem

LRov©maú r a ticksnu sríz&n s 8© Mpcualicm nie

©o %~1^1O trati £@£K B&J/.a» hôa^&EGOi a c©Hotto©ti* . üAp JObö^aMCni WOtewsKíainoíac.UeKáho
©tatu nlMt -vccôSLtt pmtau&tí* Joä ^ylvv?4í
e c4ři> t&cauwž* r vy&mG&ís ao^oeie Wm. ažl
poépóowat Äw teltOaiiľll acs&raíxel k Vlohu

iy*a>*

i

•

-

1« tát &N£í clžtm rUtXa vo&ô aunln^r r a&»
klaty c
p^í
1* Mi
oašuw-H.

i M

J# -a prisma

c* aapa-ílt.vL. výnoo v-3/ki^xtího

1 eowlwto dremúho acjotka See imdilu* lém cgpotad SLotaHl k dorotia &&klacm ooObnich n3bo 'vocnýeh* dálo v$aoG v.oach Eso«-téových
piav. |A|ft 1
dary. óadlxrtví* oúSsay s
wäfcwre jmJty a vS31» ' kou poplatků Stolových.

I kt

Stát áaoLrr na cjaeshnl nojatok to* 1§ a-w
«o elrimmí noopaááMaí a vytoconj© @£ p aáetow
ML

Mfrváleuá všedi ^.la&í^ou

ptácích

le&MnU tflnjieich 8« tahoto aejetka. VktaNM>.>

octnuti, Juto&tlivých orgánu m&ví

pro voot cirkevnú

n ŕ. ŕjfl

Í

II

* * 9^9
15. 20* 1.

totM

fe© * C* 9* 10. U, lžf 13* 14*
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Zákon
č. 148/1973 o trestnom konaní súdnom /Trestný poriadok/

íptoá snonSa aákana é. 141 7 b* s s? *
9 tjottaor koMsoí stiction
so smamni s cop3akat.it»
iwl

/

^»stz\

podnook/

§ 33 PRÁVA OBVINENÉHO
eintconoBtiáSt ktoré ©s sa kladú sa vinu a k dô»
fcsori o aleb» evútsrff okúUivctl a dôLaay slúHa*
e© m Jeho otarjobo, robiť návrhy © podávat ojm»
no nx^^t^ct^o*ô^q? t ná pxrvo svolit e® obhájen a s f
sa rodit« aj J® no vftitee, aôio s ©iscj©»® hovoriť
boe prite.i tôstl tretej eeoty««.
ŕ® Ybotfcp mtMší ’toní n troMtO»»» :.oaaaí m* po»
vinné všúj obviíwMw o Jobe wúve wodlt o
mit .m pjä bmü a Uh ahntoe nie«

§ 37 ZVOLENÝ OBHÁJCA

si & .-..v WASúkmt-■

obhájen, kt * r y

m

bol «iÉMWH'iQý ebsbe osobou nc to owávnanoti svo»

§ 56 PODPISOVANIE ZÁPISNICE
b i mi k dkem zápisnicu -copíe? ť* atodle so to v
§ 59 PODANIE
....
l ..^. T m posof&M® v&’j poúx svojho ob»
ihn* aj keď Je nseprávee esnadené« .okno bo urcMt nisoeane« ústne ô© sáptoaloe, telo0c-.XicCy
§ 65 NAZERANIE DO SPISOV
t 65 3AZ ■ > U£ LQ SrlejV

. i.
po^oconj o aú- ftují oaaba,1ch
ofámjeovla a ©plmcnocmrici * oko n| ©p©loé@a®ký ob»
bájen a nfolcčemeký ot-katcbc nejS právo n^rť
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ôo aplsov. o výnimkou eáplsňite o hlasovaní

a robiť si vjpls&y a posaá&ky.
ž. ¥ pri£:änois hoarM srne pröddD^x^-tc«r« vySetnrate: slabo tyhlUl/mei ©r,rái aa&retUe
do apiea so xáVcioýoh dôvodov odoprieť##.
&4rreUi do spisu raso&K ©oprieť obvlneadou a
obhajcovi« afe aa o£ prikradne h oboíBtrwwmmla
©taHmte a ví©!©.«^ i vyšetrovania a i Iô©
a vyhľadávanie, len 5® boli olvlaeof b leho ob
hajca tipoaornení na aožnoot testae ova e oplcy.
/ § U9 oím. b,A

3* rcsm# kto cal právo byt pri áfc-oas prktto-

ad aarôše es odoprieť /osretla do sá/to/lcv o
tokoe úkosoo#

§ 66 PORIADKOVÁ POKUTA
1« Si© spriek jpc^í.m&s...íj:c:osu aa oraaatlo
lali kose alo alebo e* voči aok' a«
vyôô ■txovbtelestí. tgrblfv-'msdiOEau .1‘tna« alebo

agta i'ä júcota objaiuovii. «puree urášlivo
alebo kto box doetstoÄrtšho SHa»r.m*lw&dir nepso*
sláebne príkas daný sa peôH takt© aÉka/a« iáte

sSuo prodsecn seoŕtu & v prlpmaôB koneu. pi9»
kuitJtöx«jrattG¥. t teľ alebo vy: &t áávoel ex '.la#
v objeaŕ'OTaii orgán .konajúci objwtowH« po
trestať poriadkovou pokutou de buo are. Proti
tost* rozhodnutiu Je prípustná .ataíaosť« ktorá
sá odkladaj účinok«

§ 79 ODŇATIE VECI
é« Osobe, ktorú vec vydalo alebo ktoroj bola
ws o&istá, vydá orgán, ktorý údei vykonal. dn&l
písszoml potvrdenie e parvsatí mol alebo odpis
táplsaice.

§ 85 VÝKON PREHLIADKY
1. zUját v^on&vajuel domotá prehliadku ja
potiiuid mofaif osoba« « ktorej sa prebil dka
vyikonív» alebo nlektoom^i dom?eláť$i členovi

jej COKáčauetl Ad «f pri ^shlls^se« 0 p^re
aJo-etl pri prehliadke je povinný tieto oľoty

poučiť.
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seov

2* K vÉtaMK ä
ej a wrtrnej prehliadky t*^bu psibmť osobu* ktorú nie Je as veci rú^eotna-»

ná* Orgán vylkoslvajiási pJtóliatku sa posukáts

evoj&s oprávreení.«
4« vcobe» a ktorej bola pre-hliadka vykonaná# vy*
da orgán * ktorý Ju vyhonSt* test» a ak to SU Jo
sošné# nojaookor&le do 4d h.uin s> asj pínaosad

potvrdenie o jej výelodka, ako &J o prevestá veci«

ktoré boli pri prtóllnôke vyťená alota odánté*
alebo odpis sápisaic©.§91

VÝSLUCH

OBVINENÉHO

akytov l, .podiel ioäso, úplný u lauf ©tear o -Ska*
toánastlach. dôležitých or c tô estňá bees 4.©«
& výpovedi alebo k- .'bJLch.Xa easel© byt obfUex.4
nljň^a apéeobot comKSov«r&- t «1 ri ^beiu te etř©
itspestovaf joho osobnost« irlsasmale oivv.ann&ho
sestavuje er&áoy MLed v treefta konml povl^ecti
pmtíkůmt a - váetkjud dosiahnuteľnými dôkaicl ovoiit pletky okolnosti jrl.g®du.

i f2

■—■'■»« ubvlutnaite aitei sa klást otisky na doploertU

vjf|3VO4S alebo su oßsts&os-<<® mHiorti * sojns*
asató a seoporov* otásky nosia sa klásť jasne s sx
•aoraULtel'ne*. to« ^rodstisxaola klaatliyáh -a as»
pravdivý el rtklnsoti* nearle on v ntol ňO®a&M<*
ako as m odpovoó i C*
■j 91

<•

'

k to txe'be. ee slatenlo poisti ruko?lou.
■lie byt obvi iieaý vysvaní, «tf napísal potretej
oecot slov, k tom fuk owmlo byt mja^ý r*
aobeta doca^conaa! * UbwHjř jo *'nk . ovinuj védy
utrpieť 'ton potrebné es. to* aby na «isttie J»bo
totožnosť*
3*

*"1. Výpoveď obvineného sa do sépieBlce sapíés
ßpraviula ouXß diktátu v;, aJúJJúceho, v priaío»3 řsoi » poklal sm&ii» ofosic

m
vm£

• äk nejde o
e tklivom yMm-uiMaK
alobe o eerejnori noaeaa* smeč byť côfroň*

ea po slon^wií výslacíxa obvluiCm pnoäli^0ÉI

ae yredítaMe, alebo alt e t c* yoMa&a, preMtsaá*
obvinený aá

Undet» e^T &&& sáplaaiea to~

plrná alebo sbor v nej boli vytosoanó oprnay v a&»
tato a jeho výpoveďou, v tomto niptoo tareta obvi*»
msá&® patOši«
§ 97 POVINNOST SVEDČIŤ
a vynw^a&X &&© avetok ô tom* do *au Je .m&a o

treeWoe Mne a a pách&td&m o.lebo o
eľ.UHtý& jtt twtii koaaale.
§ 98 PREDVOLANIE A

íiok

PREDVEDENIE

oroxaoäéliselR neustanoví, «Sie %$

pradvtóe* ,
to a oa iaá odotatoy nenet iip*ú-uia
m /, 66/ ;.-aaC byt svedok v
aposorx®*
«#•
§ 100 PRÁVO ODOPRIEŤ VÝPOVEĎ
“Z svedok JpiI|läv_aJ ^Eprlef vypovedať, t&
by výpovedtoo spôsobil a^oeietatstvo ^reotadho
stíhania •xbs, ovoJaa ?r álmasiMÄan ? potama potop*
len»

101 VÝSLUCH SVEDKA
§
■ i* i€e„ ' vjei oche - sveota treba vidy čistiť
J^h; iototastl, Jak mm3 t eklnsaJm, prnmm
ho o otSvo *do^e* vý veď - • ok tiaba, :J o sň*»
k»a* vjel. s±ns ako aj o Im, le je ppvla^ý vypovaaať Salad pravdu a ni4 aecr*Mdfd« t alej mol
taf poadon o vóžmu ovedeokoj výpovede š hl®**

^flka véewMMál© aáujwi at o ytoatR,c^ aáei#MíiH!h

kriv ej výpoasdo« k jô f svedok vpelúchíma ©eoba sJ**mia ake l£ x okov, triem ja PoxMť pximox*®a m Jej vtt*
i« SvôOfeíOVI aa kôta ilkm' Ob^v oa • oloe-aie
výpovede alebo se odstránenie m&plnsaU, mjaa*
iMóJíl a »odporov. veokovl aeató s® itaxt otl&y,

<A> JLl —
v kbarJch te boil obrAthriaté okolnosti, ktoré

Ba aa£& čistiť si s Jeho eh»f# a.
§ 114 PREHLIADKA TELA A INÉ ÚKONY

X* ŕrebMacre tela J# pwiaaaf sa p—drebl?

.< » — —ty—u ob tretá siatit* qí sú neja«
to tel j stopy ale čo aáaltMlQy trastoiho M—»
k prahliadka tela ne*fí lekár * sSUe ja /yke*

aa# Xe ocot© toho istého peÉXa^lo.
§ 116 VYŠETROVANIE DUŠEVNÉHO STAVU

1* Ak trokr. vyÄttril 4&é*wač ®tev ot.ei.ae..--*
ho, pMltbeá ■es k tma vä • y ťvajp snalei a oko*
rt psychiatri®.
* ôk aa®3tíbss «■ i. maj -1-i • -y: itxlt laéé*
aóle sáč a v prí;.íwarn cmaaí px skmútor a»

leko w£<tB'vmtel so tóhXisoa prokarálma na»
xlm lbf abř oaola otn&amá c troctného Msa
bolt oftsaii.van*. v *c ravotaíck m ústavo# clete

Ä Je obvíten vo- vSr-be» aj t eeobi ojcú oé&#»
loalach .ma—aéhQ caciačenla.
)tó tocate
obi je jXlpistaá .«mirna-at, tehotní ná ol*
Hada' túlimetu

§ 141 PRÍPUSTNOSŤ A ÚČINOK

í e staämme.
á# stúhúccetc i i oúä© napethli ka. ,.ôú nenosenie
vyšetrovatieila nlíbo vyticčlwuslaho orgáne# Ue*
rnaenle eáHi • jo^arátoxa a-dtae •■ . .žntoa at «•
jta&tóf lt» ▼ tých oríp^-jáh . kca oo aú«m tto*

le^ae pripnáta a ak rothPduje vo veci e prvm
žtnjsdL#. toH asaewnltt r«’■«- álnaho xo .erátox©
a a<ajvy3áXhiQ auau statnost nie Ja prípustná»
§ 158 POSTUP PRED ZAČATÍM TRESTNÉHO STÍHANIA

1. a. o -ar-vu®# oyBetrav&teX ô ^rhlaÄtmeá
orgán eú povianí pijimi ojeSso•la o t—tm^ch
ólnocú a «ío mjytóaejšle Xfh vybavovat, oriitm

• 13 *
povUMdC ímsU oaafWOvsteXa © MOBovccaMtl
sa so&aaé »»pravdivé idaja » aaJrwaCSr 6© |»K0*
E;©- i^olvea od ©saáami&Lb •x.ovoôdfôiť o OrvbaisMi a.- »
treniach«
bú

§ 160 VÝKON VAZBY
• ť© ¥&b& J j obTÍJwn$ poerdbe^ lira $$s
gteoMUHmim« sferd at potretoé bb sabespedMl©
d&p&adho Tftttu» trw-. »óh© kmJU
4* rxe&urátor» v obvode KtarOo m Vykunáva
tŕZba* d&acxá oa ,&■ výloa«

trtBMJžJdfeti. bW^íUXI..

§§ 1» * #, 2u* J:. jli
* >• i6*
. * * >b#
» 60 70t n* 7b, 7&, 7 ät 7, , B 7*
* ■, X ,
íaa, xb# los» io?» i>< iay» i i*. , mt 112 * ii6#
m, UU, 1 * 160 101» l®»U . lb «. 136, 137»
1-V, n » 17 Wa, b<»*

Funkcionárom KSČ
o postoji k náboženstvu
K.Marx - P.Engels: Spisy, zv.l.,Praha 1957,
”
str. 387:

„Fxrávo byť nábožným, a to ľubovoľne nábožný,
Dravo vykonávať ku it svojho zvláštneho nábo
ženstva sa počíta výslovne medzi ľudské práva.
Privilégium viery je všeobecné ľudské práv«..*

/.I.Lenin: Spisy, zv.6. Bratislava. , 1957 str.353 t
„sociální demokrati žiadajú Jalej, aby každý
mal úplná práva vyznávať akúkoľvek vieru celr
kojajslobodne. Len v Rusku a v Turecku spomedzi
európskych štátov ostali ešte hanebné zákony
proti ľuďom inej nepravosiávnej viery, proti
rozkolníkom, sektárom a Židom. Tieto zákony
buá priamo zakazujú určitú vieru, alebo ju za
kazujú rozširovať, alebo ľudí určitej viery
zbavujú niektorých práv. Všetky tieto zákony
sú najnespravodlivejšie, najnásilníckejšie a
nájhsnobnejáie. Každý musí m3c€ úplne slobod
ne nielen vyznávať akúkoľvek vieru, ale áj
rozširovať akúkoľvek vieru a meniť vieru. Ani
jeden úradník nesmie mať ani len Drávo pýtať
sa niekoho, akého je vierovyznania; to je vec
svedomia a nikto sa do toho nesmie miešať?

Vil.Lenin: 0 náboženstve. Bratislava,195?,str.8:
"Robi Cnejaká rozdiely medzi občanmi, pokiaľ
ide o ich pr-va v súvislosti s náboženským vy
znaním je úplne neprípustná. Z otieiálnych do
kumentov treba bezpodmienečne odstrániť ’ akúkoľviek zmienku o vierovyznaní občanov.”
ľroblémy svetonázor ovej výchovy. Zborník, ratisiava: 1972, str. 18ói ' ,
'
ľAj dnes, ako sa zdôrazňuje v dokumentoch <IT.
zjazdu KSČ, otázkou zásadného významu je zís
kať pre uskutočnenie pplitiky komusnistickej
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□trany najširšie vrstvy pracú i ticích a prehlbo
vať jednotu strany a ľudu. To podčiarkuje , za.
vážnosť správneho realizovania marxistickýca’
zašado vzťahu ccmanistickej strany a štátu k
veriacim v zmysle socialistickej ústavy a
zákonných noriem.”
Funkcionárom a aktivistům - Národní fronty.__
rahe, 1972» str. 26:
“Napriek tomu, že ústredný v/bor K >Č už nie
koľkokrát zdôraznil a vysvetlil, že ntrana ne
považuje nábosenský veriaceho človeka za svoj
ho nepriateľa, že akékoľvek snahy vyvolávať
v súčasnom období atmosféra prenasledovania
náboženstvá sú nielen protiústavné a protimarxistická, ale priamo škodlivé.”
Nová mysl. Teoretický a politický časopis ÚV KSČ
’ 1972, č.l, sir. 1^14:
"Vo vzťahu k socialistickému štátu, ktorý zjed
nocuje všetkých občanov nezávisle na ich nábo
ženskom presvedčení, je náboženstvo chápané
predovšetkým akojúkromná záležitosť, vec sve
domia á a slobodného rozhodovania každého ob a
na. cirkvi tak predstavujú určitá vzájomné
spoločenstvo veriacich, ktorú sú pracujúcimi
občanmi sociclistického štátu so všetkými právární a povinnosťami, erxisticko-leninská teo-‘
ría''zdÔrazňuje, že Štát sa musí snažiť o spolu
prácu všetkých občanov bez rozdielu ich nábo
ženského presvedčenia. Súčasne sa má zabezpe
čovať právo občana na rešpektovanie je
ho náboženského cítenia a vytvárať podmienky
pre usookojaovanie tohoto cítenia."

Nová mysl. 1)72, č.l, str. 114:
"... štátne evidencie náboženskáh vyznania
boli u nas zrušené uz v roky 1>54; či sa ob
čan považuje za veriaeeh či neveriaceho, je

Funkcionářům .•• str. 4
situácia ie o to zložitejšia a náročnejšia,
JenétoženSké prežitky sú súčasťou
názoru širokých más ...» ktoré sa obetaV° P
dieľajú ne budovaní socializmu, po nie sa
triedni nepriatelia, ale tvorcovia súčasne 7
spoločností.*

Problémy svetonázorovej výchovy, str. 184
„Základom nášho chápania je platforma socia
listického zriadenia a stredobodom je.pracuiáci človek, ktorého predovšetk.ým.abčians«e
a nie náboženské záujmy sú a h ’adiska štátu
prvoradé a rozhodujúce.”
l.A.Filioov: 0 bojovnom materializme xa _ ,ateizrne,
v prekl., Problémy ateizmu a úlohy filozof ie".'
Nové slovo, Xlv. č.J4, 24.8.72» str. 12:
„Určitý, hoci aj dočasný a čiastkový rozkol
medzi veriacimi a neveriacimi, a to, že ateis
ta nechápe vnútorné motívy konania a presved
čenia veriaceho, môže priviesť k uplatneniu
nesprávnychmatód ateistickej propagandy, ku
trodu legiend o protispoločenských činoch ale
bo deformovanej psychike ako charakteristic
kých črt takmer každého veriaceho atd."
Vybraná články

Ústavy

ČSSR

čl. 20: /!/ /šešei o bčanin majú i‘ovnvna érúvá
a rovnaké povinnosti
/ 4/ Spoločnosť pracujúcich zabezpečuje
rovnoprávnosť občanov vytváraním
rovnakých možností a rovnakých prí
ležitostí vo všetkých oblastiach
života spoločnosti.

/ 4 /

čl.30: /l/ Nedotknuteľnosť osoby je zaručená.
Nikoho nemožno stíhať ako obvineného lack ,
než zo zýkonných dôvodov a spôsobom, ktorý
ustanovuje zákon. Nikoho nemožno vziať do
vazby okrem prípadov zákonom ustanovených
a'na základe rozhodnutia sádu alebo pro
kurátora.
/2/ Tresty možno ukladať len na základe
zákona.
Č1.J2: /l/ Sloboda vyznanie je zaručená. Každý
môže vyznávať akákoľvek náboženská vie
ru, alebo byž bez vyznania, aj vykoná
vať náboženská úkony, pokiaľ to nie je
v rozpore so zákonom.
51.97: /1/Súdy a prokuratúra chránia socialis
tický štát, jeho spoločenská zriadenie
i práva a oprávnená záujmy občanov a
organizácii xexzékensrBX pracujúceho ľudu.
T_r_e_st_n_ý__ zákon
š 236 — obmedzovanie slobody vyznania»: Kto ná
silím, hrozbou násilia alebo hrozbou
inej ťažkej ujmy a/ núti iného na ú
Časť na náboženskom úkone, b/ zdržuje
iného bez oprávnenia od takej účasti,
c/alebo inému v užívaní slobody vyzna
nia i náč bráni, potresce sa odňatím
slobody až na 1 rok alebo nápravným
opatrením.

/ládne ožneaenie z 27..iúln 1954: ruäí akékoľ
vek evidencie náboženského vyznanie; vyatopivenie z cirtvi a vyplňovanie dokladov o hnáhožen®k?“
v Rodných dokladoch, formulároch
ä t át T°™*c> Vzfh strany a
SÚ 1974/ c ' , a na "Oženskvu, Soc. akednmia

- 5 Všeobecná deklarácia ľudckých práv
/prijatá 10.l2.li48 - aj ČS.J3/
čl. 18: Každý má právo na slobodu myslenia,
svedomia a náboženstva; toto právo
zahrňuje v sebe i slobodu meniť svo
je náboženstvo, alebo vieru, ako aj
slobodu prejavovať svoje náboženstvo
alebo vieru sám, alebo spoločne s i
nými, či už verejnej, alebo súkromne,
.
vyučovaní, prevádzanom náboženských
úkonov, bohoslužbou a zachovávaním
obradov.

čl. li.íKaždý má právo na slobodu presvedče
nia sprejsvu; toto arávo neprioúáťo,
aby niekto trpel ujmu pre svoje pre
svedčenie a zahrňuje právo vyhľadávať.
prijímať a rozširovať informácie ' a
myšlienky a^./nikoTvek prostriedkami
a bez ohľadu na hranice.

Kardinál

„

Trochta - mučeník.

Za onoho Času povedal Ja šiá svoji® učeníkom:
Ak in niekto chce nesledovat, nech zaprie sám
seba « vezme avoj kríž » nasleduje« Ma. Lebo,
kto chce zachránil svoj život, stratí ho,„»le
kto obetuje svoj Život pre aža. ten ho opSt
nájde. Čo prospeje človeku, ked by aj celý"
svet získal, ala na svojej duši škodu utrpel?
Pretože Syn človeka príde s majestátom svojho
Otca spolu a ahjalRii: e potom odmení každého
jednotlivé» podlá j«no skutkov /Motej 16,24-ŽZZ
Kardinál 'ľrochta ae narodil co.j.lOOg.
Vstúgil k aalesiánoa n v r. 1x3* bol vysvätený
s« knss®. , __ alodý řeholný otec a© vengval
opust nej mládeži. V r.lv4< ho ncmci uvasnili
a instnovali v Dacneu. Po vojne a» vrátil do
CSP a stal a* v r.1947 biskupom v nltamericisch.

Po r.iV48 boli kláštory rozpustená, kato
lícky majetok zhabaný, kňazi, duchovní a veria
ci zatvšraní. ¥ r.1Z49 dali arcibiskupa kardiná
la Berana do domáceho visonie.
Biskup irocht» a# choval politicky zdržanli
vo, „x® svanjelitai nléasl be« strechu. ¥ r.1/91
ho uväznili a j roky ho polícia vypočúvala. ŕ cu
kor nesval toto obdobie sa najplodnejšie vo
svojom živote. ¥ r.l7>4 né pru velezradu a
Špionáž v orospeeh Vatikánu Odsúdili na Ž5 rokov
nútených prác.
Tak začalo jeho dlhé putovanie po koncen
trákoch. Občas pracoval ako záhradník, alebo
poln0o,8poď1írl najviac váak ako murár. VSada
ffiu-dávaii najtsžáiu prácu, Jeno zdratie aa poš
kodilo. Postihnul# tOBU poukázali ho do- sanatoria.
Preuss«— bol opát prinútený pracoval, čoskoro
však dostal infrrkt. Koncom r,1y60 bol na osved
čeniu prepustený. * januári 1/61 písali sme
v “žeho lásky”: pred ri-kctkými äfáiMBi&i bol
prepustený biskup z Litoměřic z vssenia. Miuel
žil ako laik o nedovolili mu sni za zavretý«!
dvermi eelbroval.
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Vylúčili ho so sociálneho príspevku pri nemoci
o nezeaestnaňosti. Keďže s» nikto neodvážil ho
Samottnst, žil x hladovej mzdy pomocného robot
níka. J-e to chorý « zlomený človek, je párlom
v komunistickej spoločnosti. dac šiíl vo svojom
poškodenom robotnícke® šate k sv. prijímaniu.
Kiektori veriaci -ho spoznali. V kostole nastol
ioziuch;Pozrite ni náého bisskpe,
je chorý
a biedny. Spontánne priniesli živobytie e oša
tení« do chudobného príbytku biskupa. Z tohto
dovodu sí koncom r. I960 dostal spel do vozenia.
*.

V r. 1966 bol v dôsledku osvedčenia es
opát prepustený ale prinútený ne nútený pobyt v
konfiškovanom kláštore Radvanov, kde spolu s
inými biskupmi e prelátmi bol pod prísnym dohlsdon

«

V r. 196d nastalo "pražské jaro“ v krajine.
Vyslali sme nášho spolupracovníka, ktorý napísal:
kagr. Trochtuvsoa stretol v Prahe pri jednom
robotníckom kňazovi. Niekto zvonil a kňazove ses
tra Gtvorils dvere, täiší ohnutý Človek
vstúpil dé manzardky, lodíe napětía so® cítil,
že sa stene čosi mimoriadneho. Keď žena staros
tlivo uzavrola dvere, pokľakla e pobozkala mu
ruku. Kňaz mi »gôejkal:"biskup Trochta*.Neaal ani
kríž, ani prsteň, nal tele čený tbsvyobleko
uzavretý plájt.- Kal velké • mozolnaté ruky, ako
tí, čo denne iažko pracujú. Počas Dubčeka bol
rehabilitovaný a mohol a mnohými obmedzeniami
vykoaúval svoj biskupský úrad v Litomčiícíach.
Po smrti kardinál® Baima/1 96911x0 pápež vy
menoval potajomky ze kardinála. AŽ po skončení
dlhoročného vyjednáváni© , Vatikánom, ktoré skon
čilo sklamaním bolo jeho menovanie uverejnené
5.3.1973. Po»sta pražských komun-stov nenechala
na seba dlho čekat.

V dôsledku administratívnych opatrení s
vďaka slabosti alebo' kolaborácii nových biskupov,
ktorí pntri..i k hnutiu mierových kňazov sa
uskutočnila likvidácia Cirkvi v urýchlenom
tempe. Kardinál Trochta. bol poslednou prekážkou.

■

- 3 Bol poukázaný do pralakj nemocnice na Bu
lovka na vykonanie operácii o£í,4de v Stvorpoatelovej isb© nemal možnost dôverne h voril s kňaz
mi , ktorí no navštívili. V dôsledku srdečnej cho
roby aohol byt lokllno umŕtvený. Operácia, ktorá
bola aukpu sr'illiselt 3x zopakoval a nezdarila se,
.oloalepy sa v átii kardinál di Litoměřic.

„

5,4.1974 ho navštívili štátni cirkevní refe
renti okresu Léčín vedení olsbalom. **torý * asi
za úkol prinútil kardinála, ©by odstránil
saleziánskych duchovných t diecézy e nahradil
ich skupinou spolehlivých diecéznych kňazov, ale
bo sílezlánov suspendoval, “erdir. 1 sa-zdráhal.

Ako axe as dozvedeli mel údajne Dlabal amrteine
choré * * o kardinála hrubým apoeobom ohrozoval:»Ty
sterý, ja ti nohy odseknem, ek nevyženieš tú
saleziánsku bandu.” Rozhovor trvrl od 11 hod.
predpoludním do 5 hod. popoludní. Kardinál nepo
pustil t vy S crpsný es utiahol d © spálne • o* osle-

dujúce ráno ho nsäli v bezvedomí. Po niekoikých
hodinách 3© au vedomie vrátilo o prijal eviatositi umierajúcich. 0 i hodine popoludní zomrel. Sta
lo a© tak 6.4.1974. Národ ho povaluje ze
fartýrs.

»
r

Vláda vysiela n© pohreb š-člennú štátnu dele
gáciu, medzi* nimi i referenta .ißbale. Vrah
apevádzsl svoju obal až po hr©^...!^^ však.
dni, kedy pravde s velkou istotou navštívi opat
tý ch, éo no sužovali. ííto budú bez seba a s
velkou obavou vraviel: Toto je ten, So sme ho
voľakedy vysmievali © tupili. ä* blázni, povežovsii sme jeho život ze bláznovstvo a jeho koniec
th nečestný. Hla ako je teraz pripočítaný k sy
nom Bočím a má svoj podiel medzi svátými.

