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Okružní list Jana XXIII. "P A C E M
IN
T E R R I S" můž® s pl
ným porozuměním a užitkem číst jen ten, kdo něoe ví o varšavském ghettu,
© plynových komorách, ukrutnostech koncentračních táborů, o osudu arab-,
skýeh uprchlíků, a kdo viděl a zažil zvěrstva a hrůqy druhé světové vál
ky. Je třeba bojovat o mír zbudovaný na spravedlnosti a povznést se nad
zájmy soupeřících mocností, ncbot je stále zřejmější, že současné poli
tické hranice ztrácejí smysl tou měrou, jakou se rozevírá propast mezi
sytými a hladnými. Všichni, kdo usilují o hmotné a mravní odzbrojení, Q
všelidský řád a o vytvoření nadnárodníhe organismu, najdou v encyklice
PaQem in Terris důležité směrnice pro svou činnost. Jde totiž v dnešním
světě e to, aby padly přehrady sobectví a trpkosti a aby ti, kdo řídí osudy národů počali konečně hledat cesty, jak v pravdě, spravedlnosti,
lásce a svobodě ustavit mír čili "pokojný řád" /tranquillitas ordlnis/
v pojetí svátého Augustina, ďinak by bylo nutno připustit nesmyslnou ejtšlcnku, že ředitelé států se vzdávají lidského důstojenství a nehodlají
plnit základní lidské povinnosti. Naopak, myslí se o nich, že byli k
svému vysokému úřadu zvoleni pro své vynikající dary ducha a dobrou vůli

uplatnit ve světě mravní řád.

Všem ctihodným bratřím patriarchům, arcibiskupům, biskupům a všem míst
ním ordinářům, kteří žijí v pokoji a ve společenství s apoštolským
staloem, všem knězím a věřícím na celém katolickém světě i věom lidem

dobré vůle,
ŘÍM

-

11.

DUBNA

19 6 3.

Ctihodným
pozdrav

bratřím
a
milovaným
synům
a
apoštolské
požehnání

ŘÁD
V E
VESMÍRU
MÍR NA ZEMI, tuto horcucí touhu lidí všech dob, nelze uskutečnit a
upevnit, leč když bude nastolen řád, stanovený Bohem, a když ho všichr.l
budou, nit v úctě.
Vědecký pokrok a technické vynálezy dosvědčují, Že v živých bytostash
i v přírodních silách .vládne podivuhodný řád; dosvědčují také velikost
Člověka, který objevuje tento rád a vytváří si vhodné přístroje, aby se
oněch sil -umocnil a je uzpůsobil k tomu, aby mu sloužily.
Avšak vědecký pokrok a technické vynálezy ukazují především neko
nečnou. velikost Boha, který stvořil jak vesmír, tak i člověka. Vytvořil
vesmír z ničeho a vložil do něho poklady své moudrosti a dobroty. Když
c tom žalmista Páně uvažuje, takto chválí Boha: ''Hospodine, Pane náš,
jak je-vznešené jméno tvé na celé zemi!" /21 8, 1/; a na jiném místě:
’’•Tak četná jsou, Hospodine, díla tvoje, jak moudře jsi všecko udělal!”
/21 10J, £,/• Olověka stvořil jako svůj obraz, sobě podobného /srv. Gn
1 < 26/, obdařil ho rozumem a svobodnou vůlí a ustanovil pánem všech vě
cí. “0 málo menším než anděly jsi ho učinil" - volá v úžasu Žalmista "dals korunu cti a slávy mu na hlavu, vládu mu odevzdal nad dílem rukou
svých, a kde jen co je, jsi nu položil k nohám" /21 8, 5-6/.
ŘÁD
MEZI
LIDMI
ŕodivuhodný řáď vesmíru je však v pronikavém rozporu s nepořádkem,
který vládne mezi lidskými bytostmi a mezi národy; jaké by se jejich
vzájemné vztahy nemohly řídit leč násilím.
Stvořitel přece vtiskl řád i do lidské přirozenosti: řád, který svě
domí člověka odhaluje a přikazuje bezvýhradně jej zachovávat: "Tin jen
ukazují, že obsah zákona mají vensán ve svém srdci. 0 tom u nich vydává
svědect.í taky jejich svědemí" /Rám 2, 15/. Jak by istatně tomu mohlo
týt jinak? Každé dílo Boží je také odrazem nekonečné Boží moudrostí: od
razem, tím jasnějšími, čím větší dokonalostí je obdařeno /srv 21 18,8-1í/.
Bludné myšlenkové názory zhusta vedou v praxi k omylu, že se lidé
často domnívají, že lze uspořádat soužití lidí a jejich politických spo
lečenství podle týchž zákonů, které jsou vlastní nerozumným silám a ži
vlům ve vesmíru;, kdežto zákony, jimiž se řídí lidské vztahy, jsou zeela
jiného druhu a je třeba je hledat tam, kam je vepsal Bůh, Původce všech
věcí, to jest v lidské přirozenosti.
Tyto zákony ukazují zřetelně lidem, jak mají uspořádat své vzájemné
vztahy ve společenském soužití: jak mají být upraveny vztahy mezi občany
a veřejnými úřady uvnitř jednotlivých politických společenství; jak mají
vypadat vztahy těchto společenství navzájem: a konečně, jak mají být upraveny vztahy mezi jednotlivci a politickými společenstvími na jedné
straně a společenstvím světovým na druhé straně; ohled na všeobecné spo
lečné dobro naléhavě žádá, aby 1—n.eČne došlo k zřízení nějakého takovélio
společenství *
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Nejdříve pojednáme o řádu, který má vládnout mezi lidmi.
Základem spořádaného a plodného soužití jo sícada, že každý člověk
jeescha, to je přinošená podstata, obdařená rozumem a svobodnou vůlí,
a je tedy člověk nositel práv a povinností, kieré spolu prsaení pxímo
z táta podstaty, Tato práva a povinnosti jsou proto všeckecsié, neporu
šitelné a nezcizlWné /s~ov, rozhlasové poselství papeže Pia Kilo, pro
nesené v přecvačer váno o 1942, ÀAS XXXV, 194'5-, str. 9-24? a proslov pa
peže Jana XXIII. z 4. ledna 1963, á&S 17, 1963, sův. 89-91/.
A poMádiisme-li na důstojenství lidské cs:ono^ti ve světle pravd
zjevených Bohem, pak se ná".i ukáže ježte ne,rjx ?•’!?.•
v515íj vidy* pře
ce lidé byli vykoupeni krví Ježíše Krista, Eiloetí se stali’Dcžími dět
mi a přáteli Božími a byli ustanoveni za dědice věcné slávy.

P R Á V A

P R Á V O NA ŽIVOT A NA JEHO
DŮSTOJNOU ÚROVEŇ
Dříve než začneme mluvit o právech Slovák?. požramenáváms především,
že Člověk má právo na život, na nedotknute?, no s x ialssnou, ra nutné a do
statočné prostředky k důstojnému způsobu života, zaJména pokud jde o xýživu, ošatení, bydlení, odpočinek, lékařskou páči a nezby&ié seeiální
službyj má proto právi na zabezpečení pro případ
pracovní ne
schopnosti, vďovst-zí, stáří, nežameatmiaosti a pro k čoz'?;*."°H jirý prípad
ztráty prostředků k výživa nebo jiných nutcýoh vSoí vltŕfem. okolnosti,
nezávislých na jeho vůli /srov. encí Pia XI, liváni Rede^ptoris, Z-/3
X’ÍIK, 1937, str. 73, a rozhlasové poselství Pia XII. z í. června 1941,
AAS XXXIII, 1941, sta?. 199-2©5/.
prÁva

VZTAHUJÍCÍ
SE
K
HODNOTÁM
MRAVNÍM
A
KULTURNÍM

Každému člověku přirozené právo dává nárok na úctu vůči jeho osobě,
právo na dobrou pověst, na svobodu v hledání prcvdy, na svobodu v prcje
vu, jeho myšlení, v šíření jeho názorů i v pěstování umění, a to zajisté
v mezích, dovolených mravním řádem a požadavky obecného blaha; člověk ke
nečně má právo, aby byl o veřejném dění informován podle pravdy.
Z lidské přirozenosti vyplývá také právo člověka mít podíl na kultur
nich statcích, tedy právo na základní vzdělání, na technickou přípravu
ne;.o na odb-mé vyškolení pro budoucí povolání, odpovídající vývojovému
stupni příslušného státního společenství. Přitom musí být dbáno toho, at
meT přístup k vyšším stupňům vzdělání, má—li k tomu vlohy, tak aby lidé
pokud možno zaujímali ve společenském životě míst® a brali na sebe odpo
vědnost podle svého přirozeného nadání a podle «ískaných schopností /srerp
rozhlasové poselství Pia XII, v předveóer Vánpc r. 1942, AAS XXXV, 1943,
str. 9-24/.

- 3 PRÁVO
UCTÍVAT
BOHA
PODLE
SPRÁVNÉ
OSVÍCENÉHO
S V É D O M Í
Mezi přirozená práva člověka patří i právo uctívat Boha podle toho,
jak mu to velí jeho správně osvícené svědomí, a tedy soukromé i veřejně
vyznávat své náboženství a žít pudle něho. Správně píše Lactantius: “EXLI jsme stvořeni, abychom vzdávali Bwhu Stvcřiteli spravedlivou pectu,
takovou, jaká mu náleží, abychom jen k němu se znali a jen jeho následo
vali. Tot) pouto zbožnosti nás k němu upíná a váže: odtud je odvozeno
latinské slova náboženství, re-ligio“ /Divinae Institutiones, IV, 28, 2;
Migne PL 6, 535/. A náš předchůdce Lev XIII., blahé paměti, se vyslovil
takto: "Tato svoboda, skutečná svoboda, hodna dětí Božích, která zacho
vává člověku jeho vysoké důstojenství, je silnější než jakékoli násilí
a potupaj a Církev pro sebe tuto svobodu vždy požadovala a vážila si jí.
Takovou svobodu vyžadovali s neohrežensu vytrvalostí apoštolově, svými
spisy ji bránili apologeti a posvětili ji vlastaaí krví mučedníoí* /enc.
Libertas praestantis sinum, O lidské svobodě: Acta Leomis XUl*., VUT.
1888, str. 237-238/v
P R Á V O
NA
SVOBODNOU
VOLBU
VLASTNÍHO
ŽIVOTNÍHO
STAVU
Člověk má dále prúv^ svobodně si zvolit svůj životní stav; má tedy
právo založit rodinu, a tc na základě rovnosti práv a povinností mezi
mužem a Ženou; a má rovněž právo následovat hlasu povolání ke kněžství
nebí k životu řeholnímu /srov. vánoční rwzhlasové poselství Pia XII. z
r. 1942, AAS XXXV, 1943, str. 9-24/.
. Rodina, zaležená na svobodně uzavřeném, jediném a nerežlučitelném
manželství, je a musí být považována za přirozený a podstatný zárodek
společrfbsti. Z tcho plyne, Že o rodinu musí být pečlivě postaráno, a to
jak po stránce hospodářské a sociální, tak i^kulturní a mravní: taková
opatření mají upevňovat její pevnost a usnadňovat splnění jojíh® zvláštníhopu slání.
Rodičům náleží přednostní právo děti živit a je vychovávat /srov.
cm, Pia- XI. -Časti connubii - 0 křestanském manželství. AAS XXII 193©,
■str. 539-592; a vánoční poselství Pia XII. z r. 1942, AAS XXXV, 194B,
jstr. 9-24/i

P RÁ V A
V
OBLASTI
HOSPODÁŘSKÉ
Přejdene-li nyní k oblasti hospodářské, pak vidíme,’že přirozené
právo dává člověku nárok na práci, ale též na svobodnou podnčtnost při
jeho práci /srov. rožni. pos. Pia XĽH. z 1. června 1941, AÁS XXXIII,
1941. str. 201/.
Š těmito právy je nerozluČitelně spjat nárok člověka na takové pra
covní podmínky, které nenarušují jeho tělesné zdraví aui dobrý mrav, a—
ni nepřekážejí utváření celkového charakteru .mladistvých. Pokud pak jde
o ženy, mají právo na pracovní podTa/nky, slučitelné s jejich spravedli
vými náreky a s jejich povinnostmi manželky a matky /srov. enc. Lva XIII«
Řervrn nOvarum — 0 dělnické etázce. Acta Leonis XIII., XI., 1891, str.
128-129/.
Z důstojenství lidské osoby vyplývá také právo uplatnit při vykoná
vání hospodářské činnosti vlastní odpovědnost /srov. enc. Jana XXUI.
Mater et magistra — Matka a učitelka, AAS LLII, 1961, str. 422/. Kromě

4 toho-musí být zvlášť zdůražněno* právo na odměnu za práci, stanovenou po*
dle měřítek spravedlnosti, a tedy ha odměnu dostatečnou, úměrnou hesptdářský^j péř^pínkám'podniku, te.k aby pracující a jeho rodina měli životní
úroveň; „odpovídající lidské důstojnosti. V této věci pravil náš předchůd
ce Pius.XJl.: "Osobní pevirxtost práce, uloženou přírodou, profází pří*
slušné, přirozené právo každého jednotlivce, zjednat si prací prostředky
k zabezpečení vlastního života a života svých dětí» Do té míry přiroze
nost velí, aby váe člověk postaral o uchování sebo i svého pokolení" /ror
zhl. p». z A? června 1941, AAS XXXIII, 1941, str. 201/.
, Z lidské přirozenosti též pijme právo na soukromé vlastnictví, a to
i pokud, jde o./výrobní prostředky: toto práve, jak stojí v encyklice Mat
ka a učitelka^- "účinně chrání důstojnost lidské ogoby a Usnadňuje výkon
zodpovědných čukolů v každém pracovním úseku. Upovnuje klidný chid rodin
ného života a podporuje i vnitřní mír a blahobyt ve státě" /enc. Mater
et magiáťrs,’ AAS LIII, 1961, str. 428/.
Ostatně i to třeba zde dodat, že právo na soukromé vlastnictví má
jistou sociální funkci /srov. enc. Mater et magistra AAS LUI, 1961,
str. 430/.
právo
shromažďovací a
sdružovací
Protože člověk je svou přirozeností tvor společenský, má právo shromaždovat se a sdružovat s druhými jakož i právo propůjčovat těmto svým
sdružením taková uspořádání, jaká považuje za vhodná k dosažení cílů.jež
si stanovil, když se sdružil s druhými? dále má právo vyvíjet v těchto
sdruženích vlastní podnětnost a pod vlastní odpovědností sledovat dosaže
ní vytčených cílů /srov. enc. lva XIII. Kerum novartun, Acta Leon! XUI.,
Xľt, 1891, str.. 134-142: enc. Pia XI. Quadrageslmo anno, AAS XXIII, 1931,
str. 199-200? a list Pia XII. tíiskupůu USA Sertvv: laetitiae - 0 soukro
mém vlastnictví; AAS XXXI, 1939, str. 634-644/.
V encyklice Matka a učitelka jsme důrazně připomenuli, že je^nutné
vytvořit rozcuhlé stupnice sdružení nebo skupin pro sledování cílů, kte
ré jednotlivci nemohou účinně sledovat, aniž se sdruží. Taková sdružení
nebo skupiny tvoří nezbytný a nenahraditelný prvek k zajištění dostateč
ného ovzduší svobody a odpovědnosti lidské osobnosti /srov. enc. Mater
et magistra, AAS LIII, 1961, str. 430/.

PRÁVO
VYSTĚHOVAT
SE
A
PŘISTĚHOVAT,
NA
SVOBODU
POBYTU
A
POHY BU
Každý člověk má právo na svobodu pobytu a pohybu uvnitř politického
společenství, jehož je občaneite a pokzd má k ternu oprávněnou příčinu, má
také právo přestěhovat se do -jihchi,‘politického společenství a usadit se
v něm /sřowjvánoční poselství Pia/Xll. z r. 1952, AAS XLV, 1953? str.
33-46/. Tím. že někdo je občanem jistého politického společenství, ne
přestává být členem velké lidský *r od lny-, občanem světového společenství
všech lidi.

PRÁVA
POLITICKÉHO
OBSAHU
Z caobního důstojenství pramení právo^účastnit se Činně veřejného
Života a přispívat svým přínosem k uskutečňování obecného blaha. "CldvSk
nesmí být považován za předmět a trnnou složku společenského života, je
a musí naopak být a zůstat jeho nositelem, základem a cílem" /sřov. vá
noční poselství Pia XII. z r. 1944, AAS XXmi4 1945, ^str. 112/.
Me^i základní práva lidské osoby patří tés, aby její práva měla
svou ochranu? ochranu účinnou, nestrannou, řídící se objektivními měřílhky spravedlnosti. "Z právního řádu daného Bohem", učil náS předchůdce
blahé paměti .-Plus XII o, "prýští nezcizitelné a věčně platné právo člově
ka na právní bezpečnost: dává se mu konkrétní oblast právní ochrany oroti každému svévolnému útoku® /srov. vánoční poselství Pia XII. z r. jL942*j
AAS XXXV, str. 21/.

- 5 POVINNOSTI
NEROZLUČITEĽNÝ
VZTAH
MEZI
PRÁVY
A
POVINNOSTMI
Právě připomenutá přirozená práva jsou v témže člověku, který je
jejich nositelem, nerozlučitelně spjata s povinnostmi, jež oněm právům
odpovídají. Práva i povinnosti mají svůj základ, svůj zdroj a svou nezni
čitelnou sílu v přirozeném zákoně; ten dává práva a ukládá povinnosti.
Tak například právu člověka na život odpovídá povinnost ste**at se o
udržení vlastního života; právo na důstojný způsob života souvisí s po
vinností důstojně žít; a právo na svobodné klečení pravdy je spojeno s
povinností pravdu den co den více a lépe poznávat a hledat.

VZÁJEMNOST
PRÁV
A
POVINNOSTÍ
MEZI
LIDMI
Z toho jako důsledek plyne, že v lidském soužití odpovídá přiroze-«
němu právu jednoho jistá povinnost ze strany druhých lidí: povinnost uznávat ono právo a mít je 7 úctě. Každé základní osobní právo člověka
bere svou sílu a moc z přirozeného zákona, který ono právo propůjčuje a
příslušnou povinnost ukládá. Ti tedy, kdo se dožadují vlastních pr;'/,
ale na své povinnosti bud úplně zapomínají nebo je zanedbávají, podobají
se lidem, kteří, co na jedné straně vytvoří, na druhé straně hned ničí.

VZÁJEMNÁ.
SPOLUPRÁCE
Člověk je od přirozenosti tvor družný, proto rr.-.sí žít s druhými lid
mi a hledat i jejich dobro. Spořádané lidské soužití tedy žádá, 9bv lidé
navzájem svá práva a povinnosti uznávali a podle rtch žili* To va^k vyža
duje též, aby každý velkomyslně sám přispíval k vytvoření takového pro
středí, v kterém by byla práva respektována a povinnosti plněny stále
lépe a bedlivěji.
Nestačí například uznávat právo člověka na nutné prostředky k výži
vě; je třeba podle vlastních sil usilovat o to, aby každý člověk měl ty
to prostředky v dostatečné míře.
Déle je nezbytné, aby lidské soužití bylo nejen spořádané, nýbrž
aby též přinášelo lidem hojný prospěch a užitek. To vyžaduje, aby lidé
navzájem uvá práva uznávali a respektovali a aby též plnili povinnosti,
jež oněm právům odpovídají, ale aby též sani spolupracovali * nesčetných
formách a podnicích, jak je dnešní kultura vytváří, k jejich vytvoření
navádí neba je žádá.
VĚDOMÍ
ODPOVĚDNOSTI
Osobní důstojenství, vlastní každému člověku, Žádá, aby Člověk jed
nal vědemě a svobodně. Proto, máme-li na mysli lidské soužití, každý
Člóvěk musí mít vědomě v úctě práva druhého, plnit své pevinnostia nej
různějším způsobem druhým pománat, a to z osobního rozhodnutí a přesvěd
čení; má tak jednat z vlastní iniciativy, na základě vědomí odpovědnosti,
a ne z donucení nebo nátlaku, přicházejících většinou zvnějšku. Soužití,
spočívající jen na vztazích síly, není opravdu lidské; k takovému souži
tí je totiž nevyhnutelné, že lidé jsou zkracováni ve své svobodě, mícto
aby se sami podněcovali k zvýšení úrovně svého života a k zdokonalování
sebe.
PRAVDĚ,
SPRAVEDLNOSTI,
L Á S C E
A
SVOBODĚ
Proto soužití lidí je Lp-b*ly srpvř-ádané, plodné a v souladu s jejich
osobním důstojenstvím, cpo^t.^cárli -na pravdě; gvatý Pavel takto nás napo
míná: "'Proto nechte Ihstií a o& svým bližním*at mluví každý* jen nrardií.
Vždyx jsme všichni údy, a máme- tedy parJ-nnostl k sobě navzájem " /Ef 4,

SOUŽITÍ
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25/. K lakovánu soužití, jak jsme je právě vyložili, dojde tehdy* kdyi
občané pod vedemím spravedlnosti budou hledět mít v úctě jak praia dru*
hých, tak i plnit sié povinnosti; když
nechají vé3t tak selkou lás*
křu, Že budou*cítit potřeby druhýc'- j-Zro své vlastní, ža druhé zahrnou
do účasti na vlastních statcích a Lauóu usilovat o větší a větší pospo—
-sout
lítost ve světě duchovních hodnoNež ani to ještě nestačíš lidské sout
žití se vytváří svobodně, y souhlasu s osobní důstojností lidí, kteří
byli přírodou obdařeni rozumom. u proto jsou odpovědni za svou činnostt
Lidské soužití, ctihodní bratři a milojani synové, musíme považovat
v první řadě za skutečnost řá-iu duchovníhos jejím prostřednictvím lidé
ve světle pravdy ai navzájem sdělují své poznatky; v ní se mohou dožado?
vat svých práv a plnit své pov:.-.neslij v ní jsou vedeni, aby usilovali a
mravní dobře; v ní mají z kterékoliv krásné vě?i vzájeimiě radost a potě*
šc.v'; ustavičně jsou ochotni Jakoby přeli*; do druhých to nejkrásnější a
ne■ J10r.il, co mají, a horoucuiě t:. :./jí přelít
r. O do svuhó srdce to dobré, kte*
ré vidí na druhých. A všechny ty co statky řídí a ony se dotýkají všech
projevů kulturních, života hospodářského, spo’*.c*u‘ ^ch zařízení, poli
tických hnutí a zřízení, prd/ního řadu a^kcujcné v^ecn ostatních stránek,
které společenství lidí navenek vytvářejí a je neustále rozvíjejí«
f.

MRAVNÍ ŘÁd
MÁ SVŮJ
VĚCNÝ
ZÁKLAD
PRAVÉHO
BOHA
Rád, který vládny mezi lidmi, je rázu duchovního. Tento řád spočí
vá' na pravdě, uskutečňuje se podle příkazů spravedlnosti, vyžaduje vzá
jemnou lásku, je jí oživován a zdokonalován a konečně žádá, aby v něm
byla uchována plná svoboda všech jeho členů a aby se blížil co nejvíce
požadavkům rovnosti a lidskosti*
Avšck: takový mravní řád - jehož zásady jsou naprosté a nezměnitely
né, p-óuože se týkají všech lidí - má svůj zaklad v pravém Bohu, v Bohu
osobním a přesahujícím lidskou přirozenost. Bůh je první Pravda a svr
chované Dobro, a proto nejhlubáí pramen* z něhož jedině může dosáhnout
pravé životaschopnosti lidské soužití, tak aby bylo spořádané, plodné a
aby odpovídalo osobnímu důstojenství Zsrov. vánoční rozhl. poselství Pia
XII. z r. 1942, AAS XXXV, 1943, str. 14/. Stran této věci píše sv. Tomáš
Akvincký: HTo, že lidský rozum je měřítko vůle, podle něhož se měří do
brota člověka, to má z věčného zákona, to-je ze samého rozumu božského...
Je tedy jasné, že dobrota lidoké vůle závisí mnohem více na věčném záko
ně než na lidském rosemu" /STh I-II, 19, 4; srov. čl. 9/*

VÝRAZNĚ
ZNÁMKY
NAŠÍ .DOBY
Dnešní naši dobu charakterizují tři základní jevy.
Je to především hospodářský a společenský vzestup pracujících tříd.
V prvních údobích svého vzestupného hrnutí dělníci soustradovali své ují—
lí na to, aby si vydobyli svá hospodářská a sociální práva; pak své úsi
lí rozšířili i na práva politická a konečně na právo účastnit se náleži
tým způcobem a stupněm i na kulturních statcích. Hies u dělníků ve všech
státech je živý požadavek, aby byli považováni za plně,obdařené dery.rozumu a za plně svobodné; aby už nebyli na pospas libovůli druhých, nýbrž
aby se mohli účastnit všech odvětví lidského života, to je i oblasti ho
spodářské a společenské, života politického, kulturního a veřejného.
•• Druhý jev, všem zcela zřejmý, je vstup ženy do vořejného žiÝata.
Výraznější je snad tento postup u národů a křestanskou. civilizací; neme
le ji, ale přece jen ve značné míře probíhá i u národů s jinými tradicemi
a kulturami. U ženy ae víc a více probouzí vědomí její důstojnosti. Je
si vědoma, že nemůže dopustit, aby bylg.považována za neživou věc nebo
za nástroj a aby se b ní tak jednalo. Žádá, aby byla považována za plno
právnou «Osobnost, tak jak je to ve shodě s její důstojností, a to jak v
rodině, tak i “ve.-veřejném životě»
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Li<s ká rodlÄh ^onečně ve srovnání s nedávnou minulostí se hluboee
změnila po stráheé společenského a politickřh® seskupení. Svit UŽ nóbudeme' vívsiu rozdělovat na n&xvy kolos! zámořské., a kolonizované. Vôechuy
národy vytvořily nezávislé politické společenství npbo si Je v ňejbjižsí
době vytvoří.
v
Lidé ve všech zemích a světadílech tnn už jsou občany nějakého sa
mostatného nc’X) /.cela nezávislého stí tu, nobo se jimi v nejbjJĹž&í budou
cnosti stanou. Nikdo nechce týt podřízen politické moci mámo svou vlast
ní zemi nebo náro-luost-ní skupina. U vejmi mnoha lidí tak mizí pocit méněcéňnc.sti, trtajíoí po stufati, ana tisíciletí; a na druhé strar.3 zase
se uDíkO.šuje nebo skoro mizí pocit nadředénosti, pocházející z výscdaiho
postavení hospodářského a sociálního, nebo z pohlaví nebo z politické
pozico.
Právě' naopak, víc a více se Síří vědomí, Že všichni lidé jsou si
rovni, proteze všichni mají stojnou lidskou přirozenost. Proto rasové qdlučAvání už nen:á vál nc Žádného odít.otíneaí, jistě uni ideologického ani
praktického, a to zurani.«.-! milník na costě k nastolení lšdaku.io soužití,
oprav bi pr"4 ř
zdaadsui, které ;»y’y shoř a vyj vlaný. Kc’vŽ-totiž se
u l .'3-í. prci ,.?< ^řCtQiií jcjl 'h práv, tu si oni uvddouí ttž své povinnosti:
povin.--dštávo úatnit svá práva, protože to jo požadavek jejich důstojnosti
a jejího výrazu, a poviimóst uznat stojná práva i druhým lidem a mít je
v úctě. í.
•_
ý.
A když vztahy v lidském .řipjiži-tí mají formu práv - a povinností, pak
se př&í. :'id«ít otevřou i div Lovní hf.Inuty o oni chápou, co je pravda,
spraxueúno- t, Iuvjúq a svoboda. Budou si vé dcr.il toho, že i oni patří k
toľiuto duch'/.r.ť.?au světu. A tak se též. ocitají na častě, která je vede k
lepšímu poznání pravého Boha, osobního a svět pih .ry bijícího., a přijmou
vztah mezi seocu a Echem jako pevrý základ a nejvysál pravidlo svého ži
vota, jak životu, jímž žijí v hloubi svého srdce, tak i toho, který Žijí
ve vztazích s druhými.
ČÁST

VZTAHY
UVNITŘ

MEZI

LIDMI

II

A

VEŘEJNOU

MOCÍ

SPOLEČENSTVÍ

POLITICKÉHO

NUTNOST
VEŘEJNÉ MOCI
A
JEJÍ
BOŽSKÝ
PŮVOD
Vzájemné lidské soužití nemůže být spořádané a plodné, nejsou-li v
něm lidé, kteří mají opravdovou moc, kteří bdí nad zachováním předpisů
a veškeru svou práci a starostil vojt obracejí k ccbru v*ech. 51 mají
svou moc od Echa, jak píše svátý F*-elr "M«ní vlády, Loc: i by :»r.pocháze
la od Boha" /itím 13, 1-6/. Jeho slova vykládá sva..ý Jun r/F f. > r.ijtý takte:
"Co říkáš? Ze každý vládce je ustcnovc-n cd BohaV Le, to j»«rnemlu
vím zde o jednotlivých vládcích, ala o věci samé. Jo to dílo Boží mou
drosti, že existuje moc, Že ječní. vlů-Xou a druzí js'u’r’c‘ŕíxcmi a žc«
vše to se neděje náhodou a bez dCvoau’* /l^iání o li^cu Ixlx^xúa hl. 13,
v. 1-2; hom. XXIII; PG 6^, 615/. Lúh vsi vlku stvr ' 1 l?dl f l<o bytosti od
přirozenosti společenské a "nemůžu exis trvat spo • *’ n»._t, aniž y ní někdo
stojí všem v Čelo a pobízí účinnými a stejnými pc-f vci-ecky každého k sle
dování společného cíle; proto k občanskému spolužití je naprosto nezbyt
ná moc, která by je řídila; a tato moc, podobně j;...ro ca’fi společnost,
pochází c.d přirozenosti, a tedy od samého Boha" /w.uc# lumortale J)ei pa
peže Lva XIII«,; Acta Ľeonis XIII., V, 1885, sir. ÍÍO/.
Veřejná moc není síla nekontrolovaná° kd > peroucí, má poroučet po
dle příkazů správně poučeného rozumu’. Z tcho plyne, Že moc poroučet má
svou donucovací sílu z mravního řádu, který zase má za původce a cíl BoAI

- 8 ha. Náš předchůdce blahé paměti Pius XII. napomínal: "Absolutní řád lidf
a sáti cíl človeka - na člověka se zde dírárie jak^na bytwtt,svobodou.
n;-ř nositele povinno«^!, ala t-ÓŤ neua;’sit<-j^ých práv,‘~jnkb há zScá-ék
e cíl lidská nyoiec’ivati - z^lu.j.ují vtká .stát jako jakousi x;ďsbytnou upoino^i, bez které by 3tát.nemohl ani existovat, ani žít...
Protože- peJr tento řád všech věcí podle učení zdravého rozumu, a zvlášt
PQčd* kž as-tenaké víry, neaůže rit původ leč v Echu, Stvořiteli nás vŠech,
v Í;c_iu osv„.-.lim, proto moc ve svátS má své důstojenství odtud, 2a je to,
účast, na uoei srJiého Echa1’ /trov. vánoční rozhl. pos. Pia XII« z r. 1944)
A.AS Zmil, 1945, str. 15/.
Veřejná moc, která se opírá výhradně nebo 2 .velké části o hrozby ne>■"» o siruch přsd tj?eú tom nebo o slibúvání odměny, ní-;..abáóá účinným způso
ben obéajy, aby usilovali o společné dobro; a i když se jí to snad po-.:ai.-# tento’způsob jednání není ve shodě s jejich osobní d*stejností Jako
svobodných a roz-;mcia obdařených bytostí. Autorita jo především moc.ducho
vního, ráz;:.; pleno vládcové států’se musí obracet svou výzvou ke svědomí
ohčtgjů, to je odvolávat se aa povinnost každého občana, dobrovolně přispivůt k společ.ussfiu dobru. Protože ale včiebri lidé si jsou rovni přiroz^ím důstc jenstv.ůn? nikdo nomů právo dělat vnitřně nátlak na druhého.
Pouze Eůh to můžé dělat, on jediný 2úiá úmysly, skryté v srúui člověka a
80ůdi j'>.
Veřejná moc. tedy může zavazovat ve svědomí pouze “tehdy, když její
autorita je ve vnitřním vztahu o autoritou Boží a md-li na ní podíl /sr.
e.nc. Lva XIII. DintuMium illud - O politické moci, Acta Leonls XIII., II,
1B80-18Ä1, str. 274/.
Takovým způsobem je také-zabezpečena osobní důstojnost obžtsnů: po-~
81ouohej>*li státní 'moci, xzapc-alúuohn jí jejich nositelů jámo lidí, nýbrž
v.e skutočnosti ctí ssú-ZLo Boha, starostlivého Stvořitele voeoh věcí, kte
rý stanov”1, aby se vztfJy lidského soužití řídily řádem, jejž on sum
určilj a kcv“ž člověk vzdává patřičnou úctu E^hu, nijak se neponižuje^ ný
brž právě naopak sa pozvedá a povyšuje, nebot sloučit Bohu znamená vlád
nout /srov. tamtéž str. 2/8 a oro. Lva XIII. Immortáie Lei - O zřízení
států, Acta leuuis XIII., V, 1885, str. 1/&/,.
lvice vlúůuout je požadavek řádu duchovního a pochází od Eoha. Jestli
že1 tedy vládci stáxů ukládají zAíony nebo něco poroučejí, co je v rozpo
ru s til; o řAden? a tedy v rozporu s vůrí Boží, pak je/ríoh sákony a pří
kazy
zápasnou s.íln pro svědomí občanů, protože "více mísíme po
slouchat Boha nez lidí” /Sk; 5, 29/. V takovém případě- moc dokonce -př®*
stává být mocí a zvrhá se v hrubé bezpráví. Svatý Tomáš má v této-věci
to cos ,!K drifii-rra bodu třeba říci, že lič;ský záhon je potud* zákonem, po*
kud je ve shodě se zdrrvým rozumem; z toho je jasné, že je odvozen od
věčného zál^;i<;. Je-li ale zJroa v rozporu s příkazem rozumu, nazývá se
zé^oiem ns^jrav-cdlivýr., a pak přestává být zákonem a stává se spíše Si
nem něsiluým” /Ľľh I~II, 93, 3 sud 2um; srov. vánoční poselství Pia XII«
z r. 1944, AiS XXXVII, 1945, str. 5-23/.
USKUTEČŇOVÁNÍ
SPOLEČNÉHO
DOBRA
JE
SMYSL
VEŘEJNÉ
MOCI
Všichni Qbcané i sdružení, jež existují uvnitř státu, mají přispí
vat k uakutečnování společného dobra. Z toho plyne především, aby sledo
vali vlasuiií zájem a prospěch v souladu a požadavky druhých a aoy svůj
majetek a svou práci řídili podle toho, co zákonná státní moc náležitým
způsobem etszioví v oblasti své pravomoci a v souladu s požadavky sprave
dlnosti. Ti, kdo ve státě mají moc, musí poroučet tak, aby jejich rozka
zy nejen byly dokonalé z jejich stránky, nýbrž aby též měly za cíl dobro
Státu nebo se k tomuto dobru daly zaměřit.
■ Smysl existence vládců států je uskutečňování společného dobra; pro
to je muaí hledat tak, aby dbali na jeho podstatu a zároveň své rozkazy
uveali v soulad. 3 nynějším stavem věci /srov. ván. posel. Pia XII. s r.

- 9 1942} AAS XXXV| 1943* str* 131 eňc. Lvů XIII. Innortale Dej - 0 zřízení
států» Acta Leonis XIII., V, }«85, str. 120/. '

ZÁKLÁDNÍ
STRÁNKY
SPOLEČNÉHO
DOBRA
Za -prvky společného dobr^.ipugí být jistě považovány zvláštnosti,
které jsgu vlastní každému národu /srdv. ano. Pia XII. Stecal Pontifica
tus, AAS 3pQCÍ, 1939, str, 412-453/* Avšak tyto hodnoty a svérázné rysy
obsah spólečného dabra nevyčerpávají• gpolecné dobro zcela souvisí s lid
skou přirpzenóstí; může tedy existovat celé a neporušené jen tehdy, když
jřlhlížíma k jeho podstatě a způsobu jého uskutečňování, a to vždy .ve t
vztahu k člověku/$rav. ene. Pia XI* Mí torennender Sorga - Proti nacismu,
AAS XXIX, 1937, str. 159; a enc. Pia XX. Divini Redemptoris - 0 bezbožeckém ^cmunismu, AAS XXÍX, 1937, str. 65-106/.
$em pat?í dálé, že všichni Členové politického společenství mají
právo podílet se na společném dobru, i když v rozdílné míře, každý podle
svých úkolů, zásluh a okolností, v nichž žijí. Nositelé státní moci musí
je tedy poúpôrovát k prospěchu všech, bez nadržování nšktěrým pbčanům neov skupinón; náš předchůdce Lev XIII. pravil v té^o věci: “V nižádném
případě se :.-esmí připustit, aby státní moc sloužila zájmu některého jefinot^ivce nebo několika jednotlivců; je ustaven® k prOspěcShu všech" /«ne.
I?va XlII. Immortale Dei - O zřízení států, Acta JLéo/iis XXII», V,
str-. 121/. Sp.?avedlnost a slušnost mohou .však někdy žádat, aby státní lfioc
měla zvláštní ohled na slsboí členy společenského tělesa, kteří nejsou
□ to uplatnit své práva a sledovat své oprávněné zájny /srov, enc. Dva
XIII. Reircm nevarum, Acta Leonis XÍI5.4 XI, 1891, str. 133-134/.
Zde však musíme připomenout» žé obecné blaho má vztah k celému čloV^kut jak k potřebám jeho těla, ^ak i k požadavkům jeho dučha. Proto ře
ditelé států musí hlědět uskutečňovat toto společné dobro takovým způeobem a v takové jtíře, aby byl zachován správný fál věcí a s dobry rázu
hmotného, aby se poskytovala občanům i dobra rázu ducbovritího Zsrov. enc.
Pia XIX. Sutui pontificatui- AAS XXXI, 1939, str. 433/.
Zásažy zde uvedené vh-:čně shrnuje ona věta z encykliky Matka a uči
telka; v nx se praví, že společné dobro^obsthuje “souhrn předpokladů s».*
CiaTníhc Ž-Lvotc, ktoré umožňují a usnadňuji úplný rozvoj všech hodnot
lidúké ODOcnosti" /AAS Lili, 1951, str. 4--7Ä
Než lidé, jaľľo bytocti složené z těl*. a z nesmrtelné duše, nemohou
ani uspokojit své potřeby, ^ni dosáhnout dckonal^ho Štěstí v .tomto Saonénr světě. Proto spoločné dobro inu<í být uskutečňováno takovým způsobem,
aby se nejen nekladly překážky dosažení nadpozemského & věčného cíle,
nýbrž aby s.o lil em v tom napomáhalo /srov. enc. Pia Xi*, J^uaurógasimo
anno, AAS PXlIIr 1931j str. 215/.

VEŘEJNÁ MOC MÁ UZNÁVAT A MÍT V ÚCTĚ
OSOBNÍ PRÁVA A POVINNOSTI OBČANŮ
V dnešní době společné blaho záleží především v tom, aby byla zaohováyéóa nsotní práva a povinnosti cbSanů. Podstatné úkoly veřejné- opci
spočívají proto s jedné strany v tom, že její nositelé tato práva uznáva
jí, dbají na ně, navzájem je upravují, chrání a podporují, a ne druhé
straně občumja napomáhí^ji, aby snáze mohli plnit své povinností. ^Chránit
nedotknutelnou oblast osobních práv lidí a usnadnit jimjjln&aí jejich po
vinností - to je podstatný úkol keždé veřejné moci“ Zsrov. rozhj. posel.
Pia XXI, z 1, června 1941, AAS XXXIII, 1941, strfc 2C0/.
KdyS^tedy nositelé veřejné moci neuznávají nebo porušují prava obča
nů, převinují ^se proti povinnostem ávého úřadu, a nejen toc jejiah. rozka
zy nemají závaznou moc /srov. enc. Pia XI. Mit brennende^- Sorge - Proti
hadísk, AAS XXIX, 1937, str. 159? enc. Pia XI. Divini Redemptoris,- Pro
ti bezbožeckému komunismu. AAS XXIX, 1937, stři 79f a ván. pQpeX*
XW. a r. 1942, AAS XXXV, 1943, str. 9-24/.
*

USPOŘÁDÁNÍ,
ÚČINNÁ
OCHRANA
OSOBNÍCH
PRÁV A
POVINNOSTÍ
Základním úkolom „veřejné nfcci je. řídiťa harmonicky Opravovat vzta
hy lidí, sdružených v*e společnost,’ a" to tak/ aby jedni, užívajíce svých
práv, neomezovali-jiné .v jejich právech;, za druhé, aby někdo obranou
svých práv nepřekážel druhým v plnění jejich povinností; a konečně, aby
práva všech byla s-účinnôstí uchovávána neporušená a, byla-11 snad Poru
šena, aby se jich občenům zhovji dostalo /$rov. enc. ?íh XI. Divini Redeitipteris - Proti bezbožeckému komunismu, AAS XXIX, 1937« etr. 81: a ván.
pôsel. Pia XII. ž r. 194?, AAS ICOCV, 1943. str. 9-?4/>

POVINNOST VEŘEJNÉ
MOCI
PODPOROVAT
OSOBNÍ
PRÁVA
Nositelé veřejné moci mají dále kladně přispívat k vytváření takové
ho «yzduSí, v jakém by všem občanům býl umožněn a usnadněn skutečný vý
kon jejich práv jakcz i plnění příslušných povinností. Zkušenost ukazuje,
že tam, kde veřejná noc selhává, zvětšuje se, zejména v naší době, víc a
víc narušení rovnováhy mezi liďvi v.oblasti hospodářské, sociální a kul
turní. Tak vyvátivá nebezpečíý že základní lidská práva i povinnosti
ztrácejí na své "Činnosti.
w
Veřejná moc se proto musí snažit, aby pokrok na poli hospodářském
byl provázen i pokrokfem na pcli sociálním, aby tedy podle stupně rozvoje
státu byly poskytovány občanům podstatné společenské služby, jako jsou
cesty, spoje, vzájemný ebchodní styk, zásobování pitnou vodou, příbytek,
zdravotní péče, vhodné podmínky pro náboženský život a rekreační zaříze
ní'. Musí se té?. pečovat o to, aby existovaly záložny,a pojištovny,* tak
aby každý Člověk měl nutné prostředky k důstojnému způsabu života i v ne
štěstí nebo za událostí, ktiré Činí citelnějšími a těžšími pčvinnosti vů
či* rellně. Vládcové států musí rovněž dbát V to, aby se liden, kteří jseu
práce schopni, cpravdu dostalo zsaněstnúní, shodného s jejich schopnost
mi; aby jejich mzda za práci Odpovídála požadavkům spravedlnosti a sluš
nosti; aby těm, kteří pracují v továrnách, bylo p>njcháno něco svobodné
iniciativy, tak aby se mohli považovat za půvcdce vykonané práce; aby na
hla být zakládáni společenská tělesu, tvořící přechod mezi jednotlivcem
e státem a jejichž prostřednictvím by se.soužití občanů stalo plodnějším
a členitějším; a konečně', aby všichni náležitým způsobem a v patřičném'
stupni mohli se podílet na kulturních statcích.

ROVNOVÁHA
MEZI
DVĚMA
ZPŮSOBY
ZASAHOVÁNÍ
VEŘEJNÉ MOCl
Obecné blaho vyžaduje,, aby nositelé moci ä a své Činnosti streHT oso
bních práv občanů usilovali r. co nejV^tSí lóvnt-váhu, když totiž upravují
a chrání jejich práva nebo je podporuji. Nesmí dávat přednost právům*ně
kterých liií netv> společenských skupin, protože tím by pro
nastalo uvnitř států výsacní postavení/ Musí se též vyhnout tomu, aby při sn&oe o
uedporu osobních práv nc-iošl» k opačnému výsledku, že by vykonávání těch
to práv bylo omezováno nebo dokonce znemožněno« Ml?řus rozsáhlé a hluboké
zásahy jtátu do hospodářského života aůstává stále platná zásada, že stát
nesmí omezovat svobodné podnikání občanů; naopak, musí je potčnorovat, aby
tak byle zachována pedstatní, práva každého člověka" /gpc. Jana XXIII&. Ma
ter tt magistra *■ Matka a udíte! ka, AAS’ Lili, 1951. str. 415/ »
Touž zásadou se musí veřejní.činitelé řídit při £"é mnohotvárné činnGáti, směřující:.k podpoře vykonávání práv a k ulehčení plnění povinností
ve všech oblastech společenského života.
ZPŮSOB
VEŘEJNÉ MOCI
Nelze jednou prevždy stanovit,, jaký je nejlepší druh státního zříze
ní, ani jaky je nejlepší způsob, kterým vládcové národů, mají plnit ďvé
povinnosti po stránce zákonotiáraé, správní a s «rudní.

-u-

Složení a působení veřejné moci je nutné určováno vztahem k stavu a
k dějinnýip poůmínk&n příslušných politických společenství; tyto podmínky
jsou různé podle míst a drby. Domníváme se však, ža po*ríävl?usi vrozeným
lidské přirozenosti odpovídá politici a organizace lids^ho společenství,
založená na vhodném rozdělení Veřejná soci podle tří jejich specifických
funkcí. V takto správně uspořádaném státě sféra pravomoci'U též působení’
veřejných autorit» jsou vymezeny právně a právně jsou také upraveny vzta
hy mezi prostými občany a úředníky. To poskytuje záruku občanům jak pro
vykonávání jejich práv, tak i pro plnění jejich povinností.
Aby však taková právní a politická organizace státu přinášela žádou
cí výhody, je nezbytné, aby veřejní činitelé se přizpůsobovali ve vykoná*
vání své moci a v jejich prostředcích povaze a složitosti otázek, které,
mají řešit, a to jak podle svého úkolu, tak i podle stavu státu. Protože
pak se situace neustále mění, nositelé zákonodárné moci při své činnosti
nikdy nesmějí přehlížet ani mravní řád, ani ústavní zásady, ani požada
vky obecného dobra. Bále státní úředníci mají znát zákony, nezaujatě' hod
notit konkrétní případy a vše posuzovat podle platných právních norem; a
konečně' soudcové se mají nechat vést výhradně poctivostí, nestranit žád
né straně a dát každému, co jeho je. K správnému řádu též patří, aby jed
notliví občané i jejich společenství, státu podřízená, při výkonu svých
práv a plnění svých povinností se těšili účinné právní ochraně, a to jak
ve svých vzájemných vztazích, tak i při jednání s veřejnými činiteli /sr.
vánoční poselství Pia XII. z r. 154?, ÁAS XXXV, 1943, str. 21/.

PRÁVNÍ
ŘÁD
A
MRAVNÍ
VĚDOMÍ
Právní řád ve státě, který je v souladu se zásadami spravedlnosti a
mravnosti a odpovídá stupni vyspělosti politického společenství, tvoří
beze vší pochyby základní prvek k uskutečňování obecného blaha.
Avšak společenský život v naší době je tak různorodý, tak složitý a
dynamický, že právní zřízení, i kžyž jsou vypracována s dalekozřivou pro
zíravostí a s využitím všech zkušeností, přece jen nejsou s to postihnout
a vyjádřit všechny požadavky.
--Mimoto vzájemné vztahy občanů navzájem, vztahy mezi jednotlivými
hčany a jejich seskupeními na jedné straně a veřejnými autoritami na dru
hé straně; jakož i vztahy mezi veřejnými autoritami uvnitř téhož státního
zřízení, představují častá situace tak choulostivé a složité, že nemohou
být pojat?/ do žádných právních norem. V těchto případech ccoby, pověřené
veřejnou mocí, musí mít jasno o povaze a rozsahu cvých povinností: pak
budou věrny platným právním předpisům jak co do věci samé, tak i v přípa
dech, o nichž mají rozhodovat; budou opravdu sloužit hlavním požadavkům
společenského života a dovedou přizpůsobovat zvyky a právní předpisy vyví
jejícím se poměrům a vyřeší co nejlépe nové problémy. Osoby, pověřené ve
řejnou mocí, mají být vnitřně vyrovnané a mravně bezúhonné, obdařené pra
ktickým smyslem a rozhodnou a pevnou vůlí, aby dovedly rychle a objekti
vně zachytit konkrétní případ, ale též jednat včas a účinně /srov. váno
ční poselství Pia XII. z r. 1944, AAS XXXVII, 1945, str. 15-16/.
ÚČAST
OBČANŮ
NA
VEŘEJNÉM
ŽIVOTĚ
Odpovídá osobní důstojnosti člověka, aby se činně podílel na veřej
ném životě, i když snad je účasten státní správy jen způsobem, odpovída
jícím stupni vyspělosti jeho státu.
Ostatně účast na státní správě otvírá člověku nové a rozsáhlé pří
ležitosti konat dobro. Časté styky mezi občany a veřejnými činiteli usna
dňují jim poznávat objektivní požadavky obecného blaha; a pak pravidelné
střídání nositelů veřejné moci zabraňuje jistému strnutí autority a zaji
šťuje její obnovování v souhlase se společenským vývojem /srov. Vánoční
poselství Pia XII. z r. 1942, AAS XXXV, 1943, str. 12/.

- 12 VÝRAZNÉ
ZNÁMKY
NAŠÍ
DOBY
Z toho, co bylo vyloženo, plyne jasně, že v právní organizaci poli
tických společenství se v dnešní době objevuje především snaha formulo
vat stručně a jasně jakýsi souhrn záklaoních lidských práv; tento ssznsm
bývá mnohdy zařazen do ústavy států nebo tvoří její doplňující část..
Dále vidíme dnes též úsilí právně vymezit v souhrnném dokumentu,
zvaném ústava způsoby, kterými se určuje, kdo je nositelem verejné.mo^i,
jaký mají nositelé moci nevzájem poměr, které jsou oblasti jejich pra □moci a konečně, jakým způsobem jsou povinni při své práci postupovat.
Stanoví se konečně v rozmezí práv a povinností vztahy mezi občany a
představiteli států; těm se ukládá jako hlavní úkol uznávat, respektovat,
harmonicky upravovat, chránit a podporovat práva a povinnosti^občanů.
Jistě nelze přijmout jako správný názor, že vůle lidí, at už poja
tých individuálně, nebo jakkoliv seskupených v nějaké společenství., je
první a jediný zdroj práv a povinností občar.ů, z něhož prýští jak záva
znost ústavy, tak i oprávněnost veřejných autorit /srov. apoštolský list
Lva XIII. Annum ingressi - 0 odsouzení zednářství, Acta Leonis XIII,
XXII, 1902-1903, str. 52-80/.
Avšak snahy, o nichž byla zmínka, jsou také neklamným znamením, že
liié v dnešní době nabyli živějšího vědomí své vlastní áůstojnosti : vě
domí, které je podněcuje k činné účasti na veřejném životě a které těž
vyžaduje, aby jejich osobní prava - práva nezcizitelná a neporušitelná - byla'stvrzena v praktických státníci* právních zřízeních; lidé nadto žá
dají, aby nositelé veřejné moci byli určováni podle stanovených ústavních
předpisů a aby vykonávali svůj úřad v rozsahu právních norem.
ČÁST

VZTAHY

III.

MEZI

STÁTY

STÁTY
MAJÍ
SVÁ
PRÁVA
A
POVINNOSTI
Potvrzujeme svou autoritou i my, čemu neustále učili naši oredchůici: státy, to je politická společenství , jecr.y ve vztahu k druhým, jsou
nositeli práv a povinností; proto se také jejicn ^ztaby mají řídit zása
dami1 pravdy, spravedlnosti, činorodé družnosti 1 tvobedy. Mravní zákon,
který upravuje vztahy mezi lidmi jako jednotlivci> řídí též vztahy mezi
státy.
Není nesnadné to pochopit, uvážíme-li, že ředitelé států, jednající
jejich jménem a v jejich zájmu, nutně musí splnit též požadavky své oso
bní lidské důstojnosti a nemohou porušit přirozený zákon, který je norma
jednání.
Eyla by ostatně nesmyslná už pouhá myšlenka, že by lidé, protože by
li postaveni v čele státu, mohli být donuceni vzdát se vlastního lidské-ho důstojenství a svých základních lidskýih povinností. Naopak, myslí se
o nich, že jsou nejlepší z členů svého společenského tělesa, že vynikají
dary a vlastnostmi ducha, a proto jsou zvoleni k tvému vysokému úřadu.
Dále, autorita je v lidské společnosti nezbytná, Žádá ji mravní řád;
nemůže se jí tedy použít proti ternu to mravnímu řádu, a kdyby se tak sta
lo, autorita by okamžitě pozbyla svého základy a přestala by existovat.
Bůh sám napomíná: "Nuže, králové, slyšte a buďte rozumí, učte se. vlád
cové zemských kmčin!-Poslouchejte, kdo ovládáte množství a pyŠníte^se'
spoustami národůbNeboí Pánem je vám svěřena vláda a panství, Nejvyčším,
který probádává vaše skutky a prozkoumává vaše úmysly" /Moudr. 6, 1-■!/.
Nakonec, i v uspořádání vztahů mezi politickými společenstvími musí
být autorita vykonávána tak, aby se uskutečňovalo obecně blaho, které je
její smysl.

- 13 Základním požadavkem obecného blaha je, aby byl mravní zákon uzná
ván a aby jeho příkazy byly zachovávány. "Správný.řád mezi politickými
společenstvími se musí opírat o mravní zákon jako o neotřesitelnou a riezměnitelnóu skálu. Sám Stvořitel světa jej učinil zjevným v přirozenosti
věcí a vryl jej nesmazatelnými písmeny do srdce lidí... Tento mravní zá
kon jako zářivý maják ukazuje světlem svých příkazů správný způsob jed
nání jednotlivcům i státům; i státy si musejí brát zásačy a směrnice z
jeho napomenutí a z jeho spasitelných a prozřetelnostních znamení, nechtějí-li, aby všechna jejich práce a úsilí o ustanovení nového sprave
dlivého řádu věcí byla vydána na pospas strašným bouřím a odsouzena k
ztroskotání” /srov. vánoční poselství Pia XII. z r. 1941, AAS XXXIV,
1942, str. 16/.
P R A V D A
Vzájemné vztahy států se musí za prvé řídit požadavky pravdy. Pra
vda vyžaduje, aby z těchto vztahů byla vyloučena jakákoliv stopa rasové
ho odlučování a aby tedy byla uznána zásada, že všechny státy jsou si
rovny co do přirozeného důstojenství. Proto má každý stát právo na exi
stenci, na vlastní rozvoj a na nezbytné prostředky k jeho uskutečnění;
každý stát dále je v první řadě sám odpovědný za dosažení svého rozvoja;
a konečně má též právo na dobrou pověst a na náležitou úctu od ostatních
státll ■
#
Mezi lidmi existují velmi často rozdíly, a to i velké, co do stupně
vědomostí a síly, vynalézavosti, ve vlastnění hmotných statků. To však
nikdy nemůže ospravedlnit prosazování nadřazenosti těch, kdo po nějaké
stránce vynikají nad druhé; taková převaha spíše nese s sebou větší míru
odpovědnosti, podle níž všichni silnější a jeden každý zvlášt mají vzá
jemně pomáhat slabším k jejich pozvednutí.
Podobně se mohou i státy mezi sebou lišit stupněm„kultury, civiliza
ce a hospodářského rozvoje; to však nikdy nemůže opravňovat k tomu, aby
jeden stát proto nespravedlivě ovládal druhý; spíše to může tvořit důvod,
aby silnější stát se cítil více zavázán k pomoci k společnému vzestupu
všech národů.
Neexistují lidé od přirozenosti vyšší a nižší, všichni jsou si ro
vni’ co do přirozeného důstojenství; podobně nejsou státy vyšší a nižší,
máme-li zase na zřeteli důstojnost, jíž se každému dostává od přírody»
Jednotlivá politická společenství jsou jako tělo, jehož údy jsou lidé.
Ostatně, jak nás učí zkušenost, národy jsou plným právem velmi citlivé
pro vše to, co se týká jejich důstojnosti a cti.
Pravda dále vyžaduje, aby byla zachována nezaujatá objektivita při
všem tom, co umožňují moderní vynálezy v oblasti informačních prostředků,
v činnosti to, která šíří a podporuje vzájemné poznání mezi národy; což
jistě nevylučuje právo každého národa poukazovat na světlé stránky jeho
života. Musíme však rázně odmítnout ty zpravodajské metody, které poru
šují příkazy pravdy a spravedlnosti a tupí dobré jméno toho neb onoho
národa /srov. ván. posel. Pia XII. z r. 1940, AAS XXXIII, 1941, str.5-14/.

SPRAVEDLNOST
Vztahy mezi státy musí být kromě toho uspořádány podle zásad spra
vedlnosti; to znamená, aby byla uznávána vzájemná práva a plněny jim od
povídající povinnosti.
Politická společenství mají právo na existenci, na vlastní rozvoj,
na vhodné prostředky k jeho dosažení a k tomu, aby byla sama v první řa
dě strůjci avého rozvoje. Dále mají právo na dobrou pověst a náležitou
úctu. Z toho rovněž plyne, že státy mají také dbát na každé z těchto
práv druhého státu a vyvarovat se jednání, která by mohla znamenat je
jich porušení. Jek« ve vztazích mezi jednotlivci není nikomu dovoleno
sledovat vlastní zájmy ke škodě, druhého, podobně ani státy nesmějí usi
lovat o vlastní rozvoj způsobem, který nese s sebou nespravedlnost n«bo

- 14 utiskování druhého státu; jinak se vůči němu dopouštějí bezpráví. Zde je
v'-C'připomenout výrok sv. Augustina: "Odstraníme-li spravedlnost, co
;.j jíicu státy, ne-li loupežení ve velkém1’ /De Civitate Bei, lib. IV,
c.
41, 115; srov. ván. posel. Pia XII. z r. 1939. AAS XXXII, 1940,
str. W.
Jistě, mezi státy mohou vyvstat a skutečně také povstávají protichů
dné zájmy; ale takové rozpor.? musí být překonávány a řešeny nikoli silou
zbraní, ani lstí nebo podvodem, nýbrb. jak se to sluší na lidi: vzájem
ným dorozuměním, objektivním posouzením sporných bodů podle pravdy a
spravedlivou dohodou.

POMĚR
K
NÁRODNOSTNÍM
MENŠINÁM
Od 19. století se projevovala v politickém vývoji snaha, která se
pak velmi rozšířila a nabyla vrchu, aby totiž národnostní společenství
byla samostatná a aby si mohla vytvořit vlastní stát. Z různých příčin
se to však vždycky nepodařilo; a tak méně početné národy nejednou bydlí
uvnitř státu, v němž má většinu jiná národnost. Odtud vznikají mnohdy vel
mi ožehavé otázky.
Výslovně zde musíme říci, Že přímá činnost, směřující k potlačování živo
tnosti národnostních menšin a jejich rozvoje, je vážné porušení příkazů
spravedlnosti; a teto porušení je tím větší, jestliže takové nespravedli
vé činy mají za cíl zánik oné menšiny.
Požautivkůnr spravedlnosti naopak odpovídá, aby státní moc účinně při
spívala k podporování rozvoje lidských hodnot menšin, především co se tý
če jejich jazyka, kultury, tradic, jejich vlastních hospodářských zdrojů
a podniků /srov. vánoční poselství Pia XII. z r. 1941, AAS XXXIV, 1942,
str. 10-12/.
Je však též třeba připomenout, že členové těchto národnostních men
šin se mohou nezřídka nechat svést k přílišnému zdůrazňování významu
svých etnických prvků - je to u nich bud reakce na jejich postavení, kte
ré těžce nesou? nebo následek událostí v minulosti; to pak vede k tomu,
že své vlastní prvky kladou nad hodnoty lidské, jako by to, co je vlast
ní celé lidské rodině, mělo být podřízeno tomu, co je vlastní jejich ná
rodu. Bylo by naopak rozumné, aby dovedli ocenit též kladné stránky své
ho postavení, že totiž k obohaccrí jejich duševních vlastností nemálo
přispívá neustálý styk s příslušníky jiné civilizace; hodnoty, které
jsou vlastní jinému národu, mohou jakoby přelít do vlastní krve a osvo
jit si je. K tomu však dojde jen tehdy, když členové národnostních monšin vejdou do plného styku s národy, které je obklopují, a budou hledět
se přizpůsobit jejich zvykům a zřízením, když nebudou rozsévat různice,
které působí nesmírné škody a brzdí kulturní pokrok národů.
ČINNÁ
POSPOLITOST
Vztahy mezi politi: ľ~ými společenstvími se mají řídit zásadami pra
vdy a s/ravedlnosti; avšak tyto vztahy musí být také oživovány činnou
pospolitostí. To se múza stát prjstřeďnictvím nesčetných způsobů spolu
práce na poli hospodářském, sociálním, politickém/ kulturním, zdravotni
ckém i sportovním; s radostí vidíme, že k takové spolupráci už opravdu
v naší době dochází, ne bez užitku pro všechny. Třeba mít stále na zře
teli, Že veřejné autority nemají uzavírat a tísnit své občany jan uvnitř
hranic státu; mají ovšem usilovat v první řadě o všeobecné dohro státe,
ale to musí být chápáno jako složka obecného blaha celé lidské rodiny.
Jednotlivé státy proto při sledování vlastních zájmů nesmějí poško
zovat zájmy druhých států; státy mají spojit navzájem své úsilí a důmy
sl svých občanů k společnému dílu, když je to nutná k dosažení cílů,
kterých by jeden stát sám o sobě nedosáhl. Tu je však nutné dbáty etv
to, co je na prospěch několika státům, nebylo na újmu druhýeh, místo aby
i jim to prospívalo.

- 1$ - Světové všeobecné dobro mimotó Vyžaduje, aby každý stát napomáhal
vzájemným stykům mezi občany a jejich seskupením uvnitř státního '^pctlečen
ství. V mnoha částech světa žijí národnostní skupiny více nebo méně od sc
be^rozdílné. Je třeba postarat se, aby příslušníkům jednoho národa bylo
možné stýkat se. s příslušníky národa druhého. Jinak by to bylo v napro
stém rozporu s naši'dnešní situací, kdy vzdálenosti mezi národy byly tak
řka úplně odstraněny. Nesmíme ani zapomenout na to, ge se lidé sice 'liší
mezi sebou svými národnostními zvláštnostmi, ale že mají dälší vlastnosti
a to velmi významné, společné; jimi se mohou víc a více zdokonalovat,
zvláště co do vlastností ve světě duchovních hodnot. Všem národům tedy mu
sí být přiznáno právo a povinnost žít v pospolitosti jeden s druhým.
ROVNOVÁHA
MEZI
OBYVATELSTVEM,
PŮDOU
A KAPITÁLEM
Je známo všem, že některé žerně oplývají obdělavatelnou půdou, ale ma
jí nízký počet obyvatel; v jiných zemích pase je nepoměr mezi přírodním
bohatstvím a prostředky k využitkování země.Odstranění této nerovnováhy
tedy žádá spolupráci mezi národy a snadnější oběh kapitálu, majetku a li
dí /srov. ene. Jana XXIII. Mater et magistra - Matka a učitelka. AAS Llľľ
1961, str. 43,9/.
"
V takových a podobných případech považujeme za správné, aby, pokud
je to možné, kapitál hledal práci a ruce, a ne- aby dělníci museli hledat
práci. Pak se poskytnou větŠíími počtu lidí konkrétní možnosti vytvořit si
slušnou majetkovou základnu pro gebe a pro své rodiny doma, a nebudou se
muset stěhovat do nového prostředí, což se ne vždy uskuteční bez bolest
ných otřesů a bez obtížného období přizpůsobování novému prostředí a od
lišným životním podmínkám.
OTÁZKA
POLITICKÝCH
UPRCHLÍKŮ
Otcovská láska ke všem lidem, kterou Pán zažehl v našem srdci, nám
dává cítit s hlubokou bolestí otázku politických uprchlíků; tato otázka^
nabyla v naší době nebývalých rozměrů a je stále provázena velkým, neuvě
řitelným utrpením.
Otázka politických uprchlíků dokazuje, že vládcové některých zemí
nezaručují svým občanům dostatečnou oblast osobní svobody, v níž by jim
bylo možné žít životei^? -důstojným člověka; právě naopak, v těchto státech
sama oprávněnost takové oblasti osobní svobody je uváděna v pochybnost
r.ebo je- přímo zrušena. Něco takového znamená základní zvrat správného řá
du státu, protože smysl státu je chránit a uskutečňovat obecné blaho, je
hož. základním prvkem je právě uznávat onu oblast osobní svobody a zaručit
jojí nedotknutelnost.
Není zbytečné připomenout zde, že i političtí uprchlíci mají svou
lidskou důstojnost a že jim mají být uznána všechna jejich osobní práva.
Neztratili je tím, že ztratili svou vlast.
Mezi právy, vlastními každému Člověku, je také právo zapojit se do
politického společenství, v kterém člověk doufá, že si bude moci zbudovat
lepší budoucnost pro sebe i pro svou rodinu. Je proto povinností vládců
států, pokud‘to dovoluje blaho jejich států, přijmout přistěhovalce a po
moci jim ze své strany při tomto jejich vstupu do nové vlasti.
S radostí používáme této příležitosti a vyslovujeme své upřímné uanání a chválu pro všechny podniky, jak učinit méně bolestným přesídlení
uprchlíků z jednoho státu do druhého. Tjrto podniky odpovídají zásadám
pravého bratrství a opravdové křastanské lásky.
Všechny lidi poctivě smýšlející vděčně zde upozorňujeme na práci,,
kterou v této tak citlivé věci vykonávají různé mezinárodní organizace.

ODZBROJENÍ
Na druhé straně ale s velkou bolestí vidíme, že v hospodářsl^r vyspě
lejších státech bylo vyrobeno a stála se vyrábi nesmírné množství zbraní;
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chto států jsou staveni před úžasné oběti, zatímco druhým státům schází
porno«, ktere potřebují k svému hospodářskému rozvoji a sociálnímu pokroku.
Obvykle se ospravedlňuje toto zbrojení tím, že dnes nemůže být mír
zabezpečen, leč když existuje rovnováha ve zbraních. Zbrojí-li tedy ječon
stát, ostatní státy s ním musí držet krok a také vyrábět zbraně» A jestli
že některý stát je vybaven atomovými zbraněmi, to je druhým státům důvo
dem, aby si též hleděly zaopatřit takové zbraně, scľopné stejné ničící sí
ly-.
Následkem toho lidé Žijí neustále ve strachu, jako by na ně měla do
lehnout obrovská smrší, která se múza rozpoutat každým okamžikem. A ne bez
důvodu, vždyt zbraně jsou zde. Je tomu těžko uvěřit, ale na světě jsou li
dé, schopní na seba vzít odpovědnost za smrt a ostatní spoust, kterou by
válka způsobila; opravdu, pak nelze vyloučit, Že by neprozíravý a nekon
trolovatelný čin mohl vznítit jiskru války. I když dnos úžasná účinnost
zbraní zastrašuje lidi, aby začali válku, přece jen jsou tu dôvody k oba
vám, že by samy pokusy s atomovými zbraněmi, konané za válečným účelem,
mohly mít osudné následky na různá odvětví života na zemi, jestliže nepře
stán ou.
Proto- spravedlnost, moudrost a vzájomná úcta a láska žádají, aby by
lo zastaveno závodění ve zbrojení, ^eoht se sníží současně a na obou stra
nách stav výzbroje už existující; ax jsou zakázány atomové zbraně a dojd-j
se k odzbrojení, doplněnému účinnou kontrolou. ‘’Nesním® dopustit - napomí
nal Pius XII. - aby se pohroma nové světové války SrJ svými hcspodářsKymi
a sociálními škodami a se svými omyly a zmatky po mravní stránca po trotí
snesla na lidstvo” /srov. vánoční poselství Pia X...’, z r. 1911, AAS XXXIV,
1942, str, 175 výzva Eonedikta X7. k vládcům národů vedoucích válku z 1®
srpna 1917, AÍS IX, 1917, str. 410/.
Je ale nutné si přiznat, že zastavení výroby válečných, zbraní, joji^a
účinné snížení a - což by byla hlavní věc - jejich zákaz nebudou možné na
ho- budou skoro íiemožné, nopřikročí-li so aárovaa k všestrenhému odzbrojení
a nedojde-li ke zaěně ve smyslení. Všichni lidé nrusí svorně a upřímně,hločět zaplašit ze svého srdce válečnou horečku. Místo zásadj’- míru, který se
opírá o rovnováhu ve zbraních, musí nastoupit přesvědčení, žo pravý mír
se dá zbudovat jen na vzájemné důvěře. Jen pak může nastat mezi národy opravdový a trvanlivý mír. Domníváme ca, že je možné tohoto cíla dosáhnout,
protože to žádá zdravý rozum, všichni po n&a touží a z jeho dosažení vyplynejio-jný užitek.
Žádá to zdravý rozum. Každému ja nebo aspoň by mělo být sreji.1, že
vztahy mezi státy, podebaě jako vztahy mezi jednotlivými lidmi, nelze řoSit ‘silou zbx^aní, ale podlo zásad zdravého rozumu, to je padle zásad pra
vdy, .spravedlnosti a činné pospolitosti.
Všichni lidé po opravdovém a trvanlivém míru touží. Kdo by si včm
nepřál co nejhoroucněji, e.b;y bylo odstraněno nebezpečí války, aby cíi* byl
zachován a víc a více upevňován?
Z jeho dosažení vyplyne nesmírný užitek, protože jeho výhody budou k
dobru všech. Budou k dobitu jednotlivců, rodin, národů, celé lidské rodiny.
’ vážně varovná’ slova papeže Pia XII.: •iile není ztraceno mírem.
I dnes t*zní
Všechno lze ztratit válkou“ /rozhlasové poselství Pia XII. z 24« srpna
1939, AA3 XXXI, str, 334/.
Jako náměstek Ježíše Krista, Spasitele světa a původe® míru, veden
otcovskou láskou ke všem lidem, tlumočím nojhlubsí touhu colé lidské rodí*
ny a považuji za svou povinnost žádat a zapřísahat všechny lidi, především
ty, kteří mají v rukou vládu států: ax nešetří žádné númany v úsilí dat
světovým událostem takový směr, který odpovídá lidskému rozumu a lidské
ti •
Necht po-litikové na ne jvyšších a nejpovolanějších shromážděních dů
kladně zváží, jak by vztahy mezi státy na celém světě byly co nejlépe upraveny podle požadavků spravedlnosti a rovnosti; rovnosti, která stojí
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závazkům;. Necht prozkoumají tuto otázku po všech jejich stránkách, aby
se nešel hlavní bod, z něhož by bylo možné se dostat na cestu poctivých,
trvalých a plodných dohod.
Aý ze své strany neustaneme vyprošovat v modlitbě na Bohu, aby pro
vázel úsilí státníků svou pomocí a aby je učinil plodným.
SVOBODA
Vztahy mezi státy mají být řízeny zásadami svobody. Žádný stát tedy
nesmí učinit nic, co by znamenalo utlačování státu druhého nebo neoprá
vněné vměšování do jeho vnitřních záležitostí. Všechny státy mají naopak
přispívat k tomu, aby každý z nich byl veden k smyslu pro své povinnosti,
aby v něm kvetl duch podnětnosti a aby každý hleděl být prvním strůjcem
svého pokroku ve všech oblastech.
ROZVOJ
VÝVOJOVÝCH
ZEMÍ
Všechny lidi navzájem spojuje skutečnost, že mají společný původ,
že je vykoupil Kristus a že jsou určeni k témuž nadpřirozenému cíli. VSichnl jsou povoláni, aby vytvořili jedinou velkou křesťanskou rodinu. Pre
to jsem vyzval v encyklice Matka a učitelka hospodářsky vyspělejší poli
tická společenství, aby nejrůznějším způsobem pomáhala státům, které jsou
teprve v období hospodářského vývoje /AaS Lili, 1961, str. 440^441/.
S^velkým uspokojením můžeme nyní říci, že ona výzva ria mnoha místech
byla přijata kladné, a chovár.a pevnou naději, že ji uposlechnou v budou
cnu na dalších místech, takže chudší národy dosáhnou co nejdříve taksvého stupně hospodářského rozvoje, který dovolí každému občanu žít y pod
mínkách, shodných s jeho osobní důstojností o
Není však nikdy ruytečné opakovat, že tato pomoc musí být prováděna
s ohledem co největším r.a nezávislost on*ch scatů. A dále, ty si muaí
být stále vědomy, že ony samy jsou, hlavními strůjci sváno hospodářského
rozvoje a společenského pokroku a že jsou nejvíce odpovědny za jeho usku
tečnění.
Náš předchůdce Pius XII. volal, že ”v oblasti nového řádu, zakláda
jícího se na mravních zásadách, nesmí být porušována svoboda, nedotknu
telnost a bezpečnost druhých národů, aísi je sebemenší rozsah jejich úde
rní a jejich schopnost bránit se. Je sice pravda, že velké státy stanoví
směrnice při vytváření hospodářských svaoků se slabšími národy, protože
mají větší možnosti a jsou silnější; presto i slabší státy, podobně jako
všechny ostatní, mají nepopiratelné právo, aby bylo dbáno na jejich svo
bodu a nezávislost a aby zůstaly neutrální v eventuálních sporech mezi
státy - zde nepřihlížíme k tomu, kdyby se octlo v nebezpečí společné do
bro všech; ona práva jim patří podle příkazů práva přirozeného i práva
národů. Menší státy mají konečné právo bránit si svůj hospodářský rozvoj.
Jedině budou-li zaručena tato jejich práva, menší státy budou moci vhod
ným způsobem podporovat dobro a blahobyt svých občaxiů, a to jak po strán
ce hmotné, tak i kulturní ■’ /srov. vánoční poselství Pia XII. z r, 1941,
AAS XXXIV, 1942, sir. 16-1?/.
Když proto hospodářský vyspělejší státy pomáhají státům chudším, mu
sí mít v úctě výrazné prvky každého národa a jejich tradiční občanská za
řízení; musí jednat bez jakéhokoliv záměru politické nadvlády. Dosáhne-li
se toho, pak to "přispěje nemálo ke.sblížení všech států ve společenství,
jehož jednotliví členové, věč.ai si svých práv a povinností, budou stej
ným dílem přispívat k blahu všech národů" /enc. Jana XXIII. Mater et ma
gistra, AAS LIÍI, 1961, str. 443/.
VÝRAZNÉ
ZNÁMKY
NAŠÍ
D O B Y
V naší době se mezi lidmi šíří víc a více přesvědčení, že spory me
zi náredy nemají být řešeny zbraněmi, nýbrž vyjednáváním a dohodami.
Je pravda, že na vznik tohoto přesvědčení má dost velký vliv vědami
strašlivé síly moderních ničivých zbraní a strabh před pohromami a nes
mírnou spouští, které by způsobilo lidstvu použití těchto zbraní. Je prato takřka nemyslitelné, že by v naší atomové době válka mohla sloužit ja
ko prostředek k znovunabytí porušených práv.
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Avšak mezi národy vládne bohužel příliš často strach jako nejvyšší
zákon. Vydávají obrovské částky peněz na zbrojení; ne ovšem, říkají - a
není, proč bychom jim nevěřili - s úmysly útočnými, nýbrž aby druhé od
radili od útoku.
Přesto přese všecko chceme doufat, že se lidé sejdou a budou vyjed
návat, a tak lépe odhadli svazky, které je navzájem pojí, protože majjí
společný původ; a že objeví$ Že aeden ze základních důsledků tohoto spo
lečného původu je, aby mezi nimi a mezi národy nevládl strach, ale aby
vládla láska. A láska se projeví v čestné mnohostranné spolupráci, z rete
ré vzejde mnoho dobrého.

ČÁST
IV.
VZTAHY LIDÍ A STÁTŮ KE
SPOLEČENSTVÍM
SVĚTOVÝM
VZÁJEMNÁ
ZÁVISLOST
STÁTŮ
NAVZÁJEM
Poslední pokroky vědy a techniky se hluboko dotýkají lidského jedná
ní; lidi .všude na světě pobízejí k vzájemné spolupráci a aby se sdružili
ještě více. Lneš opravdu velmi vzrostla vzájemná výměna věcí a idejí a
také styk lidí. Nebývalou měrou se rozšířily styky mezi jednotlivci, ro
dinami a společenstvím, třebas patří k rozdílným státům, ano jsou častěj
ší styky i mezi vládci jednotlivých zemí. Současně se prohlubuje vzáje
mná závislost národního hospodářství zemí navzájem; národní hospodářství
jedněch zemí se postupně zapojuje do národního hospodářství druhých ze
mí, až se nakonec stávají jakousi nedílnou složkou jediného velkého svě
tového hospodářství. A konečně sociální pokrok, řád, bezpečnost a mír uvnitř kteréhokoliv státu úzce souvisí se sociálním pokrokem, řádem, bez
pečností a mírem ostatních států.
Tak vidíme, že žádný stát sám o sobě není schopen dnes postarat^se
rálež^tě o své zájmy a rozvíjet je, když se uzavře sám do sebe; nebot
otupen jeho rozvoje a pokroku je odrazem a složkou stupně rozvoje všech
ostatních států.
STÁTY
SAMY
O
SOBĚ
NEDOVEDOU
VYŘEŠIT
SVÉ
OTÁZKY
Jednota lidské rodiny existovala ve všech dobách, protože členové
této rodiny jsou lidé, navzájem si rovni osobním důstojenstvím. Odtud teoy také ona neustálá nutnost, pocházející ze samé lidské přirozenosti,
postarat se, jak náleží, o dobro všeobecné, to je týkající se celé lid
ské rodiny.
V minulosti bylo možno právem se domnívat, že vládcové států dove
dou uskutečnit obecné debro; dělali to bud běžnými diplomatickými, cesta
mi nebo schůzkami a rozhovory na nejvyšší úrovni, nebo prostřednictvím
dohod a smluv, tedy použitím prostředků a cest, plynoucích z přirozeného
práva nebo z práva národů nebo z práva mezinárodního.
.
Hluboké změny ve vztazích lidského soužití v naší době vyvolaly na
jedné straně velmi složité, velmi obtížné a svrchovaně naléhavé otázky
stran světového obecného blaha, zejména pokud jde o svátovou bezpečnost
a o světový m£r; na druhé straně vládcové jednotlivých států, navzájem
sobě-rovni, ^arsi sebevíce rozmnoží své vzájemné schůzky a hledají lepší
nové právní*formy, nedovedou přiměřeně čelit oněm otázkám a řeSit je, a
to nikoli pro nedostatek dobré vůle a podnětnosti, nýbrž proto, že pro
stě jejich autoritě schází patřičná moc.
Lze tedy říci,, že za dnešního stavu společnosti státy samy o sobě
ne jsou-.schopny uskutečnit společné dobro všech národů, protože jsou k to
mu slabé, at už ve svém zřízení a formě, aí už mocí, kterou mají veřejné
autority ve všech státech světa.
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VZTAH
MEZI
OBECNÝM
DOBREM
A
VEŘEJNOU
AUTORITOU
Existuje vnitřní vztah mezi obsahem obecného dobra na jedné straně
a způsobem veřejné moci a jeho funkčním působením na straně druhé.. Mra
vní řád požaduje, aby veřejná moc sloužila obecnému blahu ve společnosti,
žádá též, aby tato moc společné dobro mohla opravdu uskutečnit. Z teho
plyne, že orgány - v nichž je veřejná moc ztělesněna a jimiž pracuje a
sleduje svůj cíl - mají mít rakové složení a takovou účinnost, aby mohly
společné dobro splnit, a to cestami a způsoby, které jsou v souladu s ne
ustálo se měnící situací.
Obecné dobro všech národů dnes vyvolává otázky, které se dotýkají
všech států; dovede je vyřešit jen veřejná autorita, jejíž moc, forma a
prostředky jsou týchž rozměrů; její činnost se muší rozpínat tak daleka,
kam až sahá země. Sám mravní řád žádá, můžeme tvrdit, ustavení nějaké au
tority na světové úrovni.
SVĚTOVÁ
AUTORITA
MUSÍ
VZNIKNOUT
DOBROVOLNĚ,
NESMÍ BÝT
ULOŽENA
Tato všeobecná autorita, jejíž moc se vztahuje na celý svět a která
vede vhodnými prostředky k dosažení všeobecného světového dobra, musí být
ustavena za souhlasu všech národů, a ne uložena násilím. Důvod spočívá v
tom, že taková autorita musí být schcpna účinně pracovat; zároveň v3ak
její jednční musí být vedeno upřímnoi a skutečnou nestranností; a musí
směřovat k uspokojení objektivních požadavků všech národů. Kdyby tat<^
světová autorita byla prostě uložena silnějšími t,táty stá+ům slabším, by
la by odůvodněna obava, že se nakonec stana nástrojem dílčích zájmů, ne
bo by byla závislá na nějakém státě. Síla její činnosti a její účinnosti
by se ocitala v nebezpečí. I když snad jsou mezi státy velké rozdílý co
do stupně hospodářského rozvoje a vojenské moci, přece jen všechny jsou
velmi citlivé, když jde o jejich právní rovnost a přední vlastnosti je
jich vnitřního života. Právem jen nerady se uvolí poslouchat autority,
která jim byla vnucena zvnějšku, nebo k jejímuž vytvoření nepřispěly, ne
bo kterou samy vědomě a dobrovolně nepřijaly.
SVĚTOVÉ
OBECNÉ
BLAHO
A
PRÁVA
OSOBY
Jak obecné blaho jednotlivých států, tak aiyi obecné blaho světevé
nelze vymezit, aniž se přihlíží k lidské osobě*šproto také ona světová
autorita si musí vzít za základ cíl uznávat, respektovat, chránit osobní
práva a přispívat k jejich uplatnění; může to dělat bua sama svou váhou,
jestliže je to možjjé, nebo tím, že vytvoří na čelem světě takové ovzdu
ší, které by usnaunovalo vládám jednotlivých států splnit jejich vlastní
úkol.
ZÁSADA
SUBSIDIARITY
Jako vztahy států k jednotlivcům, rodinám a podřízených organizacím
se mají řídit zásadou subsidiarity, podpůrnosti, podooně je vhodné, aby
se toute zásadou řídila i světová ona autorita v poměru k vládám jedno
tlivých států. Tato světová autorita má uvážit a vyřešit otázky hospodář
ské, sociální, politické a kulturní, které mají vztah k blahu všeobecné
mu, světovému; otázky, které pro jejich dosah, složitost a naléhavost
vlády jednotlivých států samy moho.u jen stěží vyřešit.
Ona světová autorita nemá omezovat činnost veřejných činitelů státu,
a tím méně si ji přisvojovat. Právě naopak, má-usilovat o to, aby na ce
lém světě vznikl takový stav, v němž by veřejné autority jednotlivých
států, ano i občané a podřízené organizace mohly plnit sve úkoly, vykoná
vat své povinnosti a užívat svých práv s větší bezpečností /s-rov. proslov
Pia XII. k mládeži Italské katolické akce z 12. září 1948, AAS 1948, XL,
str-w 412/,
VÝRAZNÉ
ZNÁMKY
NAŠÍ
DOBY
Jak všichni vědí, dne 26. června 1346 byla založena Organizace spo
jených národů - zkráceně OSN. K ní byla v následujících letech připojena
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v oblasti hospodářské, sociální, kulturní, výchovné a zdravotnické. Spo
jené národy si stanovily za svůj hlavní cíl šachovat a upevnit mír mezi
národy, podporovat a rozvíjet mezi nimi přátjelské vztahy, založené na zá
sadách rovnosti, vzájemné úcty a nejrůznější spolupráce ve všech. oborech
lidského soužití.
Svrchovaně významným úkolem' Spojených národů je Všeobecná'proiVxášfení ‘práv člověka, schválené 10. plosince 1948 Valným shromážděním. V úvo
du k tomuto prohlášení se Tdůraznuje jako ideál, k němuž:mají směřoyat
všichni lidé a všechny národy, aby skutečně byla uznávára a respektová
na lidská" práva, v prohlášení vyjmenovaná, a jim odpovídající projevy •sobní svobody.
Víme, že proti některým článkům prohlášení byly pronese y námitky a
výhrady. A jistě právem. Není však pochyby, že tento dokument znamená vý
znamný krok na cestě k ustavení právně politického uspořádání všech náro
dů. V prohlášení je totiž opravdu uznána slavnostním způsobem důstojnost
lidské osoby; jsou zde zdůrazněna jako základní lidská práifg, právo na
svobodné hledání pravdy, na uskutečňování mravního dobra, na plnění po
vinností, které každému ukládají požadavky spravedlnosti, právo na dů
stojnou Životní úroveň a jiná práva, s prá\y právě vyjmenovanými souvisí
cí.
Vyslovujeme proto přání, aby Organizace spojených národů jak svou
strukturou, tak i prostředky, které má k dispozici, stále víc a více by
la úměrná svým velkým a šlechetným úkolům. Kéž nadejde den, i.dy všichni
lidé v ní najdou účinnou ochranu pro svá práva, pramenící příiao z jejich
osebního důstojenství, a proto práva všeobecně platná, neporušitelná a,r,
nezcizitelná. Tuto naši naději posiluje'skutečnost, že sé dnes lidé z
jedné strany sice činně’ účastní pelitického Života "ve svém* státě, ale
současně též projevují větší a větší zájem o osudy ostatních citátů; tím
si víc a více uvědomují, že jsou živé údy velké světové rodin/ lidstva.

ČÁST

NAPOMENUTÍ

A

V.

VÝZVY

K

VĚŘÍCÍM

POVINNOST ÚČASTNIT
SE
VEŘEJNÉHO
ŽIVOTA
Ještě jednou chceme tu připomenout svým synům a dcerám jejich povin
nost účastnit se činně veřejného života á^přispívát k uskutečňování obec
ného blaha celé lidské rodiny i- VlaŽťJáíhb' politického společenství. Vede
ni světlem víry a láskou k • jižnímu. ať usilují’ o to, aby hospodářská, so
ciální, kulturní a politická' zřízení„nepřekážela, nýbrž spíše pomáhala
lidem v jejich zdokonalování, a to at už v řádě přirozeném, nebo i nad
přirozeném.
AŤ
JSOU
NA
SVOU
PRÁCI
VŠESTRANNE
PRIPRAVENÍ
K zdárnému úsilí o proniknutí zdravých zásad do civilizace a veřej
ného života, k jejich proniknutí duchev evangelia nestačí, aby byli osví
ceni vírou a aby planuli touhou šířit dobre. Je nezbytné včlenit se do
občanských zřízení a účinnou zevnější prací je obnovit uvnitř.
Naše civilizace se však vyznačuje především svým vědeckým^a techni
ckým obsahem. Nemůže se proto nikde dď ní opravdu včlenit, když se nese
známí s moderními vědeckými a technickými- vymoženostmi a nestane se od
borníkem ve svém povolání.
JEJICH
ČINNOST
AŤ
JE
VÝSLEDNICÍ
PRVKŮ VĚDECKÝCH
A
TECHNICKÝCH,
ALE
TÉŽ
HODNOT
DUCHOVNÍCH
Vědecké znalosti, technická způsobilost a odborná příprava, i když
jsou nezbytné, přece jen nestačí k nastolení vztahů k řádu skutečně lid
skému, to je k řádu, jehož základem je pravda, jejž řídí spravedlnost,
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*
který bere svou sílu ze vzájemné lásky-, k bližním a v kterém je plně dbánojejich svobody.
K opravdovému dosažení'tohoto cíle se vyžaduje, aby lidé především
ve své. Činnosti časné byli poslušní zákonů, shodných s podstatou každé*
věci; aby svou činnost přizpůsobili požadavkům zákona mravnosti, a tedy
aby bud vykonávali svá práva nebo-plnili své povinnosti.- Zdravý rozum ;tcž
žádá', aby lidé svou činnost-vědeckou, technickou a vykonávání svého povo
lání vůbec pojímali jako poslušnost rad a příkazů Boha, starostlivého 0tce všech, protože se koneckonců týkají naší spásy, a aby v sobě jfiqútltimovali hlas svého svědomí a svou práci uváděli' v soulad s nejvyššímí
statky ducha.
JEDNOTA
MEZI
VÍROU
A
ČINNOSTÍ
PROFÁNNÍ
Ve státech s kře^tanskými tradicemi často dnes zřízení časného řádu
vykazují vysoký stupen vědecké a technické dokonalosti a mají mnoho vhod
ných prostředků,, jak dosáhnout jakýchkoliv cílů, kdežto z druhé strany
tam schází křestanská podnětnost a vnitřní přesvědčení.
Právem se ptáme, jak se to mohlo stát, když přece k oněm vítězstvím?
vědy a techniky nemálo přispěli a stále přispívají křestané, kteří svůj
život zcel-a nebo alespoň zčásti uzpůsobují podle příkazů evangelia. Do
mníváme se, že vysvětlení záleží v jejich niterném rozporu mezi vírou 'a
činností časnou. Je proto nutné, aby v sobě obnovili vnitřní jednotu, tak
aby i jejich profánní činnosti vládla víra jako maják, který osvěcuje, a
láska jako síla, která ji oduševňuje.
VŠESTRANNÝ
ROZVOJ
Myslíme dále, že onen rozpor v nitru věřících mezi vírou a vnější
profánní činností je ze značné části, ne-li zcela, výsledkem nedostatku
náležité křesťanské výchovy, yidíme vskutku příliš často a na mnoha mí
stech nepoměr mezi péčí o vzdělání vědecké a o vzdělání- po stránce nábo
ženské; vědecké a technické vzdělání dosahuje vysokého stupně, kdežto ná-‘
boženské vědomosti sotva přesahují stupen základních znalostí. Je proto
nezbytné, aby výchova mládeže byla všestranná, rovnoměrná,
jy se dála
takovým způsobem, že by úcta k -náboženským hodnotám a tříbení mravního
vědomí postupovaly úměrně s vědeckými a technickými z* lostui, rostoucí
mi den co den. hladí konečně musí být vedeni k tomu? .:?z sl byl každý vě
dom své povinnosti plnit náležitě své povinnosti /ví: enc. Jana ’OíTTl.Mater et magistra, AAS Lili, 1961, str. 454/.
SOUSTAVNÁ
PRÁCE
Považujeme za vhodné upozornit na to, jak je nesnadné postihnout ..
vztah mezi konkrétní situací a objektivními požadavky spravedlnosti, lO
je, jak stanovit stupně a způsoby, podle nichž se mají zásady a nap«, enutí uvádět ve skutek. v
Odlišení těchto stupňů a způsobů je tím obtížnější,,čím rychleji jde
vpřed naše doba, vyznačující se výrazným dyuamismem, v níž každý je ^uvá
zán přispívat k uskutečnění světového všeobecného blaha. Den co den.je
tedy nutné usilovat o lepší vyrovnání sociální skutečnosti s objektivní
mi požadavky spravedlnosti. Naši senové a dcery se pro o nesmě;:? domní
vat, že se mohou zastavit a spokojit se s cíli už dos-uerými.
Právě naopak, všichni lidé mají povinnost zámysl-.t se nad tím, co už
bylo uskutečněno, že je stále mulo proti tomu, co jes ;e zbývá vykonat;
mají na sebe brát vždy větší a vhodnější úkojy a. zdokonalovat různé výro
bní společnosti, odborová sdružení, organizace občanů podle jednotlivých
povolání, pojištovací systémy, právní řády, politická, kulturní, zdravo
tnická, rekreační, sportovní a ostatní zřízení toho druhu. To vse totiž
žádá naše doba, v níž lidé dovedou odhalit tajemství atomu, proniknout
prostory vesmíru a otevřít si nové cesty s výhledy skoro bez hranic.

- 22 VZTAHY
MEZI
KATOLÍKY
A NEKATOLÍKY
V
OBLASTI
HOSPODÁŘSKÉ,
SOCIÁLNÍ
A
POLITICKÉ
Zásady, o nichž byla řeč v této encyklice, pramení ze samé přiroze
nosti věcí nebo spadají do oblasti přihozenéhovprIva. Při uskutečňování
těchto zásad katolíci často pracují bud s křestany, odloučenými od toho
to Apoštolského stolce, nebo s lidmi, kteří nevěří v Krista, ale jsou ob
dařeni světlem rozumu a ozdobeni přirozenou mravní lezúhonností• "V tako
vém případě katolíci musí hledět, aby zůstali věrní svému přesvědčení a
nedali se svést ke kompromisům, které by ohromily čistotu víry nebo mra
vů. Zároveň však musí’ s náležitou blahovůlí uvážit názory jiných lidí,
nehledě'! při všem jen na vlastní užitek a být ochotni k česthé spoluprá
ci všude tam, kde jde o věci podstatně dobrá nebo které mohou k dobrému
vést11 /enc. Jana XIII. Mater et magistra, AAS LIII, str. 456/.
Nikdy se nesmí ztotožňovat blud s bloudícími, byt i šlo o omyl nebo
o nedostatečné poznání pravdy na poli mravním a náboženském. Bloudící je
vždy především člověk, uchovává si svou důstojnost lidské osob;/ a je nu
tné s ním stále jednat tak, jak to takovému důstojenství odpovídá. Dále:
u člověka nikdy úplně neuhasíná touha zlomit pouta bludu a hledat cestu
k pravdě. A konečně nikdy není Člověk v této věti bez pomoci starostlivé
ho Echa. Proto tomu, kdo dnes nemá jasno ve věcech víry nebo se hlásí k
mylným názorům, může se zítra dostat do světla a on uvěří. Schůzky a do
hody v různých oblastech časného rádu mezi katolíky a těmi, kdo nevěří
nebo věří v Krista způsobem ne zcela správným, protože jsuu v omylu, mo
hou být pro ně příležitostí nebo povzbuzením odkrýt celou pravdu.
Kromě toho není správné ztotožňovat -mylné filosofické nauky o příro
dě, o původu a smyslu vesmíru a člověka s dějinnými hnutími a amšry, kte
rá vznikly v dějinách a které mají cíle hospc iářské, sociální, kulturní
a politické; a nesmíme je ztotožňovat ani tehdy, když tuto hnutí vznikla
z oněch mylných nauk a jimi byla nebo ještě jsou prodchnuta. Nauky jednou
vypracované a stanovené zůstávají stále tytéž, kdežto ona hnutí se chova
jí podle dějinných situací, neustále se vývije :íoích, a prcíso nezbytně
podléhají jejich vlivům. A konečně: kdo rľlže říci, že na oněch hnutích,
pokud odpovídají požadavkům správného rozimu u tlumočí oprávněné touhy
lidské osoby, nejsou též stránky kladné, které zasluhují souhlasu a chvá
ly'.'
Proto se může stát, že jistá sblížení nebo styky, které včera byly
považovány za méně vhodné r.cbo méně prospěšné, dnes naopak vhodné a uži
tečné jsou nebo taková mohou být zítra* Avšak rozhodnout? zda ten okam
žik nadešel, a stanovit '.působ a stupen spolupráca k dosažení cílů, uži
tečných po stránce hospodářsko, sociální, kulturrí a politické, to dove
de jan ctnost opatrnosti. která řičí všeehry ctnosti mri/nlho Života jed
notlivého i sociálního. 0 tem musí rezhoúnout katoľík, a to především ti,
kdo jsou n a vedoucích mrístech ve státě a v příslušných oborech; musí přltcůř samozřejmě přihlížet k zásadám přirozeného práva, být poslušní soci
ální nauky Církve a pekyaů církevní autority. Nesmíme votiž nikdy .zapome
nout, že Církev má právo a též povinnost nejen chránit nauku týkající se
přímo víry a mravů, ale že může též zasáhnout s plnou nocí pro katolíky
v oblastech řádu časného, když jde o to, jak onu ;n.uku konkrétně provádět
a uskutečňovat /srov. enc. -■"’aua XXIII. Mater et magistra, str. 456; viz_ .
enc. Lva XIII. Immcrtale Ďei - 0 zřízení států, Acca Leonic XIII, V, 180?»
str. 128; enc. Pia XI. Ubi areano - ľ míru Kristově, AAS XIV, 1922, str.
6-98; proslov Pia XII. k delegátkám Mezinárodního sdružení svazů katolic
kých žen, při sjezdu konaném v Símě, 11. září 1947, AAS XXXIX, 1947, str.
486/.
POKROK
SE
MÁ
DÍT
PO
STUPNÍCH
Když někteří lidé, zvlášt velkomyslní, jsou postaveni před situace,
v kterých není učiněno zadost požadavkem spravedlnosti nebo nejsou spině“
ny v dostatečné míre, vzplanou touhou reformovat vše a dají se do této
práce 8 takovým nadštmím, že se jejich práce podolxí prínro jakási revolu
ci, zvrácení všelio, co bylo dosud»

23 Ne chí tito lidé nezapomínají, že stupňovitost je zákon Života ve
všech jeho projevech; proto i v lidských zřízeních se podaří obnova k le
pšímu jen postupně a zevnitř* Náš předfláce Pius XI.C., pravil v této vč
el: ’’Kxkqli náhlym.převratem starého řadu. ale v uspcřách-iém vývoji a po
kroku záleží záchrahařs-a spravedlnost * Bazuzdnost ducha vldycky všech»'’»
jen /r.ičilů, nikdy nic nevybudovala; roznítila vásuě, nikdy- je neut.isila*
Rozsévá jen nenávist a zkázu, a proto nedovede usmířit ty, kdo se mezi
sebci sváří; spíte nutí lidi a politické sticviy k tonu, aby p velkou ná
mahe u bíčtcrali dřívější stav na troskách, způsobených nosvo.’.-aostí" /Pius
XII. k italským déln^xm 13* června 1943, AAS 1943, m?,-. str. 175/. .
ZŮSTÁVÁ
VELKÝ
ÚKOL
Všem lidem dobré vůle připadá nesmírný úkol: obnovit vztahy lidské
ho soužití na základech pravdy, spravedlnosti, lásky a svobody. Nové
vztahy musí vzniknout mezi jednotlivci, mezi občany a státní mooí, mezi
státy .navzájem a ken-íčz.* mezi jednotlivci, rodinami, společenstvími stá
tu počiříze.ými a státy na jedné straně" a světovým společenstvím na druhé
stran.3* Tento úkol je nadmíru vznešený; znamená uskutečnit pra./ý mír,
spočívající na řádu, stanovením Bohem»
Jisté, není mnoho takových lidí, kteří si to vzali za svůj Životní
úkol a kteří si tak získávají opravdu velké zásluhy o lidskou společnost.
Jiní’ r.áleží nsae veřejná pochvala, ale též se k nim nese naléhavé výzvu,
aby vytrvali ve své spásonosné práci* Soirčaoně nás utěšuje naděje, ž-^ je
jich počet poroste, a to především 3 řad katolíků, kteří si jsou vědomí
své povrhnešti a nechají se vést láskou. Každý katolík musí být v spole
čenství lidí jako jiskra světlin, jako ohnisko lá. ‘ y a jako oživující kvas
celého množství lidí; a bude jim tím více, čím více bude ve svém srdci
spojen, s Bohem.
Není vpravdě r.íru mezi lidmi, rr».1 nepřel mír v/ srdcí každého z
nich, jestliže každý nou&.stolí v šote ří y, stnr-;e??ý Bohem. hzaJá si tvá
duse zvítězit nad vášněmi?” ptá se sv. A-ynistin. r*At re podrobí tomú, co
je vyšší, a pak zvítězí rad tím, co je nižší: a pak bc.’e v tobě^pravý*
bezpečny, cpořádsiý. Jaký že je”řád tohoto Eira? Balí poroučí duši, duse
teluj nic není nad to epcřááa?.iěj;.?L-a" /Mýseelleoca Augustiniána... S. Au
gustini Sermcneu post Lfeuriacs reperti, B.ím 1910, str. 633z.

KRISTUS - KNÍŽE
POKOJE
Tato no.še slova, věncy.a-iá otázkám, které v nynější době nemálo trápí
lidskou společnost a na jejichž spravedlivém- rozřešení závisí spořádaný
pokrok společnosti, jsou vnulTiuta hlubokou touhou, společnou všem lidem
dobré vile, jak víme, Ehy totiž byl upevněn ve světě mír«
Jako náměstek - byt slabý a nehc-drý - Krista, je jž prorok IzaiáŠ na
zval Ihiížetem- míru /vis liz. 9.,'S/, mám povinnost dát všechny své myšlenky
a aíly-.k posílení tohoto dohrá» Avšak mír zastane jen préaJ’nýín slovem,
nespočívá'-li na onom řádu, i šerý byl. vyznačen v tomto okružním listě; na
řáůu, saložc-vas na pravdě, zbudován .a podle požadavků spravedlnosti, ožla doplňovaném láskou a konečně uskutecňo/aném V úctě k svobodě ka
ždého ■>
Je tr dílo tak ušlechtilé a vznešené, že je člověk sám, i když obda
řený veškerou dobrou a chv.lxyh-" lnou vůlí, jen svými silcc.ií. nedovede uvc.it
ve skutek.
totiž lidská společnost byla co možná nejvemě jšim obrazem
království Eoaího, k tomu je ti-ebá pomoci chů -;-.
Proto v tčáiito posvátných velikonočních caiach se nese naše vroucí
modlitba ke Kriavas On svým bolestným utrpením a evcu smrtí zahladil
Biích, zdroj to a původ voákeré nenávisti, bídy a nespravedlnosti; a ne
jen to. On svou krví u?-mířil ličstco s nebeským Otcem a zjednal nám dar
míi'ti ’’On je původce pť.koje mezí námi: obě dvě části spojil V jedno... A
paíc přišel a oznéhil 1, že nautiívá Uniníř-ení. Svěsiv.val to usmíření vám,
kteří jste byli fid Boha daleko, i těm, kteří mu byli Misko" /Efr 2,
14 - 17/.

- 24 V bohoslužbě těchto dnů znovu a znovu zaznívá redcstná zvěst: "Vstal
Kristus, náš Pán, stanul uprostřed svých učedníků a pravil k nim: Pokoj
vám:, alelu,-'a^ i zaradovali se učedníci, když spatřili Pána" /resp. k matutinu v půtek velikenoční oktávy/« Míz tedy nám přinesl, mír nám zane
chal- "Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; takový vám nedávám, ja
ko a?7á svľ/t“ /Jan 14, 27/.
Tento mír, který nám přinesl božský Vykupitel, horoucími modlitbami
na něm vyprošujeme. Nechť on vzdálí ze srdce lidí vše to, oo může mír uvást v nebezpečí. Kéž všechny lidi přetvoří ve svědky pravdy, spravedlno
sti a bratrské lásky. Kéž osvítí ty, kdo vládnou národQa, aby cpolu s pa.třičným blahobytem poskytli svým otíaii/m i překrásný der míru. A konečně
necht Kristus podnítí vůli všech lidí, aby strhli hradby, jež rozdělují
jedny od druhých, aby posílili svazky vzájemné lásky, aby měli porozumění
pro druhé, aby odpustili všem, kdo jim ukřivdili. Tak tedy z Kristova pod
nětu a v neho jménu a? se všechny názody chovají navzájem jako bratři, ať
u nich vzkvétá a povždy vládne vytoužený mír.
Přejeme vám, ctihodní bratři, aby takový mír zavítal do křesťanských
o^cí, vám svěřených; stane se tak zvlášt k dobru těch nejubožejších, těch,
LAeři potřebují zvláštní pomoci a ochrany. Z plna srdce udělujeme v Pánu
apoštolské požehnání vám, knežím světským i řeholním, řeholníkům i řehol
ní'. sestrám, kteří se zasvětili Bohu, a všem věřícím, zejména těm, kteří
x Ikomyslnií*uposlechnou naší výzvy. Posléze pak všem lidem dobré vůle,
jinčí, je rovněž určen tento okružní list, vyprošujeme na Bohu zdraví a blah/ byt.
Dáno v Římě uSV. PETRA na Zelený . čtvrtek
11. dubna 1963, v pátém roce naší. vlúdy*.
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