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• aby pravý mitr v srceiBch Tuet vícecl
k trvalé u sicru v e svete
- 2* étuer tov s rcbot.A^cv, xtcri prielhéczaju x Msi,nye<& Isesi óc krajto ety f res-

ťBOských e iy a® i*«
cucLcvrmj slulby
*

aj tasa ccat&L o ^ijto;ranc j

Ka záver Svatého rohu.»..
. .. “Po clhšon čas© navrátil sa pén týchto sluhov
a kázal im vyúčtovať
*
. /Mt 25,19/

Blíží sa oficiálny záver Svätého- roku a ot náa bu
de požadované vyúčtovať talenty, ktorých sa nám do
stalo v tento čas mxlootivý, v toat© roku spásy.
Cirkev sväté nás pozývala k obnove, k zaieereniu
s Bohom a a bratmi.
Teraz j© tu čas položiť sí otázku, čí sa© bližšie
k bratem, Či plnšie chápeme a prežívam© slová kréda;
Veria v jednu, svätú, všeobecnú a apoštolskú Cirkev,
či eae prežili bvatý rok tak, že sme bližšie k Bohu.
Bvatý Otec nás vo svojom svOitaroi^r^cm programe vy
zýval ku komiu dohára, k službe núdapýa bratom,
k jednote.
nadobudnúc však tieto hodnoty, nemôžeme ích ©ulo
žiť, ale aj po Svatom roku ich treb» äalej znáso
bovať, aby cm© získali ešte viac, ako stojí Šalej
Matúšov m evanjeliu: "Lebo každému, kto má, pridá sa,
aby zrna! hojnejšie. /Mt ?5^~‘>/
Preto nech xmaaaej sú nás motte® slová sv. Otca:

Stále vznikajúca, k novej sile vedúce léako
k svätej Cirkvi Božej nech je našou prvoradou
záležitosťou v čase po Svatom roku.

Kanlnenie tohto programu uskutočníme však najlep
šie tak, kec ho budem uskutočňovať «j načdlej,
po celý život. Vec žiť ho, znač pracovať no svo
jej vlastnej ©páse a to je úlchcu kresťana až pc
prechod do večnestl.
Všemohúci Bože, Otec a Priatd všetkých Tuhí, daj,
nech naše srdcia obnoví Tvoj buch života o pravdy
a nech njá& spojí na celý život s osláveným Kristem,
našim .Spaaiteľoa a Bratom.

yisovetcl Ho cul Fdl raau ako 17 rtfiJ vyval
vc i r«j cássäcu v r. 1
ovgu prvú krihu p©v
názve» kniho láekyy která .sž trs tlsvozit "hxle v bi z-all žiť; zrie i ť lásku anaftené byť vŕlvy!”
• cviicy - oz e c r. 117 vy «H 44 kndh o ráz
nych apieov. eč i m í>i v r . 1-6 7 - t 6 ■ vy. šv» p<datvá is- eži c veia, s slerých eŽ naolc—
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- Lk aále . nuť ea ra.;c«ť, nebeverle s ci Laciný,
ale f .cue »le si na 4
»i llo$ev clí a laných
Tet.i,
ter! <n ŕ ŕ.^but ú jc ť, .cbr - levice als—
u e ..v. £ Liet c jc.
- Ak ste radi«« ^vtĺ, E ehotčrte .ože, ako ser
cirrý. Ale . c-.. . enlr £ L na xľ-.-tcých tých»
.crí
í a &
uil.i6 cv imKých byleatl, klerá
nik ...y eviceln lu.l&ro.
- ľ . ce tu c tc - •'ctojstc ofiuAiť j mu slzu: to
$ <! ctTc Jj* í t ..4 /y t i* lá •
Ani najne c le, na chví u sácilit: U ji arí.liä ahku.
- ine c lc: yvcú-sitiť si - n viac es c z ieriťl
n, un č u '■nr-gic ä í ýn, že n& točí. dccilc se
ba a SV c » ich, i l ori en c c arena, a Cn kal la ovej
cÍ£ck roja.
■ cc iriel cri "»ctríáčcvarxe v c bre l enétc c- ■■'-
i in v, n ec v.- i-c c*cit nás >iuáa a zúfa li.
enrijí/al už iat tc- c ôecb ú it te acie, ktorý j
V-C -é UStUplV n-it 'kVCsti. .
.e. .i d i ť aa už s L ja ■— byl Sl-e.ctrý iba sťa.
rec bie.■ ou, n-npravttlive « ltu n z -abelclťcu
sa : ikcy neVEáávajle, r.lkc v ore c a in i .nlusluvujre. ic-jujl !
Bučte mlí a nirckra . ve. ov u ' t .
i -virmecť,
že xéte vysu^XTii ■ ťoeti e v c tky •
vaÄis
brate . teuviaznite ’ syn c est decku Pôlitkárcv
alebo ne;«,bucích. •■bžalcvávaj e hlasne. '"eccvcTle, aly ea « cic vás tccvácizale. /učle eeai so
be u o zv- ťaží e.

Vaša ul doeC u®í byť tvořivá, .usi ooacvih ?»;,
el ižiť a re - cv; t a.
r tvorí to svc-t jwG-n.
beháte; í
vojhc araca«
"x'ajte rí pevný bcú, weCal Archix■ uet, a po
hne .■> v@smírca” .
Váš pevný boč Je láska!
- Nie láeka ubrečanú, ".t roj staří uplakať ei
nau než a® tím . ruhéh? , • 1@ láa o bojovná, čirn. .
rioiel čac navixty uzavrie v ne.ucs é dějiny l’u< ~
V’ t» \ & •

Hľadá e iel svcjhc života?
Vc .vete chýbajú tri railií.-y 1 ká.ov:
staňte se le. érti.
Viac, :..ež ssilie.rvs ľucskýcii byte; ti nevie» ani ?;tať, sni písať:
staňte :.n uč it cl’s i.
/vaja 1‘ucie 3 trcci. sa <..<sýt- .jajeuia:
atai.te ca r zcícvlí’ i..
Vaúx br.txc váí perrebujl:
b taňte
a v a-.c-tiKOľvek obere ccl.-.c.
jeur.cuuchc ® c .l-.cti
ache tne “robetní ani
heb. kužua práca je uäľachtilá,
’ jej cáae
s «rav: y cieľ.
taňte sa r.iekya, sb
te niečo w bili«

cxietftjte uaC «-.voj živet do £. ráže. Ale tiež cdxetajte ucbro«ruž tv , >ce pýche tsá prednosť
přec slut cu.
prr-vts - iisßzlivcu svoju lásku. er fan i zujte enídémiu cobra. šech r ..s; i ev ti
Silní ad ti, kteří veria * k ctí chcú budovať«
Budujte čťn tie cruiých.
ZejtrajSck buue ..ať vs> ■ tvér.
vet Kíi ru.uc
• JSte ľuň
•

tuje:

Dve zamyslenia nad zajtrajškem Číny
Fén Bresee thow sa nerodil v C^ediairT v 6iiw,
bei disienáreia v IndoT-zzi. 0 biuGlcixofti činy ho
voril
Kec pronddGet Rícícmci Kixon nzozkám, žeprí,j«m
pozvanie na návštevu čínský pevniny, veľa ľudí,
dokonce niektorí kresťanskí pracovníci si myleli.
Že to bude znak otvoreMc dvorí do činy pre kres
ťan: ké aißie. Ja osobne doteraz nevidia žiaden kon
krétny dôkaz, že čínska pevnina je otvorená pre
evcnjelim v prec<ollom tradičnnm. zayele zahranič
ných mail
*
Priaznivá diplomacia, uľahčenie cesto
vania c priateľské vzťahy neznačenej! nutne prístup
svedkom evaon-elia» "btaré zlaté Česy" ?s nemôžu nik
dy vrátil spať, ej coč ea ateistické vlády refermujú alebo en tizápcdní vodcovia me: ta. Preliv mže
tiecť naspať k pobrežiu, ale voda nebude tá istá.
Ak by e j bola odrazu úplnú náboženské elobeťa v C. í0«^
ie.-..« prekladal poučenia z histórie! duch
Svätý nás naučí e ■ JwolbF, ako rozdávať árieta v sú
časnej oobe. Mrela® sa modiť a študovať slovo Bo
žie, otvoriť sa vyučovaniu Jeho ducha. MtuBiac hľa
dať d-olí vzor v našom č©
chápani situácie
e prostriedkov, ktoré mime k diapezím.1.. Fotr® se
musiac spoľahnúť na Boha.

Verím, že sáklcené strctégic je . -.ať mužov . modLitby,
pr^^^ian^o^iý^ch cvm3.jelizevct■ činu.... rak Yaŕ:-PUii*taapiaavct^e^ľ zo Gicgápúru, oznamij®i ...“V posledných
dvoch rokoch sob objavil. nový s silný prúd mditby
saezi e^ilgrevcxýmL Čiňcnm.. ti, ktorí n^i^t.tevujú
ao^dlit^ehsž otretnutic nc &msei Číny... .sa nielen
modla, ale študujú situáciu v čine...kíúšcjdc. po
ch opiť eko kázať evanjelim temtý», ktorí vyrastajú
v ateistickej mteeiiC.Í8ti€kej epeločnceti. Toto nie
je tiché sladké priateľatvo, ele aktívna spolupráca
lodí.
čínsky kresťanie asjti prcčevať xukc v ruke so všet
kým. kredanmi, západnými ej ázijskými» západní kresťCnia c mítienáreki vedeevie ^žu osudovo prispieť
čínstkym oedanMn tým, že sa. s nim podílic © svoj®
vedomostif zručnreti e sk48•Mreti••.
My čínski kresťanie; by emi re q^i . og tých, kto
rí šli preč naúL čerpajúc z ich úspechov c neuspc—
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chov v msioněrsKcj službe. V tosto prípravnom
štádiu by sme oa vyatroj ilif zmcodac ©s všetkých
výhod mntálnych, vzdelanostných, fysických, fi
nančných a nadovšetko duchovných prostriedkov kde
koľvek nás Boh postaví.
„...Kec sa čína otvorí, nebucú mať privilégimi
len čínski kresťania, ale aj ostatní ázijskí kres
ťania budú mmieť byť pripravení.
Ako Kristovi žiaci máme byť otvorení, aby sme umjžnňii Bohu revolučné zmeny dokonca aj v našich
predstavách o vlastnej životnej ceste, aby sme u
robili priestor pre možné božie volanie k návratu
do Číny. ráme byť ochotní trpieť s našimi vlastný
mi ľuäai v neúčasti krajiny a pomôcť ju prebudovať.
Máme byť dobre vyzbrojení našikmi technickými vymošeto;sť'Qmi a univerziniým školenia a súčasne ozbro
jení našim duchovným pochopením a znalosťou Slove
Božieho. ••
Kač on úiatt otvorí pre evanjeliom s dokonca ešte
tcraz;emL&rovaní čínski kresťania ma j.j venovať
všetky profesionálne schopnosti a finančné í ožn<csti na túto veľkú úlohu evwijelizdcie ich vlastných
ľudí. Príprava mi ísť plnou rýchlosťou vpred. Tre
ba sa škdiiť používaním masových prostriedkov ako
literatúra, rádio a televízia na hlásanie evanje
liu na čínskej pevnine. Je povzbudzujúce, že v nie
ktorých jUhcvý«hcdný■eh ázijských mottách sa čínski
krestankkí spisovatelia školia, aby tvorili dôle
žité mteri^4áLy, ktoré oznámia evarjeliim komtunieticky orientc^'nsm čiMrteom. V Božej prozreteľnos
ti mehrl to byť práve KLxon, ktorý ako blahodárný
monzún prinesie "neskorý dážč", aby
mdhutnú úrodu na duši činy.

Leslie LyěJL, ktorý žil o rokov v Číne, a ktorý
je oboznámený aj so súčasným stavos.

Eábcženstvo v Číne utrpelo ťažký úder. Je vôbec
pravdepodobné, že nová generácia Číňanov, vzdelá
vaná v usarx— hctin-M^aCstickej filozofii a naučená
nedôverovať náboženstvu, vidy spájanému ©o zahra
ničným iapreiHzmorí, bude ochotná počúvať
stvot

->
Oživenie na univerzitách mjdzi r. 1 4? a r
* 1v50
priviedlo veľa študentov k živej viere v Boha. Ti
to precošlí Studenti sú teraz, ako 4^0-tnici, mož
ným vodcami novej generácie kresťanov. OTL preži!
cez všetky skúrenonti revolúcie... e len oni sa
môžu ujať vcďenir v novom postupe predkladania e—
vanjelia Číňanom. Eaiigrovonx Číňania, ktorí
ze žijú v cudzine, sa vyihli „revolučrým skúscnoctiam• , sa budú cítiť cudzo, bez styku s ssysloním
a život<m dnešnej číny.Váetky plány, ktoré môžu
aať ne reevanjelizáciu Cíny, budú muieť v prv cat
raue podriadiť cirkvi v Cíne. Cirkev, ktorá trpe
la, bude auuieť učiť viac, než možne môžu emigro
vaní Číňania poskytnúť. Obnovené priateľstvo ©
cirkvou v čine po- uplynutí ?0 alebo viac rokov bu
de prioritné a bude vyžadovať pokoru, porozumenie
a trpezlivosť na ebcch stranách. Ale čínski kres
ťania muia byť prví, ktorx sa vratio!

A čo o tých, ktorí nie sú Číňarniu.. čisto západ
ní muio xať opatrne, usiä sa skúsiť vidieť tak,
ako ich vidia Číňania a muio štuoovsť čínsku psy
chológiu - a to zaberie celý život - a muia sa
snOžiť pochopiť reálnu situáciu v Čine«
. ..Gcbrodružnesť oaeričanev a európonev by drsne
zmiatlo kresťanov v čine, urcM.la by nmyĽloviteľnú škodu Kristovej veci. toto nie je čas pr© gran
diózne a Okázalé plány, ktorým sa acetóvo maximál
na publicita o nádejou, že sa získajú maximálne
podpery. Využiť čínsku situáciu senzačným spôsobom,
ktorým boli využívané podobné situácie inde, by
bolo osudné! To, čo sa teraz žiada, je tiché, neo
hlašovaná, neformálne konzultácia, predei-šekým
však konziutácia motlitbou a stále čakanie no BOha,
aby sme poccaioüi Jeho úmysly, ako ta časť po čas
ti cuhoHlú» ‘Ton, kto rozozná Ducha, nepom^ľo na
návrat do Číny v starom, dobre známom význame “za
hraničných ůiii*
. Ak buue cirkev v Číne čakať poaoc kresťanov zvonka, buoe no nej, aby o ňu žiadala
a bude no kresťanoch zvonka, aby spoluprác <ovl i s
cirkvou v čine, alebc vôbec nie.
...Čína možne ječného dňa privíta zahraničných prednáéoteiev-vedcov, lekársky personál, učiteľov ang
ličtiny, hucObníkev, hercov o výsk mi kov tok, ako

-4obchoeníkov. Ak sa tak stane, koľko kresťanov ľu
de medzi nimiY Sú neJakí ľudia z týchto kategórií
pripravení na túto sožncosť?
foto J© nGjpravc-podobneéäia cesta, aožno Jedi
ný spôsob, ako budú spočiatku cudslnci tolerova
ní v čine.
Priblíženie k člne v r. 1-.7? alebo lľT.3 alebo
inokedy buue úplne iné. Boh vie, čo urobí, a On
o3ihl.í Jeho vôľu múdrym údri sa vyvarujú vyso
ko publikovaných plánov, hoci dobre nyslených, ©
budú v tichisti a spoločne hľadať, aby objavili
túto vôľu.
oadoaaassassosadddsaudasadadasaoasssddassdsaasad

Starodávna čínska historka

Ba-Čor.g-Gau bol lérwym pánom za vlády íau-a. Ked
vláda ríše prešla na Suna a ot neho Ju prevzal /u,
se-čor.g-Gau ca utiahol z verejného života a steĹL
sa oedlijkŕ<m._
Kaz, keá ho lu prišiel navštíviť, našiel ho piréve
pri ' oraní póla. lu úctivo pristúpil k nemu a ©pý
tal sa ho: „beč vládol Xwn, boli ste, lxíhc, lám
nym kniežať <m a šili ste s ním. Xan
vlá
du šuncvi a Sun Ju odotzďai čele J mne, a teraz
ste sa stali srazu sedliakmi* Nepáčte, milosť,
že ®i dovoľujem sa spýtať, z akých dôvodov ate tak
3prewili?i
Be-Čong-Gau povedali „Koč Sun spravoval zem, nebo
lo nijakých odmien, a predsa celý národ sa unilo—
val, nebolo nijakých trestov, a predsa ľudia boli
plní úcty a poctivosti. Vy, pane, ponúkate- dnes
odaeny a používate tresty, s predsa ľud nie Je ani
dobrý a usilovný, ani Črootný... Úhodte šSLoJ, pa
ne, a nezdržuJte ma v robote í"
Odhodlane siahol zasa z® pluhom a ani len oči od
neho nezdvihol.

Svedectvo o charizmatickej
jari
/Z lidtu Jeana Francois NOTHQMB, halého brata ed
Ježiša - v Déreit, 10
*
júna 1v73, na Tu-xcc./
Ako sem ti napísal v predchádzajúcoa liate, Ber
nard a ja sme sa zi&aättnii na výročnom zhromažde
ní katolíckeho charismatického hnutia v Štáte In
diana. ^mrd už múl viaceré styky s rozlišiými
skupinami tohoto hnutia. Jedno z najdôležitejších,
hnutí sa nachádza blízko Detroit. Ja s om prvýkrát
v styku s týmto hnutí«. Šiel som tam predovšetlým

zo zvehavtostl a nie zo záujmu.

Základ tvorili poslucháči najslávnejších a najvá
ženejších univerzít v Amerike. Na jednom z troch
veľmi krásnych štadiónov s© utskutc£čÉli veľké mmnifestácie, na ktorých sa zúčaettulo asi
000
osôb. Spevy roli. skôr pomalý a veľmi krásny rytmus
s okamihmi. ticha - si.lencia a inými osobnými modlit’.ami, prednesenými naMLas.
Pri dvoch príležitostiach bola možnosť pre tých,
ktorí by chceli prorokovať. Urobili to, ale poiet
bol presne striktne etuedzrIý iba na dvoch alebo
troch. Každý, kto sa cítil inšpirovaný meio poveoať, mus]-vSs najprv podrobiť skúške a povedať
to jednému kňazovi, ktorý au dá, alebo nedá üükirofon.
Uvediem ti niekoľko bodov, ktoré sa mi zdali byť
dôležité:
1/ Podstatne ide o laický pohyb.
?/ Je to hnutie, ktoré zasahuje všetky vekové
stupne, avšak poväčšine je to hnutie mladých. Ide
tu práve o mládež dneška. Možno povedať, že je tu
toľko chlapcov, koľko aj dieviat.
3/ Je zarážajúce a prekvapujúce konštatovante po
treby vonkajších znakov, dobre, viditeľných /nose
nie or veného kríža okolo kr :u atč./.
4/ Mal som dojem, že tento dav ea zhronažc^i:^ na
vnuknutie ©ucha Svätého. Uvediem nasledujúce kon
štatovania:
— vúskyvadávanie Všemohúce nu Behu sa nezaistavuje ©
neprestáva;
- oSbný kontakt s Kristom. Kristus je spoznaná osob
nosť vo sv. Písme a v SSuhhaisSii. Ide teda o veľ-

mi tradičný pohy- - trtaiájnro hnutie. Stále ra
Kéuraznuje osobná molitbo. Každá ráno sa predpo
kladá pol hodiny tichej moHt-y. Bol som prekvape
ný vidieť početná mládež, ktorá kažcá ráno vstáva
a strávi hodinku v tichosti v kostele. To sa preja
vuje vo výraznej radosti a v© veľkej po treba hórořK
o Kristovi* /Kážte
svojimi čatami, svoji
mi otvorenými ra.ena.ii, rukami, rauosťou na svojej
tvári. - povedal kardinál Sueaens ve svojej ho-sálii/
Po veľkých zhraoažceriacL je mnostatve malých zhro—
maždeni a schôdzok o všetkých veciach. Bernard n ja
eae aa zúčastnili na prednáške, ktorú mat otec o'con
ner o mxlitbe. Bola to znamenitú prednáška.
6/ čo ma ti^ežjdosť prekvapilo, je náklonnosť k Cir
kvi. ^n.to aanc tu treba toloniť akc nmý kvas mlá
deže.
Zdá sa ai are jué, že takýto pohyb a hnutie je trochu
v opozícii s kresťanstve» Bdstr«rôezým na politiku.
Je tu potreba premeniť svet a urobiť ho lepšiu. Veľ
ká škoda pre podobné hnutie je útek k Cic tej jsekritualite •
Je prsvcepocobr^, že aj glý due. bude pracovať tas,
kde ide e prácu pucha Stetého.
V každm príjpae tret— viiiee c tcoto hnutí jjr - ob
novu, ktorá poznaiaenáva všetku mládež. 2 tohto hrnutia
vznikne ovde.pre celú Cirkev a teda aj pre nábožen
ský a rehomý život. A to by mohLo trochu vnuknúť mi
niektorým teológom, pouvažovať ci c úlohe vuclie Sva
tého v tejto jari» v tejto o—rode, v najtracičnejšoa
smere i v tc®, aký bol v Skutkoch Apoštolov.
Či srne v západnej trad/Hi nejE^j^ee^lhí^l^i' tieni túto
božskú činnosť e naše viditeľné znaky, které tvoria
naše rviatorti vo rvoj<m v-onkajé<m vyjadrení?

Ty mu poznáš veľmi dobre, aby si vedel, či e ©a opti
mista. Avá-ak v tom to liste som
go so® jeunottlhc cítil/ -es I oho. Že by s es sa usiloval vidieť
negatívne, Skod.ivé, alebo možno nebezpečné aspekty.
Zdá oa si, že je dôležité, aby me bo*, i pozorní.

K NOVÉMU ROKU

Stoj-®® pred branou, Čo m otvára
Novénu roku
c atreUívajd náo prvxbucivé olcví

5 e umlčujú kaláý rtreeh
to k hlbokého ticha aa vjnám
a prihovára hlas nášho Otca
nežit a „aecnj, pravdivý

So naplňuje potechou;
“Ja
*

Pán, s esa a vami.,

ničoho s® nebojte.
Ja btxr; pcpHaať a
budeš posilňovat,
aaieňte Edcťs.nic.
Budem vás poudierať.

Áno, vlastn< u n-avlcoiui
Věd vy ste vyvtlení a povolaní
ctut v pohi&de sójích očí."

ane, v točte Rovec reku
-ej bohatstvo cárov
chudákom a nútufau

mútnym a hričdnyc,

''UMS,

d®J hojnocť niloetí
a ustlenýs s e laby®,
c® j, -tne, snovu n-jet silu
*

Hikcy nás nec&net’bá a si -ty neonustí.

Svoju večnú mluvu nikdy nozruái.

bpolicihinte sa n
*

Tvoje sľuby, Bože,

Prečo sa teda u-uc rtrach cval?
Boh sás Je bohatstve®
prichádz-ajdccho rft- u.
♦ -W

Vyznání víry literárního kritika Miloše Dvořáka.
Básnici, uměěci a světci Jsou vždy milosti^
kterou zeslla Bůh národům. Básnické slovo prosvetluJe naše existenci pojmenovává naše úzkosti a
nade Je, rozevírá obzory duši a srdci, poutníkům
absolutna. Národní kultura se neměří Jen počtem
básnických postav, těchto pozemských proroků,
ale také schopnosti ixaslouchat jejich Jazyku.
Národ netečný a nevšímavý ke svým básníkům Je
národem ohroženým ve své duchovní podstatě.

Bratrskou postavou básnika Je Jeho hoďinxt:!—
tel, Jeho kritik. Aj Jeho existence j’e darem pro
národní kuLtpru
*
Literárni kritik zastupuje ty,
k Jimž básnik aluví.vVáži a rozebírá zmysl bás
nického díla, upozorňuje, uvádj£., stará se o to,
aby pravé, skutečné a velké uměni si našlo ces
tu do života národe. K těmto světlým postavem
literárních hodinoitelů pot-ril i Miloš Dvořák.
Zeziáicime se s Jeho kre-stenslým vyznáním viry.
Úvodem několik podstatních poznámek o Jeho
životě a díle. Miloš Dvořák se urodil 9. záři
1>01 v Jesenici u Náměště nad Oslavou u okrese
Třebíč. Působil Jako profesor na gymnsiu v
Třebíči. Byl zasvěceným znalcem a vykladatelem
básnického díla Otakara Breziny^ Jakuba Bohim.Q
a Jána Záhradníčka. Spolu s Bedřichem Fučíkem
a Albertem Vyskočilem založil literárni časopis
Tvar, který vy-chúzcl v letech 1927-1932. Spolu
pracoval Jako literárni kritik a esejista s br
něnskou revue Akord v letech 1933-1947 a s kelsnbrickými listy pro uměnOía kritiku v letech
1933-1937. Miloš Dvořák zemřel á^Července 1971
v Námeětí nad Oslavou. V Jeho literární pozůsta
losti zůstalo oeJeOímn:>ht vzácnych kritických
úvah, ale také básně. Miloš Dvořák se sám nepovažoval,za básnika. Ve své kritické pokoře ří
kával přátelům: "Když nejSom básníkem, chci být
alespoň poctivým hoJmtüelem básníků.

- 2 Froč věřím: "Život Kristův po jeho zmtvychvstání je podán v evangeliích velmi krátce
a”kuse. Nejobčírněji o nim mluví evangelium
miláčka Fáně, evangelium Janovo. Jg tu jen ně
kolik zjevení * jeho ne JblilšÍMj: apoštolům^ zbož
ným ženám a několina učedníkům. Kusost těchto
zpráv jakož i skutečnost, že si^zjevuje jenom
svým nejbližěímj dávají zdánlivě silné argumen
ty do rukou odpůrců Kristových, především od
půrcům jeho zmtvychvvtáni a v důsledku toho
též jeho božství. ' Že zprávy evangelií o zjeve
ní Kristových po jeho zmrtvýchvstání su kusé,
o tom svědčí první liet sv.Favla Koryntskym,
který se výslovně zmiňuje, ži se Kristus uká
zal více, niž 300 /bratům/ bratřím najednou,
z nichž mozí v době, kdy tento list byl psán,
byli jiště naživu.
I když Kristovo dvojnásobné zjevení jeho
apoštolům, jiidnou biz Tomáši a po druhé s Tomá
šem, jak je líčí evangeliím Jahnovo, má rysy
vilmi realistické, přesto se našlo, nachmzí^a
budi nacházet mn.oOolidiJ, ktirých^dostatečně
nepřesvědčilo a nepřesvědčí a kteří budou ne
ustále tvrdit, ži tu šlo o hromadnou halucina
ci. Jak by se to docela jinak vyjímalo, kdyby
se byl zjevil v některé synagoze, kde se schá
zeli židé všeho druhu, nebo nejlépe v chráml
jirusalémském, na msti, kde obvykle Viřijně
vystupoval, pred zraky všech zatvrzelých stou
penců farizejů a agentů v jejich siužbách,kteří číhali na každé jeho slovo, aby ho polapili
při nějaké niepravosti. Nebo kdyby se byl dokon
ce ukázal před samotnými farizeji. Dovedete si
představit, jaké by to mohlo mít důsledky, jaký
by to byl býval tniumph. Mcnzí farizejovi, po
dobni ako římsky setník, jinž byl^svědkem Googoty, byli, by asi zvolali: Vpravdě, tento člověk
ji Syn Boži. Byl by asi zahrnut poctami celého
národa a jeho autorita jako krállyžidsvsklOo by
byla prokázaná a^nesporná. Nicméně vyskytli by
si i takoví, kteří by tvrdili, že je to’mmsko-

• 3 váný dvojník Kristův. Ani veleknězi by se snád
neodvážili vystoupit přímo proti němu, naopak,
nenápadně by se snažžli přejít na jeho stranu,
aby^neepišli o svův úřad,„neboť skoro vše, ternu
se řika svět, leželo by před ním podrobeno. Řím
sky místodržicí v Jerusalemě by byl nahrazen
vyslancem, kteřý by se snažil udržovat co nejprátelstejší styky s Izraelkým statem v chytrácke sn©zevomezit vlyv Izraele na jeho hranice,
aby cisář římského impéria obstál čestně po bo
ku krále židovského. Nicméně vlyvem Židu, kteří
ui tehdy žili v diaspoře po^celém impériu, uplat
ňoval byvse tento vlyv ještě chyctheji, nc~
zkrze obětavost mučedlníků, ale nemetl, by tak hou
ževnatého trváni. Nechybělo by ani mwožtví ži
dů, kteří by z těchto důvodů a na tomto základě
uplatňovali nároky svého národa na světovládu.
Lehké, veru lehké by bylo hlásit se ke křesťan
ství.
Nyní se podívejme, jak by se vyjímal tento
trimph ve svetle učen:! Kristova, jeho jednání
a celého jeho života. Kristus, který by se byl
zjevim tímto způsobem světu, byl by si mohl ne
pochybně získat respekt vědců § vládců tohoto
světa za všech dob, ale zároveň by byl podlehl
nabídce třetího pokušeni na heře: ''Opět pojal
ho číoei na horu„velmi vysokou, ukázal mu všech
na království světa a jejich nádheru a řekl:
Toto všechno Ti dám, jestliže padneš a budeš se
mi klaněti’’. Leckdy seeBa^tne, že objevením se
předm-ocnými tohoto světa, Kristus by se byl
jistě nepoklonil Satanovi. Nik jliv, byl by tím
v každém případě projevil svůj rozpak k lidem
v Satanove moci a to zejména kdyby ho učinil
způsobem vitczoaáánnym. Zmtvychvvtalý Kristus
zustava věrný své lhostejnosti vůči moci a vůči
světu, jak ji projevoval po celou dobu své uči
telské činnosti. Těžko si dovedeme představit,
žeby se Kristus chtěl zvevit nmpriklaV Pontskému!
Pilátu, kteřémtu řekl: Neměl bys žádné moci nade
mnou, kdyby ti nebyla dána zh^y. Bylo to zneuz
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nání osobní mci Pilátovy^/Ani svou vlastní
moc Kristus nepřičítal sobe. Neuznání pronesené
v největší pokoře a obsahující snád právě proto
^,jhlubší pohrdnutí. Takhle jej opravdu mohl
pronésti jen ten, kdo o^o^.a2l třetímu pokušení
dáblovu. Je v něm hluboká lhostejnost k veškeré
moci světské, kterou dal jirkiy najevo nad pení
zem daně, jenž mu předložili. Kdykoliv se žide
pokusily vyulít Krista pro účely světské, účely
politické, vidy se jim nepozorovaně vyjmi. Tkví
tedy v samé podstate hluboké a božské logiky
celého jeho života, že se po svém zíir tvychvstání nezjevuje svým odpůrcům a lidem lnostejým,
nýbrž jen 'těm, kdož ho milují. A bude tomu tak
v průběhu všech Časů. Je-li to pro mnohé důvodem
aby v Krista nevěřili, je to pro nás právě dů
vodem, abychom v něho věřili.
A co sv.íavel, na^tne někdo , ten přece m
Krista pronásledoval, čistá nenávist bez příměsy lhostejnosti tají v sobě lásku, je rubem lás
ky - odpovíme my, A cc říká zimtvyc:vvtalý Kris
tus těm, jimž se zjevil. ’’Pokoj vám! Jako mě
poslal Otec, i já posílám vás”. ro znamená: Posí
lám vás do veškerého utrpení, kterým jsem prošel
já. Nebudu nikdy bohem politické moci 3 kdokoliv
se pokúsi ze mne takového boha udělat, stroskotá.
Pokud trvá čas, budu vždy Bohem trpících a ve
věčnosti se radujících.
Jistě bude neustale hromaděno mioho argu
mentů proti i pro božství Kristovo. Tuto při
však nerozhodnou argumenty čistě ^1010^^11X1.ho rázu, rozhodnou ji srdce milujících proti
těm, kdož budou lásku odmítat. Tuto při rozhodne
sám život. Neboť kdo odmítá lásku, odmítá život.
Zříká se dobrovolně života, který je nedílný a
každému člověku otevřený podle jeho zásluh a je
ho vlastního rozhodnutí

Štúdia dr. K. Vránu.

MARTIN LUTHER - CTITEĽ PANNY MARIE
Až,do konce 19. století převládali v katolic
kém ďéjepisectvi o osobě Martine Luthere odsuzu
jící tendence. Teprve třísvazkové dílo z pére
Hertmena Grisere /1911-1925/ a zejména^pek obje
vená práce Josefe Lortze Reformce v Německu
/1939/ přiznávely Martinu Luťherovi náboženskou
vážnost stejně jeko spoluv»nu církve,ne vzniku
reíoraece, jednoho z největších neštěstí křesťenstve.
Meitin Luther /eni z ket* hlediske xieboocoil
vždy jeko heretik. Mime jiné nám to petvrzujo je
ho výkled Maeniíicet, který venoval r. 1520 mledému vévodovi Jenu Friedrichu Seskému e ktéré do
svedčuje Lutherovu úctu k Penne Maeli. Kdybychom
sledovali Lutherovu maerologii v souvislosti s je
ho učením o svátých, pcznaei bychom, že Luther nekonec upussil ou udívání svátých s výjimkou práve
p. Marie. 0 ní doslove nepsal; "Creeture Marie
non potept setis leueari /Marie jeke,tier Boží
nemůže být dost chválená/. Neobyčejně významnou
skutečnosti zůstává, že Luther videi MeiTLi jedi
ně v souvislosti s Kristem, e že ve své osobní
zbožnosti e mariánské úcte vycházel z precí ve
likých svátých v iílííIoosi, jeko byl A-sunu^i-n
*
■ nsel^c, e zejméne Bernard. Z<dÄxjez-^ove^l velikou po
koru Muriinu e její božské metrství, tekže i
známý ketolický dogmatik Berahsrd Betl^msnn mluví
o Lutherově mariánské úctě jeko o "sladkém tonu
středověké mariánské zbcSt-nosi". Vypraví se, že
prý pepež Lev X. /1513-1521/ když mi ual ktosi
k přečtení Lutherův Výlkleä Magn.ifl.cet, řekl: "Dlehoslevené ruce, které to neps li."
Zpočátku se Martin Luther obával, že by sned
přílišná ^^K^unská úcta mohle poškodit ČL neru
šit čest jejho božského .Syne. Zůstal všek une
sen "deleko největším dílem Božím" totiž vtěle
ní/ Syne Božího, kde se Mrie stává matkou Bozi.

2
Proto zůstal až ao usmti mariánským ctiteLém a
s oblibou kázával zejména o mriáskych svátcích.
Mariu je pro Luthera především šatkou Bozi.
Zcela v katolickém smyslu podle rozhodnutí efezského koncilu r. 4J1, který proti bludu lestolicvu skvele obhájil toto vysoké exiinc důstojeoství. Iuthe r sic§ říká, že jen potvrdil ster ou ví
ru a zdůraznil příkladné ctnosti Maiiny, totiž
víru e pokoru, které ji provázely po celý její
život, avšak je pozoruhodné, jek ve svýeh marián
ských kázních e rozjímáních zdůrazňuje Variíau
"nevyslovit lnou velikost a po ivuhodnou důtcjnost",
které získala svým božským
I pro íuthara žlutala . ria pannou. Ve Výkladu
Maniiicat Tíká, že Maria se stele Matkou Boží
nadpřirozeným způsobem při nt porušencMi svého pa
nenství, n^boť jen z tak čisté panny se mohl na
rodit bezhríšný ňriatua. 2,cela v duchu církevní
tradice tvrdí, že Maria i po Kristově nerose í
zůstala Pannou a přím§ váánivě„brání árii proti
tvrzení., že měli ježte další deti. Vícekrát os
tře odsoudil názory římského heretik© Helvetie
ze 4» století, které tylo tehdy občas slyšet v
Lutherove okolí, že totiž prvorozený" zrntrnunái
že mele Maria ještě další deti.
Mariino neposkvrněné početí je Lutlisrovi zřej
mé. nekonče v témže omylu,
jak je Církev de
finoval© až r.wl- 54, když dokazuje
* že matka Bo
ží, zrodivší,r věčného Boha v teie, nemohla „být ob
tížena ani hříchy ani slabostmi. Doslova říká:
"Od prvního okamžiku, kdy za Čale žít, byl© bez
každého hříchu...byle nutné, aby byla pannou,
svátou pandou, která by byla vysvobozena a očiš
těna od dědičného hříchu e 1 *dyl 36 v dobe Tutherově o otázee ^poskvrněného p^otí do3ti diakutcvÄlc, stavěl se Lather na stranu Mariiných
obhájců.
tekouce i stopy nejnovějšího mariánského dog
matu o tělesném nanebevzetí ?. Marie můžeme u
Luthere nalézt. V jednom kázání z r. 1522 říká,

3
že v evangeliu není psáno o tos, "jak je -árie
v^ueLi s jak k tomu došlo. Utni také nutné to
vědět". Nazýva však -árii "nebeskou královnou
*
a svátek .tfeaebevxetí P. M&r-ie mel obzvláště v úctě.

*

•

*

w V osobní Lutharově zbožnosti byle -árie velikou
uříaluvkA-uí. Cbr cel se k ní nejei. 3 velikou úctou
jako kjMetee Boží, ale neváhal dovolávat seleni
její přímluvy u Boha. Gne nás nechce1 přivádět k
sobě, nýbrž k Bohu. řimlouv se za nás proto, že
Bůh uděluje pomoc na její přímluvu. Proto ji máme
vzývat.
V
w
Maric je vzorem pro každého Človeka. Práve pro
plnost ctnz^í. lení možno si nevšimnut, jak M«rtin Luther znovu vyzvedá a velebí Mariinu pokoru,
její odevzdanost do vůle Bolí, její prostotu, s Ja
kou se Čítá mezi malé, chudé, nízké, jímž tak často
byla u proroků a v žalmech slibována spása. Pro
Luthera. je Maria 'vzorem bezpodmínečné důvěry v Bo
ží Prozřetelnost a vzorem odevzd^anosti do vůle Bo
ží.
Vemooe-li Luther svůj Výklad .-taniiícrt svému
vévodovy, pak nejen proto, aby mu tak prakazel
svou vděčnost za ^rékazovmou přízeň, ale také
prcko a snad především proto, aby vévodu
*
bu-(^L^uího kux-iirsta napomenul a povzbudil ve víre a slí
bil mu útěchu Božího slova. Napsal, že "shřálozpěv Kša^iin slouží k tomu, aby zpíval o% velkých
činech Božích k posile nalí víry, k poteše všech
mlých a pro výstrahu všech velkých,"

Obrazy P. ^erie měl Martin Luther v úctě. Ne
ustále. Stejně jako obraz Ukřižovaného.
perie je vysoko zovižené znawní milostivého
jednání Božího vůči lidem.Gema to zdůrazňuje e to
je také obsahem ř agú-fik tu, ' ' chválozp*
evu , což
zní v lutherském vyjádření neobyčejně mile. Karla
se ovšem stale taká /obsahem Mßnificat/ znamením
odporu a důvode® tvrdých kontreveraí mezi katolic
kým. a evangelickými kře siany_. I dnes po II. Vat.
kornelu zůstává hlavním předmětem rozhovorů mezi
rozdělenými kKsteny aari nská úcta a učení

4.

x

*

I

o Ferne . árii. ZotÍEco si však Mrtin Luther
úctu k Penne ^teoli uchoval, protestantismus se
jí vzua! a překonal, jak ucf "katolické stře
dověké zbytky, jež Luther odstranit necokt^á^í^l..*
K^i.'orm^co, jojímž duchovnem otcem Martin Lu
ther byl, je tragika o mystérium. Zůstává největ
ší tragédií, že v době* key tyla potřebné jednota
liastve, Vošlo k rozštěpeni církve i národu. kar
dinal Hermsa, anglikánsky konvertita, napsal, ze
je vyloučené, aby se tak velik část křesťanstva
odloučila oo Říma jenom kvůli maličkostem a ne
podstatným vecem. Všecky om'iy jsou postaveny na
té či oné pruvuě © z ví Čerpji Život. Protestan
ti smus, tak rozš^^^ o tolik staletí existující,
muuí mít výsotě nejakou velikou pravdu e muuí jí
vydavat svědectví. To je uz nepochybně aféro ta
jemství živého i-cho, který je T-ánem dějin.
Podstatné’ je, že smřsl mariánské icty u Mar
tino luther® je tentýž jako v katolicismu
*
Marie
připravovala cestu ke Kristu, skrze larii k Ježí
ši. unes po U. vat. koncilu neônc neneáluc ne
děje, že bude nožno hovořit o
kéia znovuobjevení Mrie, která je matkou nySeho
Pána a "pravzor církvé", jak Luther často říká
val. velmi krásně říká o L-rii Oo. Vcticonum v
konstituci Světlo národ
*
/al/': "Ve své mateřské
lásce pečuje o bratry svého Syna, kteří ještě pu
tují v mha nebezpečích © nesnázích, dokud nebu
dou dovedení do šťastné vlasti. Proto je Panna
ksria vzývána v Církvi jako.přímluvkyne, pc®ocnice, záchrenkyně o prostřednice."

/Kstolické noviny, 16. srpna 1974, str. 3/
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W, . iiCodii ich a p«ía®9Vi»t e® 1® *w«i
*
a o®, i i. si ©v í . Cirkvi.
-Jv.o «iiivi ne tanci1«

Cirko
*
dôrnaae *
y jodilla a® . .nolle roeMidttjdiöC *
» oa*j» výchovy s ta *
fc ho*
y
cille.vej, ktorá e 11 éi mv. ■ ^eaiatlicca «na»
10íiOBe*®n4 ?c
r®
*
<a. CiaOa ts-kojt* *fc&o*
y
4» hane»®-!©« -eavoj *
. otl cic tolo-af©IC<
-ist-fclí a «ačov«eC ochota«!!« 3&©1£ .a
o rsal v pravej «ločo o • v hlto< a ve< oaí
i-dícnatnsMi. i>«m t®k .BCSí® sÄaobCS -il *
ŕ•tsvba avot• , itorf ísuí byt ^tvárnoaf ľud
ák oj í 1«.
ivíčá jedae-troon© .fotcc©«, či «1 ea
jod-4 o
íl- - im© Mtcrlollimehé
ettópsule mcta -e tav. číate e ňboiaaekú olclaat, -VZ.OC :?o*edÄ o oláme U.mmovl.
vodiči© mjú oro-o prvá právo • preto ob« hovorí U aell - oj evláÄt tot« e *£»@1
vychovávat o ti. Ink ofeh^oené- ptoofootü,* ©o
tak rontt-d«'c©, £« tea» kéo ©«bo
* mien
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b/ i
nadiáto prsto ae«®iv
ptalif tŕ^b-vs a nik m ník in# im Ja neaMe
a rlä vtist. ,-‘.ai át á t «1 nemsle srretó.oviiM
mono ©iaC vfe stu** Hasí svoj# v«®ho
*
to úlohy
oloi. pri r©4^rttöv©ni rodíme to*s včle.
GÍrtov a ee!*** n«i 4ai p . »•
* no vf*
chová. Jej úloha© je av<&st«vst v istkfm udoa
eestn spásy m varisein á«t dtset a« Itriatr-

von iivote. Fret© s©J v ■ital tomitonl® práv©
*a k-©®t««;:4tS v«©!-©vae
Jaj ei©f«a Je vytvorooii irHfM>t«d
a«®toaatit toratotule Čiovok» aa at.es Kris
tov,. a ©t petot .voôjďlii ©el n© '©»esteiM®».
života. Kr««ť®.*
ae
á
* /.s©ve s©$m«e£ idtov#
oie i Jodaeai*
«'aost sie íi-s&Brroeie vŕetiýeh
«otonští vsc'clssi® i r emjt š plnosti livoto, *iorá j® sá daná lá® v Kristovi.

ráiu. >..
kr«tensaií rodlMe »«Jé vdilř, le to
to ačeaie av“dto sgbtooí so náaodaaá, »*
© ©••
©č dese© uoa vmná v~iinau itátov ss -.vsi#
sJ *
#í bebtailsX ?«© maoBkch i
t-nto
si-sačto s-eEOCpevad ■ •
i Klada
*
>■ 4v« č lov sto v obi©©ti výcho
vy asobá zľ.ae wo » to®>«Mea®J &e©loráeli psáv,
es »torrJ s« ;>rläHáávs Mi M.
¥ Gtorte p Jenýcb národov v dl asu M
Je napÍ©earnj Xotoy Človek. ná. práv© n© vačelávaal«... fadelaai« aá net m ell ro avi
an tie 'IľaáetoJ ©rodnosti • p>«iloa«ii® • reápektowmie ratofvj lootoosU e posila- ai© • rtó»Utovgaie la skýeh práv » sátlsdaýeh slo
bôd. S - ©očarovať ssra^bt aaátoa lvo©¥
• prie tofstv© sriil vtoto^ai náraámd s vtot*
kýa
rssowý»! íloto o bož-n■ kými kn-ptoírnl. ••
1 orvcri m«ď© a»)© fmčlčl© ©3dlVi ttótHf ©čo«ob V:ítd«l«al.et kor
*
má byt daná irb deioau
f článku lt o hovorí
*
to M# člewlt M p«čvo ae atototo mslonie. »viáoai# e a£beton
st vo slabo svoj« pretobtoeMls orajiivrvet ©áa

alebo v «poi^deactve a
vo we-ejnoeti
©lebo súhrnas© s to ocení», vykostiv »nío
bobasia Jbnýeb oh.sdov.

á.
Hebe s
* eoáy ad otniefemsá ej v üeteve
Hä, Vek e á Muka .G»l »e hovořit jä
iáf
*
eWia Seeee&eJ éaeefErrilsMj republiky oé
rovnosé práve ©3 --©vlamti ©es viele od
tscJ «4 a - roáaoetl, reey, vet oaáseirového
«lebo nahol- aasáho vysnenie svojho sociálMte p6veéa alebo wOtsřeniis,* f áláaka 25
n hovorí s „keŕ.cý občas haneckej 4esotar etic
kej republiky oé rovnské právo sa vscelcniu.
¥ýchsvaé ľelevy sú keidása vri stu k«
.lebo slávnostná vyhlásenie psov«^«Jd oelosvetovŕ aaaha o revBOktl oríleiilont
vo výchove § vsdolsiaC « o sa -Hanlivo .-i
vod rutí os la bo n -sortu ? ieli by ..se si,
aby Stá - ne alests brali slová ô tavy e Leklvráde «lad okých •.- áv vitae s v previ ich
uataí.a&í®vsli, .reioi® trrvjiie sitsscie
. v n odnet & Vá nys obov S.
Je nutné osad, leji! t sa so stresy
ir ta vysekl stí á vstu penasi e úsilie ae
vseeleaie a výchov i, Vletky »nohy, ktoré
elúlia previs© vedela nie je po.rôhaá při
vítat, íasit byt vlek nakoniec hod sotené
od íe výc sov aýe b dolov, ks oré sed po. eé ej ů
»vám poiledsvka celistvej výchovy, taohovónia
práv» reáléov e práv. as kreeteaokd efebova. Celiete výc, . ovi* Je Vi.sk joáe .atae ob
rosená seé si átát nárokuje výe , ovný ssm
pol. řý
* ee ohaedaje -redlies e deioa nieica volba HcolekeJ íeray vsáoláveeej eeoty
e povoleMe
* . ale bf& ae Je levie ao Jeáasstraaaosti stemm ďleveka,
-Vo vedel vscíeh s uéakaýeh il noch -

od de^eýteh jaslí si ? uatveral ty - Je je
t inou svet ©a* x or o® a séklsdá-u tiÄloktiek.e'
a^'terlsliane. Celý Moot aá siest pečať
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tej t© l-MlÁgle.
aa©srailta
m otíslat. . jboď Xe toho ak© jedion správa#
«a
a©al«H ťieéá hh>ílke £u ls.rej pstrí tiehoe s k Qanévl.nti. -outo jeťnoat ra&a©«foa a® lest® atataMm» s tastua-stva -ere- aje a ©retriettika« Kroaťaafitj
*
vier
áe ©h-avára *íc
covers s lopieíaiH 1iaolegia sko -hu im i llvotaá fô -a
*
© kto roj
aa hovorí rova«±o sa© © á iu a aIkohollsae.
i
*
ť
v/aa.ovaai s H orat&ro s# ialiují ďej la/ k?oofoiwŕfcve a aldáuti * ci ksvaýeh
dojía dáva® v/vríteoýai argtswmMl ®ltóho
29 je-/i astrami® v yhlíčajú.
Stkolko ee ďiolafciaeký aot<j^eli®»us
s v toss v Seha aoalrC aj t . ®mí »'kto aátoženstvo s® jvvis e
*©
proiftek, kfcar^ satí
sákosite v aimát. &rc aoodus sie mt» oc
.«ba, musí »v aa/oaďef p rest ríed kos! prepageaj a tlakom a® svedstai«, eb/ v ssťoaoe
urýchlil* o imio vývoji, <-.-©/ a® » po-slo-daoa
4a *e prie treje» »á sjsvrai aüta»%« tá
*
Mu ojalátoíi a v socialistic t»: j eceeaoetl«
uuôa.aejc se propagroá e ”sa«vetoale ’ *1 4íř®, tfkře ? akilcky aeffcatďv« "ipCi©/ pries
tor \re lobCHäaí rouaoctaitter« ži^jsoa «aest* -

jď krootosaki občaul* v© vr «1 veeíeh ús

tav©— e v povolsalaah aaevýho-aeale e
odai'i-SUlC'.
ku obi rodičia sa p&® vpI/v.-ís t ýe h©
o aauhýth i.aýeh ©Ulakee Ceatávajď .rv®lc 4® telkých MffiiHk&ov vo »vojom avo^oaí. C í tie, i© s® s alai je ,J©á ak© - ©b*i*
a ■« rabej ďri#<4y* k/ biskupi ■ íä^jfí os
aďme táto f«liv.' situďa o s mu—ý— rouhovorov
!
*
očia ® mláčel©«.

.ž£žyť?r^f4.j.MgiJ
f tejta situácii saj ď krMttttuki ro41£ie a v/chov vr telia, kasal,
ta •• H
a puaomíal ťažká # #s©4.*a krámm dlahu
atvďrmveť ««§
*
á-s 1 do kFoutuaak-cb ©aeb-

~ 1 •
aoatí» >oa&ět La próbi Jedrws>rBEact.ltl
Mlenleil t lckoj láwlô. )i .• .'.
» \Ei .a; —
gašau ra&Yir.itiu. o mm tejto disky ,u nemH« b/ť ..jxú-aMri •#«.:?, aech s-' vyaeaovoaá
aiktoré d. letité t uŕl;ká.
s jmiSAaäi
rrl uvádsfiaí ku <resf«nske,j vier« Je
ui «d aseč'stku dôležití ukájo*., , |« viere
nie Je aálureda tl .bo rrrtlkled exaktnej
vedy, «le osobitný ejoobako cMpet plnú
skutočnosť.
rťvá «í. ««í s wWrlelXellkkiho ov^tnásoru oaiej hmote je J^dbr^ot* objektívnou
kutočnostou. * to mÄ-.sda je tvrdením,
ktoré oesôle byt sni cnes «al x sj tn dm sená. Brlmanle k tomuto avetoaásorti je
d rttó vle' , *ďto vle s - t ale vedecká ajrjleníe - je vleatne oratiko®dm vlery v
Sob®, itvorlteľe váetkých vecí. Áritíckl
my lanle eodiBobiuJti ae t erislletlokej viere
aeorekonaseraé telCosti asja® v posledných
ošMakseh. o prvej pir£lia.o bytí® e o mayele
živote,
o,P£^<>o^Jl toatu vocci potvrdl ujo v osJ
prírodovedci as celo® «v«t«e i« m®.®! v* »
*
ledksm lOb výmuau o krooťenek u vlerou
n- vldla žladny prottklod.

kl ov ek

j© v 1 ec . ...«ko yýal«dm ««ojoj urČL.

Hlíle sá-eíJs mtfcjpí.ol^.PtLkkého evéten aora znie: človek je produkt vývoje a
svojej ordeo. leteže, =rdcs u letí k eiov oka
*
Avs^k one ale j« jrv>. čo ho robí člo
vekom éM výkon eé® neurčuje jeho hodno
tu, Ba sal bohaté aolaoütl «orného desu
Én®eai«i&ejd -laí mzvlau le £1© . eke íwrno
hovorí, e človek bol vo#ý eo se®« e Šo
bol a tonovou# k -r c í. Ale ako obrna, Bolí,
eko difa Boile j# evlá ;aya ojôeeboa «o-

- I ■ oli^l^ & ajo Io4 =88 tw avo^la c~
«s»< -voji« Sitar! t** a« a 43581í.« ■ ;.-• FsbHade 3« Bab® v vaglitMoisi, odeMtes® do
J aha ■ earn* g« £ pri atela ?4 n®?® « «1 »X
pani® i* a .Ďsta.oí. , au i '.j# rvd©. .. v .S»ha t
palodeaat-aa epvseivých • daaláva alia X4o«y a u v Äeý
lä
*®
XuJ • h®»

č|»gfer mávala j a, J »č »•;» t í s t, sv;
j-osieliwtickA aaar^ika ®® odo ad saj a
aé s£r«ie. lakdba c Mpah «^«»loa^nak ho vF*
veje. ía si'U »pol ;■ aa*
í!» výatavbo eo?!.»Ham« j a d obr
* « . v«»14 ho aaty m a&my aaati taju. í.f® šô «tívajú etike ä nordlke
alaiobCataU ft&a a t may* ľ o 4 r .!«áa nil ä 4««a- i, l»tí &a arovna c 5b r - . ta«
d omi« Jvdaotllaee
pri lama ch psal
tiaj^sa i a»
labu, a de >la4 avadaal« ď o vý
voja* #t#aa «»< aMe byt epala^ooeC «e*
lain? al<ria ¥ Hl ab vwít SÍS
* » t í t ala
*
ho alr-aa c in -anovst « rsi v u v H
*
i«sai?
4® aiečo až pralo ow-i« ía Ja to »daana»

priádssnl «lebo davoleaď?

vai ’aia Je aMiaw«easis Cirkvi aejekirrteJiH tmd i? aavaUni. t se žlrnis.
Krveteaafcd «r
*4a® ia a§ triad! podia
taá aal.» Stahá av. » ktoíý’ aaa bel deravej
Er! to®. uißdi a® pod ‘. a Solích ^riááxaaí,
*
otjs
Xristový® arlb®;::«® Iduiy, ntůrý ni
koho & 1» 4y rev luč uje r sxorý a<®k«iMiuje
•fcúkolvtb nenávist voči človekovi. jřoraaja s« «adl® aariea« xterd a .a bal! aoreatrúkkovsnď «javaaía «
Nosiči® e vyahevávawXla m i® «me»
tajtCej ganardoil ca:afc;ii k pravej tvotbe
a«edö»i«, ktorí aé® dáva achc^sa f kŕ! le*ák® ÚÄtfUa veží program»® « sáoeťí® ale
aj vod
* a«BjeÄtívnaj aloa- !!•
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Uwf L 2Ü «M W J«_>aiia.prmzo«.

Irasttaskd p^odstvo aaodvöcm dlovo um
výat®»t>
*
met»« eie bo orloo^rjile- isvnatt»
J« * Maketalatiu ajto úloh? /M diania/.
trat® p»; rí an aieiat'aatic®: v/ehava
m dania a «MpavadtaiJ apolnpmei v apoločnašiti. MMJ' kreaten m® vial meai aaetit
kritima ptvMsavrf, kde loll® soinowti *
bratiee Je: 0 afoleprda*• 'Xeatl® apoluumcovet;
1. fa ®U.im% l v «laaosv Ma*
f/eh b? bol »' Mof *
y« 'tt€p^- 3. cirkvi.
. kde 'vaaikejU t6»lMk.f* ktoré ho
eddaXtji od lives« Cirkvi, e obe *
. £Je toe etó&joes'l sáaor , ktorá
•" pre.l eie re a proti J aha vadoaia.
4. k e »e atleduje ČiRnonař, ktoré ao
jrahreloje proti X aka k kliiaena a vedie
k swiUvlsti e o. i iný® ltíhiiu
Zachovat liete hentie® nla Je tehké.
16 le t e tjrt ep^jeai e aaeýhoč ®»i a • ririko®. brata jntreltiJa vitvý kraafaa -»o®.-e
e uai variacleh tjetiW te?# stredov ■ etsý&
rod>i. ov a kátsev e otpelýoh v obci. Alt
vôle byt pr®av®ddeit$n. e Jeho varneol *
viere e ovaďaela tade aj orl adealiv<aa
aeútoochn aluibuu éiovaxn a eločnosti.
qú

Mt 4ntfM^..J,aagMÉ „.«”I,žl..Jlto.

lAUkžl
Xraataaac®. výchov® ptradlas kleid -»u člo
veka a&it ta ..eeaévai t Mlovtf seajn Cir
ka1».
<ss Je ďarv&sjícaj nlidoii naakr«®1an# abrae cej ía Cirkvi, J oj úlohy vo sve
ta e pra av t. Cirkev tajr-lak ®nvý® a?©»
etc n avoileh c ej ín e aaprlak po atovanishodnýn akbeatMaa aia ja sluBataiic&a vlád
nucich tried. to viatjcfch cepoch boli v n J

- s
eV Stí

ta aj .«ti f ®!®*4 •
tví, marí macD.i «vej .iiwot »o dóetojn< i cliVok® ^rrvi ú&síjLoúô, qí'kvi- tileka,
aava«cmo»ti.,' AWMObI voja# táram, aeteai
vierw v JatUa «riet
*
Bo i ako »
Bra«« viaik/ch uší. % asloa stere í beli
našli «vadjcevle kmvt'eaakaj vi« , ktorí
xaktnuli «» a« Mali Skiba réžiám v kovantrainier t ,korô©iu k&i-Ma i© ai<eaa«'Jf len
ae B
*ra&arca
jahtiai&m^c» Híoaaa S^ria
leahíaiasaa®-» . iír-de Ialpa, ■tiúku Lteinovď
• aa Sexiaí^itaa folbaha. Sa 'óiaaa •ovalit,
abj beli ľ oaaiWnx ««a aitSpasei povery alafeo
iap®.i«Híma. H»Ä# kraasaa ®ÔJe ■ a$a v
iej is- - tJ viere a % aej isžaj Cirkvi fôdď
*
vef st Ja ■va.Mtve« al/ eevimii «elf -vat
.^oeolatvoai ävsajelle * tJeáaotil v-etkých
Itfí vietcfab aéradev» ráe a aulidr. f Jaésoa éaeka « v »aatoní fetetstve.
C islam viatkel m

-.-t „.>'.-»'• •'»i_r •_ h
_~
*

iH.23££žHMÁaL'HCelá krasteasité viekov© otca
Jedno, ne B-o» aejvi.ec aálaiíi eky vIs»© Clo
ver mnUiml friste. Kratttimscy Mvot
at terra a«©sii aj e od navolenie prváci*,
ďžaafkov. J® aáravaitoa na volmi« nat
Ssaltauj aa! KďoaXac v - sspaja ár ftfs
etojt© K
*J atrw, dáv t s® viest Jaka Xuchoa
k .xálteorti obre&u SaŽLebe , jn». Xda eeatea
Hrala, ktaad vadle k náé&wra Gto . lie J«
tleáay iní vaor aa vat® sveta, tlucae
ved -la cyMleske e tipia* ©aate, eta i á
ty ©ohle byt nábreáou •aeal«^*^»!-» Krista«
Laa oa «§^<a vy»lovit .ílov o s
a«. »5» tents, irr"t!s m Život
*

- dôvere k bohatej a ncKnej nUaeti
nášho Hne e najet e aB-iíeaí a eáae ae a»ttfst’ »tvi aa Jabe a-Sesíliml • riviaet k
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*Sosa aáa srnuM -ladičh rodí. Jaho ai~
looro
aa t*
*
a * Jabo alloot! od. řorJMsaao ?&•€•
*y djUlQ * Alsd/ch
Ich rodiča
*
krutaýeb s QtůůQi *
:■ MtocsUao r%
- ;acijov:a«J oiairoo.llv&aBl» Saab ich och i **
aňa,,
Jo v aJaa date# aBy ahl a aj • aiai «SSti oa© soetX© wi« j, easta ú® O&aaaakUu»
£ aau.
lohaai Y's * t-júlšei Beh
*
Otae, ya
i i ach ávat/«
MuaM »broiooidoaí au Konto—
rane i i oratadra
*
v Sari.aa.

Výňatky z textu Vyhlásenia biskupskej konferencie
z Anglicka a Walesu, ktoré podpísala 24. apr.1975.
Jednotu Cirkvi su dostane do neoezpečie, uk su ne
budú zachovávať smernice áv. Stolice pre slávenie
svätej omše. ?iuT, sú určití T^Žia, čo nedbajú na
liturgické zákony u pokračujú dulej v rôzných ex
perimentoch. Svitá Stolicu vy-ťLésile, že su už ne
smú viuc robiť duľšie experimenty u Su sa verne
misia zachovávať smernice uvedené v miál^. Je týra
povedané, Že bez výniuky musia byť zachovávané
rubriky, teraz zredukované na minimum. /Čo je vlast
ne iba udržanie povinnej úcty pred tajomstvom/.
Správaš opravdivé slávenie liturgie sa uá usku
točňovať tak, že au z nariadených možností urobí
výber s nového misálu; naor. pri úkone pokánia
a kánonu. Ale nie tak, že si niekto navrhuje
vlastnú^liturgiu!
Mnohí kňazi nezachovávajú liturgické predpisy,
ktoré upravujú nosenie litur/jic^'^é^ho rúcha, urču
jú úradné mooiitby za povin .é aw »d.
Veľké Škody utrpia variaci od kňazov, ktorí si
zavádzajú vlastnú formu omáe. Nemôže byť na tom
žiadne požehnanie, ke3 sa vedome zúčastňujú na
slávení ornUe, ktorá su neriadi zákonmi Cirkvi.
Niektorí su dali z-tint propagandou, ktorá uvádza
rímsky Misál Pavlu VI. Aj sumého pápežu obviňujú,
že v eucharistických modlitbách uvádza bludy.
Biskupi. smútiu nad tukými ohovárkumi.u znovu vy
zývajú k poslušnosti voči Jvňtej Stolici.
V spoločenstve so všetkými biskupmi celého sve
tu vyhlasuje Biskupské konferencia A^-licka a
r/lesu svoju lojalitu voči nástupcovi Sv. Petru
u dúfujú, Že kňazi a ľud budú týmto vyhlásením
presvedčení o tom., že sv. omša ss má sláviť oodľu obrudu nového římského misálu Fuvlni VÍ.

Karel Čapek:

BETLEHEMSKÁ HISTÓRIA

Keň so© aa učievd biblické dejiny, stále
©i bdi nejasné niektoré veci: čo so stalo
s pastiermi, ktorí so v Betleheme klaňali novo
rodeniatku, a kasa sa podeli traja krrli,ktori
za ndto. z tak ?d ”ka putovali so siatom, ka
didlem o myrhoi. Akosi som očakúvsaL, že by no
Veľký piatok mal dobehnúť k Pilátovi aspoň
posol od troch kráľov s odkazom, že sa síce
nechcú mieäať do júdakej provincie, ale že
sajú zvláštny záujem o osobu, zvanú Ježiš,a že
preto protestujú proti úkladom, ktoré sa proti
nemu chystajú. Alebo son odekávd, že by aa _
mdi aspoň dodatočne objaviť s lesknúcimi meč
al, aby ptanštii smrť muža, na ktorom Sa toľ
ko záležalo.
Traja králi boli možno už na pravde božej.
Ale «istotne žili ešte júdaki pastieri a bolo
by sa svedč do, aby sa na Velký pintou húfom
valili do J.eruzal<ma, a mávajúc palicami, aby
dermn"trovaai proti škandálnej krivde, spá
chanej na mižooi, ktorého príchod vítali na
kolenách.
Vtedy aors nechápal, ako je možnú, že sa
nikto nepoístml za vec Ježišovu, s že okre©
odseknutého ucha olc^huscvho sa nestalo nič,
aby nedošlo k tomu justičnému bezpráviu.
V detstve máva človek ešte tak trocha rytier
ske predstavy o svete.
í
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Lnes aa na tom dojíma skôr večne ľudská
groteska, ktorá sa tu tak jednoducho s sumozrejme vyslovuje. Predovšetkým öl myslím, že
ani traja králi, ani tí dobrí pastieri sa asi
neswaprrei, keS ni< sli svoje dary n^i^<^jr^<^«^i^-atku. Za druhá by som povedal, Že iste sa nie
koľko pastierov z Betleheme priHo pozrieť na
ukrižovanie - lebo ľud aá rád zábavu, *
to vám
bol cirkus” - rozprávsUi možno potomj “zem sa
triasla a hroby m otvárali - nuž stálo to za
to, ľudia bolí, maH ste tem by^i"
Tí betlehemskí pastieri žijú dodnes - ochot
ní vítať každého, kto prichádza, a kameňovrť
každ.ho, kto ndečo vykoma. Sú ochotní klaňať
sa - ale klaňanie nie je záväzok, hú ochotní
volať na slávu - ale sláva nie je prísaha.
Ich mesto je tam, kde nožne dačo vidieť takisto v betlhmdEej mataH ako na Golgoto.
Raz im káže anjol, druhý raz ich povzbudzuje
Kajfáš . Chcete kdesi do kelu s týmto Túciai
dobrej vôle! Majú dobrú vôľu poslúchať - ale
poslúchajú kohokoľvek. Majú dobrú vôľu spie
vať s anjelmi Hosanna i vykrikovať a lUami
"Ukrižuj! áno, pokoj in Im sa nič nestane,
lebo nič neriskujú - mi svoju česť. Sú to
ľudia davu. Každý z nás môže bv. ť človekom davu.

ľnes však už nejde o Meeiiáša, nezjavujú sa

anjdí, ani hviezdy ns nebi. Len tí pastieri
kovia zoattali* a to- aj so svojou vrtkavoeťcu
o krátkou p&.aťou. Sú lepšie organizovaní ako
vtedy, i namiesto anjela im hlásajú noviny,
či majú volať Aleluja alebo UkiJžJ...
Bstlehemkí pastieri už nečakajú na hviezdu.
Stačia in akékoľvek rachátle. Pokiaľ ide o nidi,
pôjdu sa klaňať prvej prskavke, Na hviezdy si
ľudia priveľt'i zvyknú
*
Aj keby mm chci! za
hovoriť všetko nepekné z tohto roka, na jedno
nezabudneme - ie sa uk^siHa nízka úroveň toho,
Čo sa nazýva verejná mienka.

3

li

Po tejto skúsemati by nás nemálo prekvapiť
nijaké verejné bláznovstvo, nijaká honba, ni
jaký cynizmu s. Prestaňme sa spoliehať na"zdr©vy inštinkt ľudu** a na spoľ&úivosť ľudí dďbrr^
vôle. boľL to ľudia dobrej vôle, ktorí křičeli:
vydaj BmÉwŠat lobrá vôľa môže z nás urobiť
poslušných občanov, ale nedá nám ešte dobý re
žim. N© ten treba okre© dobrej vôl© ešte aj
veľici dobrý rozum - a navyš© ešte veltei silná
vedomie pcvin«>as.t.
Vedomie povií nno í i: to je práve to, čo by
som bol ako chlapec čakal od pastierov betle—
hernýcH že sa opálu a pôjdu chrániť človeka,
ktorého im odsúdili, Že as postavia pred Pilá
ta a povedia: "Pane, my nie sme onuce!”
KeS je tu už raz niekto ©lebo niečo, pred číi
sme sa po’Honiii, ay za tým stojím! Je to,
pov^d-i by sm>, vec rasSeJ cti í * - A tu by po
vedal Mlát: * ulovia betlehemskí - na to som
Čakali Ci sa človek, ktorý aá vládnuť, môže
spoliehať na túto jeroz'llm&kú čvorgu, ktorá
dnes kričí tak, a zajtra inak? Z ľudí však ako
ste yy, sa robíš vojaci, ktorí sa nedajú. Z ľu
dí, ako ste vy s® rodia ríše. Bez vernosti niet
statočnosti, bez veľkých záväzkov niet sily.
Nechajme kričať vonku tých politikov - ja tom
mužovi nedovolia skriviť ani vlasí Pokaziac
síce krásny © večný príklad rmučníctva - ale
zato, u-tlehemanía. verím, že a© dá niečo urooiť z tejto prekliatej mlej krajiny
* .
A betlehemci by po■rr!ali:'Trnto Mlát je
aspoň rozumný chlap."A on by ich pozval k svoj
mu atolu.
/Mapíaané 1928/

HLAVNÝ PREJAV PODPREDSEDU ÚV NF ČSSR PROF. TOMÁŠA TRÁVNÍČKA CSC. ,
Na rozšírenom federalNOM výbore združenia katolíckeho duchovenstva
"PACEM IN TERRIS” 28. OKTÓBRA 1975 V OLOMOUCI;

Monsignor olomoucký biskup,páni biskupi,páni ordinári,vážení
prítomní,
predovšetkým dovoľte,aby som vám,predstaviteľom Združenia kato

líckeho duchovenstva z Českej a Slovanskej socialistickej republiky
;’Pacem in terris’1, odovzdal srdečné pozdravy generálneho tajomníka
ÚV KSČ,prezidenta republiky a predsedu ÚV NP ČSSR s. dr<Gustáva Husá

ka, a to spolu s jeho prianím,aby ste krok za krokom realizovali

a

uvádzali do života závery,myšlienky svojho I.celoštátneho zjazdu.
Schádzame sa dnes na sklonku roku I975,ktorý je významný pre
..■oho príčin. Oslávili sme v ňom 30. výročie vyvrcholenia národno
oslobodzovacieho boja českého a slovenského národa,oslobodenie Čes--

oslovenska slávnou Sovietskou armádou.Nezabúdajme na to,že je to
aj 30
* výročie rozdrvenia fašizmu Sovietskym zväzom,k čomu prispeli

i všetci ostatní členovia protihitlerovskej koalície. Po tridsiatich

rohoch usilovnej práce sú podmienky nášho života,práce

a rozvoja

spoločnosti tak priaznivé,ako doteraz nikdy a to z hľadiska vnútor-

nopolitického i zahraničnopolitického vývoja.Svedčí o tom mimoriad

na pracovná a občianska iniciatíva a aktivita,svedči o tom plnenie
úloh posledného roku 5.päťročnice i pripravovaný nástup do prvého
roku. 6.päťročnice.Svedčí o tom tvorivá iniciatíva a aktivita,ktorá

sa v našej spoločnosti rozvinula v poslednom čase na základe spo
ločného vyhlásenia ÚV KSČ, vlády ČSSR ,ÚRO,ÚV SZM pri príležitosti
nástupu k prípravám takej významnej historickej udalosti,akou je
rre našu spoločnosť XV.zjazd KSČ.
Pri všetkých týchto príležitostiach hodnotili sme úspechy KSČ,
robotníckej triedy,nášho ľudu,našej spoločnosti,ako v boji proti
okupantom za dosiahnutie cieľov národnej a demokratickej revolúcie,
tak za dosiahnutie cieľov socialistickej revolúcie.Ak sa obzrieme
späť a analizujeme príčiny,prečo sme mohli u nás zvíťaziť v národ
nodemokratickej revolúcii a prečo táto revolúcia mohla prerásť v

revolúciu socialistickú,prídeme k niekoľkým základným zákonitostiam,
ktoré boli,sú a budú platné v živote a v práci celej našej spoloč
nosti cez celé historické obdobie budovania socializmu.

- 2 Ide predovšetkým o to,že rozhodujúcou spoločenskou silou,ktorá
je schopná a povolaná oslobodiť nielen seba samoOnú,jale všetkých pra

cujúcich, oslobodiť ľudskú prácu, oslobodiť .človeka ako takého, je ŕcŤ-...
b etnická trieda; Ona samotná nemôže splniť historickú úlohu, ak nemali- •
svojom cele m^ar^]^^i^:ins]k^,:revol^ucnu
*robotni
^c^ku str^anu,ktorá fomrn*luje ideológiu a politiku. robotníckej triedy a zabezpečuje jej orga
nizovanú jednotu,ktorou je v našich podmienkach KSČ.

heboli by sme mohli zvíťaziť v národnejOemkrraickej revolúcii
a dosiahnuť úspechy pri realizácii cieľov socialistickej revolúcie,
keby ^bol pri nás stál náš najvernejší priateľ Sovietsky zvtz,ktorý

zaciurftsil oba naše národy pred záhubhu.VÚačíme mu za to,že môžeme
dnes slobodne existovať a úalej sa šťas^Livo rozvíjať v spoločnom

štáte dvoch rovnoprávnych bratských národov.Ďalšou podmienkou našich

víťazstiev bola a je vAdocm^ solidarita robotníckej triedy celého
sveta,národnooslobodeneckého hnutia všetkých tých,ktorí .-ešte bojujú

za slobodu,nezávislosť,demokraciu,mier a spoločenský pokrok.Solidari
ta ľudí dobrejvôlenktorí chcú,aby ľudstvo stále kráčalo cestou spo
ločenského pokroku.

Tieto základné a samozrejme aj ďalšie podmienky to boli,co umož
nili, že sme v osudovom boji o existenciu našich národov a nášho spo

ločného štátu zv/ťazili, že náš ľud pod vedením robotníckej triody a

jeho maaxisticko-leninskej strany mohol pristúpiť k budovaniu

bez

triednej spoločnosti,ktorá odstránila vykorisťovanie človeka človekom,ktorá odstránila korene všetkých ziel,ktoré plodí vykerisťovanie n

človeka človekom,či už ide o vojnu,fašizmus,apartheid,khlonializmus,

neokolonializmus a všetky zlé plody spoločenského zriadenia, ktoré
stavia svoju existenciu na vykorisťovaní človeka človekom. Tieto zá

konitosti je treba mať nestále na pamäti a uvedomiť si,že zásluhou

nového vedenia strany so s.Gustávom Husákom na čele obnovila sa plat
nosť týchto základných princípov a strana i celá naša spoločnosť sa
vyviedli z hlbokej krízy.
Nemôžem tu zvlášť nezdôrazniť ešte jednu významnú zákonitosť,
že totiž KSČ,robotnícka trieda samotná nemhü.r dosiahnuť tieto ví

ťazstvá. Že k tomu,aby sa dosiahlo všetkých tých úspôchov,ktorými dnes
žije náš ľud,a ktorých plody dnes užívajbolo nezbytné najužšie spo

jenie strany s maaanz,triedny zväzok robotníkov s roto-ílmi a inteli
genciou., revolučný zväzok komumístov s prMušníkmi iných politikkých

£trán,revoluč:ný zväzok oboch našich národov a všetkých národností,
ktoré šijú na území nášho socialistického štátu,še bol potrebný i

revolučný zväzok veriacich s ateistami. Bola k tomu, potrebná nasiršia celonárodná jednota pracujúceho ľuďu,ktorú v našich podmienkach
j od vedením KSČ predstavuje KP a organizácie v nora zdruzenei Platnosť

týchto základných zákonníosti si musíme stále a trvale pripomínať,
lebo len opierajúc sa o ich poznanie a vyulivainie môžeme doviesť

našu spoločnosť k dalším úspechom a k ďalšiemu pokroku.
V sú-ftaísti vstupujeme do obdobia,ktoré sa vyznačuje príprava

- i KV. zjazdu KSČ,na ktorom budeme bilancovať,rozoberať,kriticky ana
lyzovať všetko to,co sme dosiahli,odhaľovať pozitívne tendencie i
nedostatky,úzke miesta a rozvíjmím pozitívnych tendencií i odstra
ňovaním nedostatkov urýchľovať celospoločenský vývoj u nás.Vstúpíli

sme do obdobia,kedy budeme kriticky analyzovať,ako sa splnila gene

rálna línia XIV. zjazdu KSČ,výstavby všestranne rozvinutej spoločnos
ti,a to v celom komplexe na všetkých úsekoch života spoločnosti.Fos-ledné plénum. ÚV KSČ popri otázkach,ktoré sa týkali ďalšieho rozvoja
nášho poľnohostiCárstVi,sshviiilo list ÚV KSČ straníckym organizáciám
a všetkom komimistom k príprave zjazdu KSČ.Prejednávanie listu bude
úlohou nielen straníckych orgánov a organizáiií,nielen kommís^isov sa-,
mtných, ale bude významným podnetom k tonu, aby sa každý občanjksždé

iracovisko,každi spoločenská organizácia,každá inštitúcia zammsslili
nad výsledkami svojej práce,nad svojím podielom pri budovaní rozvi
nutej socialistickej spoločnosti,aby pre^m
?«
*
!! to,čo vykonajú k prí

prave XV.zjazdu KSČ v prospech svojej socialistickej vlasti. Aby sa
v tomto obdobní pripravili na to,ako budú realizovať závery XV. zjazdu
vedúbej sily našej spoločnosti.Veď generálna línia budovania rozvi
nutej socialistickej spoločnosti nie je iba vecou kornuunstov, ale

každého poctivého vlastenca,každého čestného. občan^každéhí0 pracujú

ceho človeka našej socialisticke j vlasti.PUnenie tejto línie sa dot
kne priamo i sprostredkovane každého nášho občana.
Je pritom nepochybné,že i XV. zjazd KSČ potvrdí základnú zásadu,
že na dosiahnutom stupni vývoja našej spoločnosti nie je jej ďalší

vývoj množný bez stále lepšieho a dokonalejšieho uspokojovania hmot- .
ných a duchovných potrieb očanov a s tým spojeného ďalšieho rozvoja
všetkých tvorivých síl, schopnossí, iniciatívy a angažovanosti milíono-

v.
* h más všetkých občanov.Znova to podčiarkujem,že vstupujeme do ob
lá náročného hodncdtenia plnenia záverov XIV. zjazdu,ktoré bude sú
re východiskom pre vytýčenie nových,ešte zložitejších úJon.
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Dovoľte mi v tejto súvislosti niekoľko slov k tomu^ako sa plni
li základné kľúčové úlohy dané XlV.zjazdom dané v našej spoločnosti.
Jo zrejmé,že po dlhšom období podarí sa splniť prakticky v plnom roz-•

sáhu úlohy dané 5. päťročným plánom,nemôžem tu rozoberať všetkých
kvantitativných i kvalitatívnych ukazovateľov päťročného plánu>ale
môžem uviesť jeden súborný,ktorý svedčí o úspechoch plnenia plánu.
La túto päťročnicu podarilo sa vytvoriť nadplán národný dôchodok v

rczsahu tridsať miliárd korún.To samozrejme umonilo poskytnúť doda

točné prostriedky na další rozvoj národného hospodárstva.na ešte
rýchlejšiu tvorbu národného dôchodku a samozrejme i na plnenie so

ciálneho plánu,ktorý schvááil XIV. zjazd. Je známe,že i napriek nižšej
ako bola plánovaná,bola v tomto roku tretia či druhá najvyššia úro
da zrnín v histórii československého poľnohospodárstvai Že ono vyro
bí nadplán stanovený pre päťročnicu viac o štyri až päť miliónov

ton zrnín.ha základe všestmmého rozvoja poľnohospodárskej výroby,
môžeme už pred XV. zjazdom prejsť od línie danej XlV.zjaaz^n k tomu,
aby poľnohospodárstvo krylo celý prírastok spotreby potravín z vlastných zdrojov a tak postupne krok za krokom zabezpečiť úplnú sebestačnosť ČSSR vo výrobe poľnohospodárskych produktov,pre ktoré sú v na

šich klimatických a podmienkach možn^tiNaše poľnohospodárstvo tak
ako to dnes obrazne hovorievameei ked tvorí len menšiu časť národné
ho "ôchodkk,stalo sa významným stabiliaannym faktorom celého nášho
hospodárstva.
Pritom neskrývane niektoré úzke miesta a. problémy.pred ktorými

budeme stáť vo zvýšenej miere pri plnení úloh 6.päťročného plánu.
Predovšetlým ide o skutočnosť,že u nás je chronický nedostatok pra
covných síl, že teda hospodárenie s pracovnou silou,úlohy rozmiestňo
vania pracovných síl,spáv-\meho rozmiestňovania regionálneho i odvet
vového, sú jednou z významných úloh a problémov súčasného i budúceho

obdobia.Probíémy preívávajú i ked sa podarilo dosiahnuť obrat najmä

v záverečnej časti päc’ročnice.v oblasti investične j výstavby, ktorá
pre nadmernú rozostavenosť a nadmerný čas,spotrebovaný na výstavbu,
viaže velké materiálne a fnnančné prostriedky,ktoré ešte neslúžia
k tvorbe národného dôchodkuTreťou kľúčovou otázkou,pred ktorou sto

jíme, je riešenie problému vývozu a dovozu.V podmienkach ekonomickej,
energetickej, surovinovej a mmnovej krízy kaj^italistikldfe^o sveta vzni -

kajú pri určitej našej závislosti na trhu kapitalistckkého sveta ví

ťazná negatívne dopady na naše národné hospodárstvo.Ak máme zaistiť
ž.:1.ší rozvoj národného hospodárstva,další rozvoj celej spoločnosti

- 5 v týchto zkažených podmienkach,Vyžaduj e to nepochybne Caleko väčšie

úsilie,daleko väčšiu náročnosk,áaleko vyššiu zodpovednosť, caleko kva
litnejšie riadenie,tak, ako to formuloValo novembrové plenum ÚV kS?
ninuLého roku.Riešenie všetkých týchto problémov je v súčasnosti ’mož
no a nutné predovšetkým moblíizaciou všetkých rezerv,využitím všetkých
intenzi.fklaačnych faktorov rastu,skvaL^iťn^nim plánovania a riadenia,

správnou orientáciou a rozvinutím tvorivej iniciatívy a aktivity pracujuícicba to nie na to,aiy vydávali viac fyzických síl,ale aby svojou
tvorivou, prácou hľadali optimálne wžnooS^i a zdroje pre rast rentabi

lity a efektivnosti,pre splnenie a prekračovanie zvlášť kvalitatív
nych ukazovateľov päťročného plánu
*
Jednou z významných pomoci v rie
šení všetkých týchto problémov našej ekonomiky je integrácia a koope
rácia v rámci RVHP i rozvíjajúca sa medzinárodná deľba práce.

prečo hovorím o týchto veciach na tomto váženom zhro^^ť^^:^^ ?
Je totiž jasne,že každý,kto pôsobí na našich' občanov,musí ich viesť
k tomu,že práca pre spoločnosť slúži ako celej Spločftoos^tak súčas
ne každému občanovi*
že

poctivá iniciatívna práca je v našej socialis

tickej vlastí nielen zákonným,ústavom zaručeným právom,ale aj čest

nou povinnosťou každého občana.Myslím,že patrí k morálnym povinnos
tiam. členov ”Pacem in terris" a všetkých knazov,všetkých duchovných,
aby otvorene povedali všetkým tým,ktorí hovoria z kazatel* nice alebo
v osobnom styku: v k.aIfi.talistickom. svete,ktorý sa tak rád vydáva za

slóbodný,modlia sa dnes miliony veriacich robotníkov.miliony veria
cich pracujúcich,aby ráno nestáli pred zatvorenými dverami podnikov
a pracovísk; modia sa,aby sa dostali znovu do práce,aby maai zaiste
ný zdroj dôstojnej ľudskej existencie pre seba i p.e svoje rodiny.
Do vedomia všetkých našich občanov misi preniknúť skutočnosť, že plá
nované, stále lepšie uspokojovanie hmotných i duchovných potrieb,tak
ako to nepochybne vytýči ZV.zjazd,je a bude možné len pri vyššej tvor
be hmotných zdrojov.Je treba otvorene povedať,že plnenie sociálneho
programu,schváleného ZIV. zjazdom KSČ bolo mcÔzné len preto,že rástol
národný dôchodok, že rástla tvorba maaeriálnych zdrojov a práve vyš

šie äko plánovaná tvorba zdrojov urnožnôla pfijatie dodatočných opatrenzL rozširujúcich závery XlV.zjazdu strany v oblasti sociálnej po
litiky. Úvedomme si na faktoch túto priamu závislosť mcelzl výsledkami
práce našich občanov a medi plnením sociálneho programu.Mzdy rástli
o oí:čo rýchlejšie,ako sa plánovalo.Dnes sa v oblasti národného hosľ ' vetva dosahuje priemerná mzda takmer 2. 3 00 Kčs mesačne. Prij h'i v

- 6 širšie opatrenia strany,vlády,ÚRO v starostlivosti o matky a rodiny

.v viacerými deťmi, Vo Federálnom zhromaždení budeme za niekoľko dní
schvaľovať nový zákon o dôchodkovom zabezpečení,ktorý sám prinesie
v budúcom roku naviac viac ako J miliardy tým,ktorí sa svojou sta
točnou prácou zaslúžili o výsledky budovania socialistickej vlasti,
miesto plánovaných 500 000 bytov postavíme v tejto päťročnici tak
mer šesťstotisíc bytov.Do nového bytu sa tak nasťahujú asi dva mi
liony našich občanov.Uvedomme si,čo to stojí úsilia a aké výsledky

musíme mať,aby sme udržali v podmienkach celosvetového vývoja sta
bilné ceny,trvalý rast životnej úrovne a pod. Spojenie medzi výsled
kami práce našich občanov,ich životnou úrovňou,uspokoj ováním stále

vyšších oprávnených hmotných i duchovných potrieb,je celkom evident
né a zákonité.
XV.zjazd KSČ nepochybne určí ešte náročnejšie úlohy v oblasti

sociálnej politiky.Zaistiť ich plnenie v súčasných svetových pod

mienkach, bude mimoriadne náročné a preto celá strana,celý NF i vy,

musíte venovať pozornosť čestnej,obetavej a iniciatívnej práci na
šich občanov.Od plnenia úloh 6.päťročnice záleží všetko ostatné.Od
toho závisí plnší,bohatší a šťastnejší život každého občana^

Druhou oblasťou,samozrejme vedľa iných,ktorou sa zaoberal XľV.
zjazd,bola oblasť rozvoja socialistickej demokracie,t. j. účasť ob
čanov na tvorbe.realizácii a kontrola politiky,na riadení a správe

štátu.U nás je týchto možností celý rad. SÚ prakticky nevyčerpateľ
né. Začínajú voľbou poslancov,volených predstaviteľov štátnej moci
a správy a zákonodarných zborov.Je ich viac ako 200 000. Viac ako
milion občanov pôsobí v komisiách UF, v dobrovoľných občianskych ak
tívoch, v domových,občianskych a uličných výboroch.Všetci títo obča
nia,ktorí tam pracujú,podieľajú sa na rozvoji socialistickej demo
kracie.

V tejto súvislosti je treba otvorene hovoriť o tom,aký demo
kratický, opravdivé demokratický je náš volebný systém.Mám mnoho

príležitostí hovoriť s delegáciami,ktoré prichádzajú k nám z kapi

talistických a rozvojových krajín.Ani my sami si neuvedomujeme,aký
je hlboko demokratický v zrovnaní s volebným systémom buržoáznodemokratických krajín.Aké demokratické sú naše volebné zákony. Už
dlho pred volbami prebieha pod vedením strany,na'báze UF a organize-■

ciz v ňom združených,vrátane štyroch nekomunistických politických
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stľán,navi^hova:^:ie kandidátov. Po ich navrhnut í,ktoných je viac,akio
■ osi^eneckých miest,prebieha na pôde NF a orgánov k tomu »riadených,
výber kandidátov
T
*
í predstupujú pred verejnosť a každý občan má na
predvolebnej schôdzi právo predniesť svoje pripomienky ku každému
navrhovanému kandidátovi. Pripomienky sa skúmajú a prípadne riešia
odvolaním návrhu kandidáta a navrhnutím nového. Občania majú možnosť

navrhovať í vyjadrovať sa pred voľbami, ku kandidátom a čo je najdô
ležitejšie! každý vybraný schválený kaiindidá-t predstupuje pred voľ
bami pred našich občanov s volebným progprmiom NFi Ťen program nie
je v žiadnom prípade sociálnou demagógiou,hle reálnym. plánom rozvo

ja ob<^e,okr©su,m^£^ita,k^aja a v podobe záverov XÍV*zjazdu a päťročné
ho plánu celej našej socialistickej vlasti* Demalirtičnlsť nášho vo
lebného systému je teda v celej prípráve vb-febného aktu,ktorý môže
byť aj maaifaístačnýji^ri ktorom pracujúci Vyjadrujú volbou kandidáta
svoj spontánny a presvedčivý súhlas s politikou strany/NF,s kandidát
mi a progmom NF.Proti tomu stojí bwržoáz^s^-^'dfe^okkrtic^lk^, tak vy

chvaľovaný tzv. slobodný volebný systém,v ktorom má občan-iba jedi
nú možnosť vybrať si z navrhnutých. kandidátnych listín,bez toho,že

by mohol spolurozhodovať o výbere kandidáta a tvorbe proiramu,ktorý
by mal kandidát předložité Nedávno prebiehali volby v tak "dem^^^kratíckej" krajine ako je Švajčiarsko a to za neučisti takmer pHovice

voličov.Je známe,že v USA zvolili nejedného prezidenta podstatnou
menšinou voličovi

Volené zastupiteľské zbory sú jedným zo základných pilierov

socialistickej demoioa^^^ie u nás.Eixisťuje však ešte rad óalších.Veľké práva a povinnosti má hasa odborová organizácia;!racujnci

jej

prostrediüctvom majú právo a povinnosť podieľať sa na riadení výroby,hovdWť do toho,ako sa má roalizdvaf päťročný plán,majú právo a
povinnobť starať sa o pracovné a životné podmienky pracujúcich

v

podnüoch.V tomto smere má odborová organizácia prakticky neobmedze

né možnosti. Máme celú širokú. oblasť drušstôvte<emalliacii.Máloito
si uvoduuje,že v ČSSR je v družstevných organ izáciách,v spotreb-ných,výrobných/bytových a poľnohospodárskych Oružsivách,združené '
viac ako 4 milióny občanol.Tieio družstvá,sarnozrejmo v súlade s
platnými zákonmi a paťaročným plánom spravujú, svoje veci do facto

samé. Samo rozhodujú o tom^ku budú žiť,pracovať,hospodáriť. Máme

samozrejme celú. oblasť spoločenských organizácií UF,v ktorých platia

zásady demokracie vo vnútri týchto organizádii, ktoré sú zakotvené
v ich stanovách a sú súčasťou socialistcckého demokratizmu celej na

sej spoločnosti.
Mohol by som uviesť aj príklady ako ba občania zúčastňujú na

celoštátnom rozhodovaní cez svoje spoločenské organizácie.Žiadny zá
kon, ktorý sa týka pracú jiúcich,sa nepripravuje a neodsúhlasuje bez

odberovej organizácie. Žiadny zákon,.týkajúci sa mladého pokolenia,
neprejednáva sa bez súhlasu SZM. Žiadny zákon,týkajúci sa rozvoja

telovýchovy a špor^nie je prediskutovaný a schvaľovaný bez účasti
orgaľ^ií^i^c^ľLe.ktore j nápliiou je rozvoj telesnej výchovy a športu.A tak
by sme mohli uvádzať zákon za zákonom,.vládne opatrenia jedno za dru
hým, aby sme dokááali/že formovanie zákonodarných noriem a ich prí

prava nie je iba v rukách volených poslancov a vlády,alc že je aj

vecou širokej občianskej verejnosti.
Koniec koncov príprava XV zjazdu,formovanie generálnej l.ínie,
ktorú schváli XV. zjazd strany,bude prebiehať za najširšej účasti

všetkých občanov a organizácií združených v NF.VjýHíorí pracujete
primo
cbča^im,dobre viete,aký význam pre rozvoj socialistic
kej demikrrlCe,pre účasť íudí na tvorbe,realizácii a kontrole poli

tiky majú volebné programy NF.Ony nie sú nič iného ako konknetizá-

cia generálnej línie strany, komplexná realizácia tejto línie v miest
nych pcSmienkach.Voltbné programy sa rodia za účasti cbčlnov.Oběania
v predvolebnom obdob:! dávajú svoje pripomienky.Na ne sa odpo^edá.Tie,
ktoré sú demaaogickk,nttetlizovateľné,sa jednoducho otvorene odiiet* Tit,ktoré sú správne,ale ešte nerealizovattľné,sl vysvetľujú a
nu

tie,ktoré sú aj správne,aj realizovateľné zaradia sa do volebného

programu ešte pred voľbami. Otesania maj ú právo najmenej dvakrát do
roka zúčastniť sa na kontrole plnenia volebných programový ktorom
plnení referujú poslanci UVA samoorejmoý to je tá rozhodujúca zlož
ka socialistickej demiCrelCe,cbčanil nemajú iba právo ztíčastňovať sa

na tvorbe a kontrole pol.it.iky,ale majú aj právo a modálnu i povinnosť
priložiť aktívne ruku k ditLit>aktlVnt sa zúčastňovať na realizácii

politiky. V miestnych podmienkach sa táto politika konkveeizuje v po
dobe volebných programov Národného frontu.
Prial by som vám prežiť svoj vlastný zážitok.V súvislosti s me

dzinárodnom kongresom,konaným pri príležitosti Medzinárodného roku

žien v Berlíne,bol u nás seminár niektorých predstaviteliek ženské
' j o hnutia a ženských organizácií i verejnej mienky afrických, áz i j-
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ských a latinskoamerických krajín.Mal som tam prednášku o Wie
volebných. programoch W. Povedal som im: ”Ste v HwupoOci /tam sa ko
nal seminárAvyberte si tu v okolí Pelhřimova ktorúkoľvek obec. Záj
dite sa ta podívať,navštivte predsedu UY a predsedu MV NF,]?oži^(^£^;i-

te ich o predloženie volebných programov i o to.aby vám referovali

o tom,čo sa v ich obci urobilo doteraz pre bohatý mitt^i^iál^ny i du
chovný život občanov. "Účastníčky seminára sku'točne navštívili jed
nu obec a JE.Boli nadšené nad hrdosťou našich občanov na to,čo

všetko sa za krátku dobu 4
*rokov

tohto volebného obdobia vykonalo

pre zlepšenie života našich občanovj V podstate možno povedať, ie
väaka tomuto demoor atickému pristupu,ktlry priamo vyvoláva tvori

vú občiansku iniciatívu a aktivitu,pomaly ale. iste mizne rozdiel
medzi ded inou a mestom.Riešime téda jednu z vážnych líázlk5Jjednu

z vážnych úloh budovanie socialist icke j tooločnosti.Tei,ktl dnes
k nám,nemôže poznať naše mestá a dediny
a ocenuje.v akých pbdmi.enkach dnes žijú naši občania.

po dlhšej dobe prichádza

Chcel som takto útržkovité dlkázať,prečl pod vedením KSČ,za

existencie NF,tohto trňodneho a revolučného Zväzku.ako som ho defímval.nie je nutná a nie je dokonca prípustná nejaká opozícia
v buržoázno-demokratickom zPtsIí slova. Veň línia strany je vecou
všetkých občanov,volebné programy UF sú takisto vecou všetkých.
Rozpory sa vyjasňujú a osvetľujú,“ s.ú(^:^iužs^<^.j úprimnej a otvorenej

diskusii a všetci máme jeden spoločný záujem,aby sa naša spoločnosť
áalej pokrokovo rozvíjala pre blaho,šťastie a spokojný život každé
ho jednotlivého občana našej vlasti.Pretože sme odstránili korene
triedneho anttg;onier!lu, môžeme ťaha^aby som povedal obrazne,všetci
za jeden povraz a v najširšej národnej jednote realizovať bez ps^-

^0062^^^^!^^ foriem opozície našu áalšiu cestu a výstavbu.
II socialistickej demolrrtii samozrejme patria i základné prá
va a slobody našich občanov,zaručené ústaviuyChcel by som tu pri
pomenúť správne poňatie práv a slobody občanov tak^ko to urobil
na mimoriadne významnom Svetovom kongrese mierových síl v Moskve

s. Orežme^,.eed argurnennoval proti niekto^m názorom našich. odporcov,
ktorí definujú zo svojich pozícii otázky slobody,deeelratie,ktorí

vyzdvihujú myšlienku "dkeolk•at-ickéhl socitlZemu!,, "sociaizmmu s ľu
dskou tvárou” apod.,asi toto: Pre nás komunnsttv,členov socialis
tického spoločenstva je rozhodujúce v prvom rade vytvárať eaatki^áS.-

ne, existenčné podmienky pre to.aby človek mohol sloboDe žiť,slo-
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taJlné sa rozvíjať?My v soc^ial^^'ticlý^c^h krajinách sme pokročili kva-/
li'caiívne áaaej,ako sú dnes kapitalistické' krajz^ny.Veé právo na

prácu,na vzdelaniejna starostlivosť o zdravie,na starostlivosť v
nemooi,v dôchodku .»právo na prístup ku kultúrnym hodnotám u nás nie
sú len deklarované teoretické práva,ale už ich oealizuiemi.Podstatnú iasť z nich sme realizovali.Ako äaleko sme napWklad polkošili

v skutočnom zrovnoprávnení ženy. Iní tieto zásady vyhlasujú,ale pre
trdednu podmienenosť vykortšt’ovat&Ľskéh» systému tieto problémy nemo* :
žu riešiť a vyriešiť.SÚ jednoducho trícetne limitovaní. My chápeme

slobodu a demokraciu tak^aby na základe zabezpečenia hütnfch

a

duchovných, potrieb občanov mohol sa každý slobodne rozvíjať, aby

mohol slobodne prispievať k ôalšej výstavbe socialistickej vlasti,
v boji za mier a spoloiehský pokrok na celom svete.

Medzi tieto ústavné slobody samozrejme patrí i sloboda nábožen
ského vyznania. Tu sa môžem oprieť o vyhlásenie s. Husáka na plenár
nom zhromaždení NF v r. 1971 'ktoré sa potom vo svojom obsahu opakuje
v straníckych dokum^nljoch i v záveroch XIV. zjazdu KSČ. V tokto vy
stúpení s.Husák povedal: "Jedným z ústavných práv nasej spoločnosti

je sloboda náboženského vyznania.My,ako komuuisti,sme stúpencami ve
deckého svetového náboru,ale rešpektujeme náboženské cítenie našich.
cbčíarliv.Veiiaci džínía, príslušníci rozličných cirkví,môžu sa u nás

slobodne hlásiť ku svojmu náboženstvu a bez prekážok sa zúčastňovať
na náboženských cbradoch.Nehodlámi ani v budúcnicii v našom postoji
k veriacim nii meiiť.Neiripustime však pokusy miešať náboženstvo s

pojLi^lik^ť^u^a^^^e^b^o ho zneužívať na vytváranie protisocialistickej opo
zície. Máme úprimný záujem na
usporiadaní medji štátom a
jedno tlivými cirkvami1'. Toľko citát.

Cirkvi majú teda zabezpečiť náboženské vyžitie veriacich a
súiasne majú zákonitú povinnosť dbať,aby sa náboženské presved^nie

periacich nezneužívalo k Sdeologickimu a poliSiikimu nepriateľstvu
voii sucialLisl^icé^í^u z^nden^^re^ teda môžu cirkvi konať len ta
ké ai.cii,ktoré sú primo súčasťou náboženského kultu a to predovšet

kým v cirkevných objektcih,ktooé majú k tomu účelu cirkvi k dispo
zícii. a iinnosť kňazov a duchovných môžu vykonávat1 len občania k to
mu kvalifikovaní a mjúci k tomu príslušné štátne oprávnenie. Nie
je teda z hľadiska postavenia, cirkví a kňazov v našej socialistic
kej spoloinosti a v našom zákonodarstve nii nejasné.Sloboda nábo

ženského vyznania je zaručená ústavou ,.v®riac í občania sa môžu sL.o-
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náboženských obradoch. K tomu,čo povedal s.Husák o pokusoch mieša

nia náboženstva s politikou
*v

ytvárania prottŕsocialistickej opozí

cie, je treba otvorene povedať,že klerikalimrnus nemá a nebude mať

u nás v socialistickej spoločnosti mesto.
Z tejto tribúny mi dovoľte,aby som vysoko oc^nw. skutočnosť,
že Združi^nie' rímskokatolíckych kňazov "Pacem in terris" tieto
zásady,ako som ich uviedol,si osvojili a významnou úlohou celého

vášho Združenia je získať pre ne rozhodujúcu väčšinu rímskokato

líckych kňazov ako verných občanov našej socialistickej vlasti.
Rovnako oceňujeme,že "Pacem in terrls" sa jasne dištancuje

od nepriateľskej kňazskej a inej emigrácie,ktorá je tým agresív
nejšia a zúrivéjšla,čím úspešnejšie prebieha výstavba našej socia
listickej vlastijčím úspešnee^ie a pozitívnejšie sa riešia vztahy

med^i štátom a cirkvou.I tu má Združenie "Pacem in terris" jedno
značné stanovisko,ktoré je treba z pozícií socialistickej spoloč
nosti priaznivé oceniť.

Ďalšou významnou ulohou, danou XIV. zjazdom KS^je výchova so
cialisticky mysliaceho a konajúceho človeka. I tu môžeme konštato

vať významné presuny vo vedomí našich občanov-konkrétnym svedec
tvom toho je rozvoj pracovnej a občianskej iniclátívy^aktivity a
angazovanootijkio^ najmä teraz v súvislosti s prípravou XV zjaz
du nadobúda nový rozmach. Treba konštatovať,že si vysoko ceníme

prácu každého,kto svojím prínosom prispieva k výchove socialist ic
ky mysliaceho a konajúceho občana. Jej súčasťou je výchova k láske
k rjdičjm,rojine jškilejkilekiívu,praacviski,práci,viaati,štátu,úíctj k zákonom k priateľstvu so ZSSR,k solidarite so všetkými ľufmi

tejto planéty,ktorí ešte bojujú za sl^obodu,]^eá^áii^ľlosť,1m.'er a spo
ločenský pokrok, výchovu fyzických i ^orálnych vlastností našich ob

čanov a pod.

Ale to všetko socialistickej spoločnosti nestačí. Chce-meviac.
Chceme dosiahnuť stav,aby náš občan poznal zákonitosti vývoja prí

rody a vývoja ľudskej spoločnosti.. Aby dokázal na základe tohto ve
deckého poznania zvládnuť prírodu a usmeeníovať i riadiť spoločen
ský vývoj. Sme presvedčení,že proces výchovy sa musí zavŕšiť sform
ovaním maarx-leninského svetového názoru,ktorý na základe vedec'
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a nie odovzdane pasívne čakať na to,čo peide.Preto celkom otvore
ne i tuná nemôžem nezopakovať,že v tejto oblasti,tu je a bude tr
vať neprekonateľný rozdílel meddi ideológiou komuuisl^(^5r,^^(^^:i ideo
lógiou socialistckkoho štátu a medzi

giou náboženskou a cir

kevnou. Po celé obdobie budovania socialistickej spoločnosti budeme
Sale j zvádzať zápas o vedomie č]^oveka,s^by sa stal skutočne aktív

nym tvorcom svojej brdúcnioti.Trntk zápas povedieme trpezlivo,pre-

dovsei^lým pozitrntymi zmenami- životných podmienok,podmienok bytia
našich, občanov a samozrejme súsľavnou.rovnaká významnou ideologickoi prácoú na všetkých úsekoch. spoločnosti.Ak používam tieto veľ™ ■
mi. otvorené formulácie práve na tejto pôde,tak môžem použiť veľmi
závažnú,pre vás iste životne závažnú otázku: Je dôvod k tomu,aby

sa veriaci,aby sa cirkvi,aby sa kňazi a
v dôsledku tejt-o
slkuočnosti post-tavli na druhú stranu barikády,alebo je dôvod preto>aby sa i pri tejto situácii,ktorú hovoríme jasne Io, i v msedinárodnom meraaie, zúčastňovali na realizácii politiky strany, ktorá

má najvyšší,opravdu humh^^sí.cký cieľ: stále lepšie uspokojovať
hmotné i duchovné potreby občíaiok,vytvárať podmienky pre plnší,bohatší a istejší život každého občuia,ž.ivot v mieri,v socialistic

kej demokkacci,v spoločenskom pokroku. Stotožniť sa so svojim ľu^dóm,
s jeho potrebamiprogramom mierového budovania socialistickej

vlasti poskytuje každému občanovi bez ro? .
m. raty,národllOkSi,náboženstva,svetového názkrr,pla•fkom!lr pre y- vnu úbasť na budovaný
socialist icke j spoloč' psti v záujme každvO jednotlivého občana,

celej spolkčnoktiL^í záujme ľudstva nasej planéty.
Toľko ueda k úlohánmktoré vytýčil ako zásadné XIV zjazd

sC

biet pochybností o tom,že rovnaké stanoviská zaujme aj XV zjázd.
Ak som doteraz hovoril o vnútropolitických podmienkach ďal

šieho vývoja,re^ôž<m nezdôraznlt^že v súčasnosti jestvujú pre na
šu socialistic lu vlastôpre celé socialistické spoločenstvo také

priaznivé podmienky a m^rlinárodlipolitické klíma ako nikdy doteraz.
Ak mám správne chápať medzinárodnú politiku. KSSZ, sovietske
ho štátu., naše strany,v^d-y^e^Ao socialistS-kkého spoločenstva a
mierového hnutia vo svete,musíme poznať a dobre si uvedomiť dve

..úkladné východiskové stanoviská,. Pokiaľ sa s nimi nesitotožnímejne.h'•ieme robiť dobre a kvaiifikoäai|•■r mierovú politüui,bojovat’ za
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Prvou základnou podmienkou,z ktorej možno vychádzaj,jo skutoč
nosť, žo politika kornuuiiSických strán,našoj i sovietskej, oboch na

šich štátov a celého socialistického spoločenstva nie je nejaku
precrio^dnou talctikou,ale je integrálnou súčasťou strategickej lí
nie, že mar^izm^s^-^-Leni^niuus nie je oddeliteľný od veci uioru,ale
je jeho integrálnou súčasťou.

Za drUh^že boj za presadenie leninských princípov m^^rového
spolužitia je pre nás v našich súčasných historických jjodUienkaoh

špecifickou foruou tridch-ic^ho boja.Že je formou zápasu za odstráne

nie triednych koreňov vojen,aašZzmu,kolonializxau,neikilonialZzlnu,
náboženskej neznášanlivosti,šovinizmu a pod.Že tento zápas je mo
tivovaný živétrnýui záujuaui robotníckej triedy,všetkých pracujú

cich, všetkých pokrokových obyvateľov tejto planéty.

RoboOnlk,roľník,príslušník inteligencie uá hlboký životný záujeu na tou,aby sa v mieri tešil z ovocia svojej práce,aby sa z ne ho tešili i druhí.Robotnícka trieda,pracujúci človek neuá žiadny
životný záujeu na tou,aby sa antagonistické triedne rozpory rieši
li vojnou,cistou,ktorá prináša utrpenie predovšetkým pracujúcernu
človeku. Siúilasiť s politikou svetového iuperializuu.(svetovij reak

cie, ktorá by práve tak ako čínski uaoisti chcela vyriešiť triledny

antagionilzuus za cenu zničenia celého rudstvaistauilioiiov a stauiHonov ľudí,poctivých pracujúcich-Dobre vieue,že by sa v hlbokých
a ko^üt^irt^ vybavených jaskyniach v Skalistýdh horách a inde pokú
šali prežiť práve kapiialisti a iueriall^í^’ti.A že by ako vždy pri
nášali najťažšie obete na ží^v^oK^ocI a životnej úrovni pracujúci ľudia.
Preto sue proti vOjil.i^’cézu .riešeniu rozporov a konfliktov i kecí
na druhej strane z úst najčelnejších predstaviteľov rnaarX-leninského
irvolu^llélo hnutia sa znovu a znovu potvrdzuje zásadL-že spravodli

vá je vojna oslobodenecká,že tau kde je vykorisťovanie,je i boj
proti iouu.Tarnde je agresia je i boj proti nej,kde je iútlak,neokoloniea^^azuius a fašZzzus je i spravodlivý boj proti niu. Pochopiť
tento triedny prístup k princípon uierového spolužitia je nezbytnýu východi^kou pre akúkoľvek ofenzívnu miriivú. politUm ktorého

koľvek z nás.Inak by sue prechádzali na pacifistické chápanie uie-

rového spolužitia a uierovej politiky: pasívne a odovzdane by sue
kali na to,ako sa vyvinú veci vo svete a na tejto planéte. Ešte
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stále je pred nami boj s. zápas. Čaká nás boj a zápas proti všetlýým

silám,ktoré by chceli zastaviť zmierňovanie medzinárodného napätia,
.ilflrovú spoluprácu štátov,spoločenský vývoj a ktoré by k tomu chce
li ppužiiť’ krajné metódy ako je vojna a ía^iznus»

ZSSR 'mussl zvádzať úporný zápas za presadenie leninských prin
cípov mierového spolunažívania celé dlhé desaťročia. Tento zápas
prináša teraz svoje ovocie.Pr^o nastala zm^r^a^,TU^eco sa topia ľady

studenej vojny a znižuje sa medzinárodné napätie ? ha to jednoznač
ná o<dpoveá: Je tu Sovietsky zväz,ozajstná svetová veľmoc z hľadiska
ekonomickej a teda i vojenskej sily a k^]^£^cilty,prvá veľmoc na svete

vÍDoc z hľadiska sily svojho spoločenského zriadenia,morálne poli
tickej jednoty svojho iudu,z hľadiska svojej vedyjdultúry, ideológie j
z hľadiska toho,že odstránil vykorisťovanie človeka
Keď budeme zanedlho čítať čísla,ktoré schváli pre rozvoj ná
rodného hospodárstva a celej spoločnosti XXVzjazd KSSZ,budú to

čísla plné revolučného rom^^tjLzm^,l^'toré ukážu,akú moc a silu, doká
že na svete vytvoriť oslobodená práca v skutočnom štáte robotníkov
a roľníkovjkde vládne pracujúci ľud.Rozhoď^^^^júci^mi príčinami priazni -

vého svetového vývoja je teda sila a moc ZSSR^ednota socialistic
kého spoločenstva,ich spoločný postup s oslobodzujúeimi sa i bez
prostredne oslo-boden^m, roovi jajúcimi sa národmi a samozrejme jed

nota medzinárodného marx-leninského robotníc kého hnutia, internaciotalZzmu, robotníckej triedy,solidarity všetkých pokrokovo zmýšľajú
cich ľudí tejto planéty,racionálne uvatŽuúcÍCT. štátnikov kapíL^íiULs-

tickáho sveta,že proti vojnovému stretnutiu s atómovými a inými
zbraňami hromadného ničenia niet inej alternatívy,ako prijatie prlncípov mierového spolunažívania.Je potrebné konštatovať s hlbokým
uspokojením,že celý rad knazov,rad duchovných,najma tých,ktorí sú

bezprostredne spěátrn so životom prostých obí^^^^c^o^,;^:ra<^u.jú(cich ľudí,
veľmi jednoznačne pochopili túto nezbytnost' a postavili sa do pred
ných radov obratcovLtCd£pjovtíkoi' za mier.Medzi nimi sú i českí a

slovenskí rímskok-natoíck! kňazi,čoho najlepším dôkazom bola ich ak
tívna účasť na takej významnej udalosti, ako bol Svetový mierový
kongres v Moskve a ich účasť v boji za mier.

Úspechy sú teda nes;^c^i^i^é.]^(3čid5^^;jte sa do protokolu XIIV. zjaz
du ľK^SS,pirdčtajid si znova tak často citovaný program mieru a uvi
díte, čo sa za krátky čas štyroch rokov na tejto planéte zmennlo.
c ú to zmeny,v ktoré sme ešte pred £tyrmi,piaümi rokmi nemohli vô-

- 15 bnc ani dúfať

a mnohí z nás sme si ich nedokázali ani lnn předsta

vit’, vrátane toho,čo označujeme ako konferenciu o európskej bezpeč

nosti a spolupráci v H^lsi^nká(^i^,]^arej dokumenty podpísali najvyš
ší p?e<^stg^vit^eľlia prakticky všetkých štátov Európy, USA a Kanady.

K týmto historickým dokumentom treba povedať,žn je to _ významná
etapa na úspešnej ceste za presadzovaním leninských princípov mie
rového spolunažívania a pokrokového vývoja vo sve^te^Tieto závery

musíme správne vysvetlbvatkJe to obrovské víťazstvo ZSSR a krajín

soc^jLalj^^'tck^i^i^o spoločenstva.Veá v tak reprezentatívne podpísaných
dokumentoch,v desivtjloh známych ^^incí^poc.h;ktoré majú obrovskú morálnopoliticlú záväznosť,sú vo svojej podstate sformulované lenin

ské princípy mierového spolunažívania. Všetko v nich spolu navzájom
súvisí ,sú neoddeniteiné.Nie je ich možno vysvetľovať oddelenejizo1 ovane. Preto, že sú to princípy ekvivalentné, je úplne jasné, že každý

štát Európy,USA a Kanada sa motálnttotiticay zaväzujú k tomu, že
pri ich plnom rešpektovaní budú súčasne rešpektovať princíp,že je
skutočne suverénnym právom každého štátu,aby si určoval svoj vnú

torný poriadok,svoje zákonodaastvo,aby jeho občania žili podľa svo
jich zvyklostí.Z poaícií tejto zásady je nezbytné pristupovať aj
k ostatným doaume•ntotmkaoré sa podpísali v Helsinkách.
Otvorene vyhlasujeme,žn v ČSSR prijmeme s otvorenou náručou

každého občana tejto plvtéty,privíVame každý čin,každc u^e^J^^cké,
lieer&inin a vedecké dielo, laiždú i^ní^c^3^má(^iu,ktor^ý^ch mooiváciou je

záujem pokroku ľuds"tva,vec mie:ru,každý čin,ktorý rešpektuje zása
du rovnoprávnych a vzájomne výhodných vziah.ov.Sucasnn otvorene vyhlasujeme,že takí občania iných štátov^ktosTí by chceli šíriť jed

a ideológiu vojty,Vašimnl>nábtžntskej neznagaanivosti,šovnuzmiu,
apartheidu,ratizmu,kolotialZemu a neokolaniaLílmu^eda tých^ktorí
by chceli bojovať proti spoločenskému pok:rtku,C nám nepustíme,nnmajú nás miesta,tým pšenica u nás nepokvitne.
žj ne
pripustíme ani to,aby bola naša mládež kazená ptrno"rafitu,aby sa

jej ponúkaU najrozličnejšie drogy,aby sa jnj predvádzali filmy a
dinla,ktoré sú ptnudo1ulelenka,ktoré pri^ilmt navádzajú k zločinnosti,

metálnosti a podobne-To všetko jn naším suvnrettýn vnútorným prá

vom. Znova a znova zdôrazňujeme a budnmn zdôraznovať,že sme za slo
bodnú výmenu myšlienok a ľudí,ktorí ale chcú mier,úprimnn vzátemnn
výhodnú spoluprácu a spoločenský pokrok. V tejto veci niet zmieru
medzi nami, a kapitalistiaýmn svetom. Naši "priatelia'' často apeluju

■ <- výsledky tzv
*
tretieho koša a chceli by sa stavať do pozície kon
trolora plnenia dohod,navrhnutých v tejto oblastii Môžeme odpovedať

slovami pána Nixona alebo pána Forda,pretože oni samotní celkom ot
vorene hovoria: "Žiadneho zmieru v oblasti ideologickej s komuniz
mom niet a nebude. '■ A budú podľa toho aj konaťiA my budeme zasa konať

z pozícií svojej politiky a svojej ideologie,z našich triednych po
zícii. Že tento boj prebieha a bude prebiehať,že dokonca bude hroziť
použitie vojnových prostriedkov a fašizmu k tomu,aby sa tento priaz
nivý vývoj zastavil,o tom si nemusíme robiť vôbec žiadne ilúzie.Uda

losti v Chile,Portugalsku,v Španielsku a inde vo svete ukazujú, že

imperializmus a buržoázia vtedy,ke3 vidia,že sa dostávajú do bez
východiskovej situácie pri riešení otázok kto z koho,siahne ku kraj

ným prostriedkom.Iba politická,materiálna,morálna a vojenská sila
ZSSR a socialistického tábora bráni tomu,aby sa tak nestalo v glo
bálnom meradle
*
Pri tejto príležitosti by som chcel spomenúť významný prejav

Videla Castra,ktorý mal na konferencii tzv.neangažovaných krajín
v Alžírsku. Za búrlivého súhlasu všetkých delegátov vystúpil s pla
menným prejavom,v ktorom všetkých jednoznačne upozornil,že keby ne

bolo Sovietskeho zväzu a krajín socialistického spoločenstva,tak by
svetový imperializmus mohol nadalej vládnuť a robiť politiku veľkého
obuška a delových člnov a mohol by rozpútavať svetové vojnové kon

flikty. Iba existencia ZSSR a socialistického spoločenstva spolu so
solidaritou všetkých tých,čo chcú žiť v mieri a spoločenskom pokro
ku, stavia hrádzu do cesty tejto politike svetovej reakcie a imperia
lizmu.

Naša socialistická vlasť stojí v dnešnom zložitom svete na

správnej strane barikády s celým československým ľudom.Naše pozície
s’í jasné,sme skutočne na strane mieru a spoločenského pokroku.Máme
všetky možnosti,ako prispieť k veci mieru a spoločenského pokroku
na celom svete.Prispieť svojou dennou,tvorivou húževnatou prácou,
majúc revolučný náboj premeny sveta a spoločnosti,prispieť denným

usilovným zápasom k rozvoju socialistickej spoločnosti,k jednote
socialistického spoločenstva,k jednote a solidarite všetkých oby
vateľov tejto planéty,ktorí chcú mier,demokraciu a spoločenský pokrok.
Myslím si,že ani rímskokatolícki kňazi,najmä tí^ktorí sa združu
je. v "Pacem in terris”,si nemusia klásť túto kľúčovú qtázku občianske
ho a ľudského svedomia - kde stáť,lebo sa už dávno vnútorne a z pre
svedčenia rozhodli: Pracovať so svojím ľudom pre svoju socialistickú
vlasť,pre vec mieru,spoločenského pokroku. na celom svete.K tomu vám
prajem mnoho úspechov.

