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/ m o d l i t b y , z p ě v y , č t e n í z Písm a s v . , r o z j í m á n í /
Večerní mše sv. bývá sloužena podle účasti a potřeby •
poutníků různě,nejpozději v 18 hod.Od 23.do 4,00 hod
ráno bude bazilika uzavřena.Pobožnost může pokračovat
po tu dobu v ambitech a venku./Křížová cesta./
Vezměte s sebou zpěvníky/Boží cesta,Kancionál,Cantate/
Jinek bude po všechny 3 dny obvyklý potní pořad
Bohoslužeb.
Každý z těchto dnů je zde možno získat
ODPUSTKY

MARIÁNSKÉHO

BOKU

NEDŮSTOJNÉ ZAKONČENÍ DŮSTOJNÉ POUTI
V první prázdninový den se už stradičně koná pout mládeže do Blat
nice k sv.Antonínovi, nepoděkování za uplynulý školní rok s prosbou o
ochranu po dobu prázdnin.
Letos se sešlo kolem 300 mladých katolíků, většinou od deseti do
dvaceti let, někteří i s rodiči, aby se na prostranství před kostelem
modlili a zazpívali si. Kostel byl sice otevřen, ale spíše pro možnost
občerstvení poutníků; ostatně by se všichni dovnitř nevešli.
Poča§i všem přálo, nálada byla výborná a tak nikoho nenapadlo,
že by pout mohla být něčím pokažena. A přece. Kolem 11.oo hodin, kdy
všichni patřičně vyhladovělí po náročné asi hodinové pěší tůře se rozesadili ke svým svačinám, přiřítili se čtyři velmi aktivní příslušníci
VB. Pravděpodobně celá akce probíhala na něčí příkaz a hlavně na něčí
udání, nezanedbatelné nebylo ani to, že to byly samé vysoké šarže. Způ
sobem sobě vlastním, aniž byse nejprve s někým domluvili, začali velmi
hlasitě a energicky dávat najevo, kdo je v tomto státě pánem a kdo
vlastně skutečně o církvi rozhoduje.
I když je na to zvyklý, musel toho nejvíce vyslechnout P.Vladimír
Tomeček, kterého legitimovali a nařídili mu, že zde do 12.oo hodin ne
bude ani noha s tím, že se jedná o nelegální a nepovolené shromáždění.
Pokud by snad někdo nesouhlasil, že mají i jiné metody.
Věřící mohou na násilí reagovat jen jedním způsobem, proto se vši
chni zúčastnění poutníci v klidu sbalili a za zpěvu a nezlomené vůle
se pokojně opět pěšky přesunuli zpět na nádraží. Po celou dobu přesu
nu i ještě na nádraží je zmínění příslušníci VB doprovázeli autem a
tak kontrolovali plnění nařízení. Dobrá nálada však nikoho nepřešla ani na zpáteční cestě ve vlaku.
I když se pout ke sv.Antonínovi skQnčila předčasně,vmyslím si, že
seznámení a poučení s praktikami VB, jaké se mladým lcřestanům dostalo,
nebylo k zahození, a že někteří udělali ve svém životě opravdu velkou
zkušenost. I takovým způsobem vychovává Bůh dobré a statečné křestaný.
Nakonec jen malá poznámka: Je absurdní a paradoxní, že věřící mu
sí žádat o povolaní, když se elitě jí sejít a udělat si výlet, či snad
jet někam na pout. Není ani zbytečné si i uvědomit, že tito tzv.ochrán
ci zákona jsou vlastně placeni i z peněz věřících občanů. Neplýtvá VB
zbytečně svými lidskými a materiálními hodnotami, na úkor zajištění
pořádku třeba na nádražích, kde se právě o prázdninách povalují partie
ožralých a othaných čundráků?

V Otrokovicích, dne 6.července 1988

VELEHRADSKÁ

Pavel Páieský
Jiráskova 1330
765 02 Otrokovice

červenec 1988

Na posvátný Velehrad jsme přišli pěšky ze Starého Města právě
ve chvíli, kdy sluníčko zacházelo za obzor, a proto byl pohled na ba
ziliku i nebe tím úchvatnější a jakoby dával tušit blížící se velký
zážitek.
Nebyl jsem zklamán - před bazilikou sedělo na lavičkách asi 50
modlících se mladých lidí. Sezhasnutím posledního slunečního paprsku
jsme vytvořili z laviček kruh, ve kterém se uprostřed rozhořely svíce.
Nejenom "tím, ale zvláště hned na začátku přednášenými osobními přímlu
vami se vytvořila .jednota, Jetaren* nerozbila oni pozdější, noční událost.

Přímluvy se nesly ve znamení proseb za kněze, nové biskupy, novokněze,
obsazení diecézí svátými'biskupy, za sv.Otce a kardinála Tomáška, za
jednotu knězi i za to, aby náš národ na přímluvu sv.Cyrila a Metoděje
byl národem věřícím.
Až v této chvíli jsme poznali, že naše společenství je mezinárod- '
ní, čímž se vytvořila zvláštní sváteční atmosféra, připomínající situ
aci v Medjugorji. Byli zde poutníci z Polska a Anglie, jakož i bratři
a sestry ze Slovenska. Tato skutečnost v nás vyvolala zvědavost, aby
chom si všichni navzájem řekli o svých zkušenostech s vírou a hlavně
o situaci církve ve svých zemích a ve svých farnostech. Polští bratři
a sestry nám vyprávěli o duchovních společenstvích mladých lidí pod
názvem „oázy". Přiznám se, že jsme tak trochu zírali a záviděli jim.
Ovšem více zírali sestry z„Anglie, když jsme jim vyprávěli naše zkuše
nosti s praktickým uskutečňováním života podle víry v naší zemi. Na
vše jen kroutily hlavami, ale nebylo to z nepochopeni výkladu, proto
že uměly polský. Neformální a neplánovaný program pak pokračoval mod
litbou sv.růžence a to v šesti řečech, anglicky, polský, srbochorvatsky, latinsky, slovenský a česky.
A právě při modlitbě jednoho z desátků přišli nad ránem k našemu
„kroužku" příslušníci VB. V této chvíli se ukázala naše duchovní a mo
rální jednota, protože na otázky příslušníků, co zde děláme nikdo ne
odpovídal, aniž by kdo změnil nějak své chování. Prostě jsme se modli
li dál, jakoby tam nikdo nebyl, což muselo překvapit i příslušníky VB,
protože ti po chvilce mlčení bez odpovědi odešli. Je zajímavé, že se
nikdo ani později nezmín:! o této události, jakoby se vůbec nestala.
Nutno podotknout, že celé noční modlitební shromáždění bylo podporová
no a zpestřováno krásnými a podmaňujícími zpěvy žalmů z Taizé. S rozbř eskem nového dne jsme se posilnili tím, že všichni dali dohromady
své zásoby, které jsme pak společně „zlikvidovali". Vzpomněl jsem si
přitom na Skutky apoštolů o životě prvních křestanu. Málem bych zapom
něl na sestru, která nám přinesla právě o půlnoci^horký čaj. I když
nás do rána vydrželo jen pár, někteří byli unavení po několiki desít
kách kilometru pěšího pochodu, myslím si, že každý účastník si odnesl
nejenom silné zážitky, ale taky asi hodně darů a milostí, které ten
večer Bůh všem přítomným rozdával.
Nový den jsme začali společnou ranní mší sv., na které jsme se
zase všichni setkali.
Už jsem se těšil, že mimořádně letošní pout skonČ . bez incidentů,
ale přepočítal jsem se. Když jsme totiž chtěli oř:'vést na vozících ně
kolik nemocných z ústavu do baziliky na další mši sv., byli jsme hru
bým způsobem vykázáni vrátnou. Pravděpodobně na její pokyn přijel sám
ředitel Ústavu a za chvíli se to kolem nás rojilo příslušníky StB,
kteří si nás i na památku vyfotografovali. Skoro hodinovým rozhovorem
s jedním z nich jsme si vyměnili názory, jak si kdo představuje svobo
du církve. Po odchodu příslušníků StB jsme se s Velehradem rozloučili.
Zakončím tuto malou reportáž slovy již zmíněného příslušníka StB:
„Pro nás je milejší, když přijde do baziliky 5 000 věřících, než když
je přes noc 20 lidí venku."
Ubezpečili jsme ho, že jsme rádi, že to říká a že dá-li Bůh, pří
ští rok určitě přijdeme zase.
Pavel Záleský
Střed 1330/66
765 02 Otrokovice

KŘESŤANÉ VE SVĚTĚ.
Křesťané se neliší od ostatních lidí ani původem /rodnou zemí/, ani
řečí ani způsobem života. Nemají vlastní města, nemluví zvláštní řečí,
nežijí odlišným způsobem. Jejich učení není výsledkem hádavých lidí,
ani nehájí lidskou nauku jako někteří.
Bydlí ve městech i navesnicích, jak každému bylo souzeno. V oděvu
i jídle se přizpůsobují domácími zvykům. Co se týče ostatního způsobu^
života, dávají podle všeobecného mínění podivuhodný a neuvěřitelný pří
klad vzorného života. Mají svou vlast, žijí však jako cizinci. Jako ob
čané mají navŠem účast, avšak všude se chovají jako cizinci. Každá ci
zina je jim vlastí a každá vlast je jim cizinou. Zení se jako ostatní
a rodí děti, ale narozené neodhazují. Mají společný stůl, ne však lože.
Mají tělo , ale podle těla nežijí. Žijí m- zemi, bydlí však v nebi.
Jsou poslušní stanovených zákonů, způsobem svého života však zákony
převyšují. Všechny milují, a všichni je pronásledují. Neznají je a pře
ce je odsuzují. Zabíjejí je a oni dostávají život. Nic nemají a přece
mnohé obohacují. Všeho postrádají a vším oplývají. Hanobí je a uprost
řed potup se jim dostává slávy. Připravují je o čest, a přece je pro
kázána jejich spravedlnost. Zlořečí jim, a oni žehnají. Když prokazují
dobrodiní, trestají je jako zločince. Když jsou trestáni, radují se,
jakoby získali život. A ti, kdo je nenávidí, nemohou udat důvod svého
nepřátelství vůči nim.
Prostě řečeno: čím je duše v těle, tím jsou křestané ve světě. Duše
je rozptýlena ve všech údech těla a křestané ve všech městech světa.
Duše sice bydlí v těle, ale není z těla. Křestané byd."1í ve světě, ale
nejsou ze světa. Viditelné tělo opatruje neviditelnou duši. I křestany
lze ve světě poznat, ale jejich zbožnost je neviditelná. Tělo nenávidí
duši a bojuje proti ní, protože mu brání oddávat se rozkoším a přece
jí nemůže uškodit. I svět nenávidí křestany, protože bojují proti roz
koším, a přece jim nemůže uškodit.
Duše miluje tělo, které ji nenávidí, duše miluje i jeho údy. I křesak sama
stane milují ty, kdó^je nenávidí. Duše je uzavřená v těle, avša!
tělo
;ělo udržuje. I
1 křestany drží svět jako ve vězení, oni však udržují
udr
svět. Nesmrtelná duše přebývá ve smrtelném stánku. I křestané žijí
v pomíjejícím světě, avšak očekávají nebeskou nesmrtelnost. Postem od
pokrmů a nápojů stává se duše lepší. I křestané aen ze dne rostou poč
tem, i když je stíhají tresty. Bůh jim určil takové místo, které nesmě
jí opustit.
/Z listu Diognetovi /2,st.po Kr./
ooo
Organizaci spojených národů, komisi pro lidská práva
Mezinárodní světové psychiatrické organizaci
Naléhavá žádost o pomoc.
Můj manžel Augustin Navrátil je aktivním obhájcem lidských práv a
svobod. Jeho činnost se již před více lety soustředila do oblasti pro
blematiky rodin s více dětmi. Většina jeho úsilí se však týkala prak
tického uplatňování náboženských, politických a jiných lidských práv
a svobod deklarovaných v příslušných mezinárodních dokumentech.
Tato aktivita jak jeho, tak i jeho přátel byla vždy solí v očích
těm státním orgánům, institucím i jednotlivcům, kteří se hrubým způso
bem na porušování těchto lidských práv podíleli. Usilovnou snahou vy-

Setřujících a soudních orgánů bylo dokázat, že jeho jednání je vlastně
trestnou činností, které je nutno zamezit jeho izolováním a potrestá
ním pobytem ve vězení. Když zjistili, že jejich počínání je tak průhle
dné a nerealizovatelné a když ani hrozba této možnosti na manžela nepů
sobila, změnili taktiku a snažili se ho představit jako vážně duševně
nemocného člověka s nebezpečným jednáním a chováním aby mohl být násil
ně umístěn v uzavřeném oddělení psychiatrické léčebny. Pomocí této de
portace a léčení, aby pak zlomili jeho aktivitu. Spolu s následující*
omezením způsobilosti k právním úkonům v tom smyslu, že měl zákaz jed
nat s úřady se ho pak snažili izolovat od jakéhokoliv veřejného dění.
Všechny tyto zásahy však mého manžela psychicky nezlomily. Nedoká
zali ani jeho aktivitu zastavit. Značně však ohrozili a poškodili naši
rodinu s devíti dětmi. Nejen Že často nělolik měsíců, ale i celý rok
byl odloučený od naší rodiny, ale také jsme někdy museli za celá dlour '
ha období vymáhat nemocenské dávky, přestože jsme měli na ně nárok.
Následovaly nejen časté vyšetřování, braní do vazby, nebo do cely před
běžného zadržení, ale i domovní prohlídky s přeházením celého bytu a
okolí, na hůrách a komorách. Při tom byla odebrána náboženská a jiná
literatura, osobní korespondence, nobvý materiál našich dětí a nahráv
ky z jejich dětských souborů i ze zpěvů v kostele. Je to totální degra
dace nejen manželovy osobnosti, ale je tím totálQě postižena celá rodi
na. Když šel manžel např.zaplatit zemědělskou dan na MNV, byl vyhozen,
že od blázna nic přijímat nebudou. Když byl letos z vězení předveden
k domovní prohlídce tak nejen s pouty na rukou, ale i s řetězy připev
něnými k širokému masivnímu opasku, jako nějaký nebezpečný zločinec.
Jako s nebezpečným zločincem s ním bylo zacházeno i v psychiatrické lé
čebně v Kroměříži. Když žádal, aby mohl navštívit svou na smrt nemoc
nou matku, tak teprve po dlouhém domlouvání mu byla dána dovolenka cel
kem ne civě hodiny, včetně cesty tam a zpět. Přestože jsem byla zaměst
nána jako zdravotní sestra v té samé psychiatrické léčebně, jen na ji
ném oddělení, přesto mi za celou dobu jeho nuceného pobytu nebylo do
voleno se s nim projít ani v areálu léčebny. Za jakých podmínek byl
vyšetřován ve vazbě svědčí i to, že po celé čtyři měsíce mu nebylo do
voleno se ani setkat se svým obhájcem a když jeho přítel Josef Adámek
z Brna se mu snažil sehnat obhájce, bvl předvolán k vyšetřovateli a
tato jeho aktivita mu byla vytýkána.
Přestože je povinnost vyšetřujících a soudních orgánů přezkoumat
rozhodnutí orgánů nižších stupňů přesto_podnět ke stížnosti pro poruše
ní Zákona ze dne 23«5«1986 a ze tìne 2 8 .5 .19 B 6 zaslány mým manželem ge
nerálnímu prole. ČSR dosud, to je více jak po dvou letech od jeho podání
nebyl vyřízen. Podobně nejsou vyřizovány ani další jelo pxlněty.
Při domovní prohlídce, kdy jsem byla na noční směně mne vyšetřovate
lé StB doslova unesli ze služby. Násilím mne odvezli, aniž bych mohla
říci své spolupracovnici, že odcházím a ta pak s pomocí ostatních mne
hledala po areálu ústavu a hlásilo na Veřejné bezpečnosti můj únos. A
po mém příjezdu domů? Přerušení vedení našeho telefonu, odřezání slu
chátka od veřejné telefonní budky. Po odvezení mého manžela do vazby
po celý měsíc jsem od něho neměla žádnou zprávu a on ode mne také ne.
Z telefonu, který jsme měli zřízený teprve krátkou dobu a jehož tele
fonní číslo ještě nebylo uvedeno v telefonním seznamu se po zazvonění
a zvednutí sluchátka ozývalo jen jedno slovo: zemřeš! Po vesnici a po
jejím okolí pak asi ze stejných zdrojů byla rozšířena fáma, že manžel
byl zatčen jako vyzvědač, že měl dvě vysílačky z nichž jednu prý použ. •
vál ve vlaku, že byly proti němu nasazeny helikoptéry aby ho usvědčily
a zneškodnily.
*
Jen za posledního dva a půl roku si manžel zakusil nejen^dvakrát
ve vazbě, aletaké více jak dvou měsíční vyšetřování ve zvláštním vězeň
ském odděleni PL v Praze - Bohnicích v nelidských středev kých podmiň
kác • ib isi osmiiaŠsícní internace v PiL Kroměříž, přepadení v zaměstná-“

ní se zlomenou lícní kostí s hmožděninsmi a dalšími komplikacemi, s
hospitalizací v okr.nemocnici v Kroměříži a dalším dóm mola léčením.
Pak^znovu nařízené psych.vyšetřování okr.psychiatrem na návrh okr.pro
kurátora a osoudu protože prý podle jejich názoru při své vážné duševní
nemoci nemůže vykonávat své zaměstnaní n tc-d zuse další nehorázná žá
dost okr.prokurátora JUDr.Chrnelíka a předsedy senátu okr.soudu v Kromě
říži JUDr.Jindřicha Urbánka na z;vření mého manžela do ústavní psychia
rické léčebny, které zdůvodnili tím, že si manžel loni v dubnu podal
dotaz na gen.prokuraturu jestli může dopisy které v příloze zaslal, ta
ké předat svým přátelům a známým. Toto jeho velmi rozumné počínání za
se kvalifikovali jako pokračování jeho trestné činnosti.
Nejsem soudní znalkyní z oboru psychiatrie, ale pracovala jsem až
do důchodu v psychiatrické léčebně jako zdravotní sestra. Především
ale se svým manželem 33 roků žiji a proro právem ho mohu posuzovat ja
ký je. Posoudit ho mohou také naše děti nyní již většinou dospělé. Po
soudit ho mohou také spoluobčané naší obce, spolupracovníci v zaměstná
ní a to nesčetné množství jeho spolupracovníků nebo přátel doma i v za
hraničí. Pro nás pro všechny to není žádný paranoik jak ho dosud ozna
čují někteří soudní znalci z oboru psychiatrie, ale upřímný, pracovitý
spolehlivý a milující otec a manžel,zásadový, nekompromisní, obětavý,
ale i velmi tolerantní, družný, veselý a přátelský společník jak ho
znají jeho spolupracovníci v oblasti lidských práv » Tím samozřejmě
nechci jeho povahové vlastnosti idealizovat protože podobně jako každý
z násraá také i své chyby a nedostatky.
Uvedené skutečnosti svědčí o tom, že dosavadní postup orgánů činnýc
v trestním řízení i soudních znalců z oboru psychiatrie při podávání
svých znaleckých posudků na mého manžela možno hodnotit jako psychický
nátlak a ve svých důsledcích jako psychický teror k zamezení jeho žá
doucí akti -vity i když si to možná někteří jednotlivci ani neuvědomují
Přestože se manžel již několikrát pokoušel o vyšetření svého dušev
ního stavu nezávislými psychiatry ze zahraničí, dosud mu to nebylo umožněno. Proto i já se nyní k této jeho žádosti připojuji a naléhavě
prosím vedení světové mezinárodní psychiatrické organizace o zajištění
vyšetření duševního stavu mého manžela. Současně prosím naši i světo
vou veřejnost aby mně i mému manželovi k tomu dopomohla,
Lutopecny 28.června 1 9ě
Augustina Navrátilová, Lutopecny 14, 75831 Zlobíce, tel.237 15

JAK INFORMUJE UV KSČ SVÉ ČLENY 0 NEZÁVISLÝCH OBČANSKÝCH INICIATI
VÁCH /Stručný výňatek/
Vážení soudruzi,
Od roku 1987 zejména v souvislosti s komplexní přestavbou naší spo
lečnosti, ekonomickou reformou a demokratizací společenského života a
v souvislosti s výročími, které připadají na letošní rok, se výrazně
aktivizují síly vnitřních i vnějších nepřátel socialismu. Pokoušejí se
využít složitostí a problémů, které na této cestě vznikají, aby podko
paly socialistické společenské zřízení v naší vlasti a postavily pracu
jící proti současné politice sraný.
Je nezbytné zvýšit aktivitu celé strany, mobilizovat každého komuno
stu k politickému a ideologickému zápasu. Přestavba u demokratizace,
vycházející z leninského pojetí socialismu, neznamenají demobilizaci
v ideologickém a politickém boji. Naopak vyžadují zintenzinvění práce
celé strany, všech jejích orgánů a organizací, každého komunisty. Je
povinností stranických orgánů a organizací znát situaci v okruhu své
působnosti, názorovou hladinu, znát organizátory nepřátelských akcí e

zabránit, aby ovlivňovali veřejné míněni. Je nutno přijímat konkrétní
opatření proti nežádoucím vlivům a mobilizovat všechny poctivé občany
naší vlasti k důslednému plnění úkolů, které před nás staví doba.
To vyžaduje organizovaný postup celé strany, zabezpečení informova
nosti o situaci od ústředního výboru po základní organizace, ale i tok
informací zdola nahoru. Je nezbytné vést aktivní propagandu za přestav
bu, za demokratizaci, za marxisticko-leninský výklad naší minulosti,
zejména krizových let 1968-69.
Na základě jednání předsednictva TJV KSČ byla vypracována zásadní in
formace, s níž je nutno ihned seznámit stranický aktiv a na nejbližší
členské schůzi členy a kandidáty strany.
Očekáváme, že stranické orgány a organizace přijmou potřebná opatře
ní k zabezpečení úkolů vyolývajících z této situace, že v duchu závěrů
7.a 9.zasedání UV KSČ, budou v tomto směru rozvíjet účinnou masovou po
litickou práci.
Pro potřebu referentů, kteří budou seznamovat stranický aktiv a čle
ny strany s informací sekretariátu ÚV KSČ, přikládáme konkrétní údaje
o některých nelegálních protisocialistických sil.
Informace o centrech některých nepřátelských sil:
CHARTA 77 /CH/
Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných /VONS/
Iniciativní sociální obrany /ISO/
Jazzová sekce
A takto je hodnocena dosavadní aktivita věřících občanů katolíků:
Nelegální struktury řírasko-katolické církve
Začaly se vytvářet z pokynu Vatikánu již po únoru 1948 s cílem organizovat podvratnou činnost, vychovávat a připravovat kádry, které by
byly schopny v pe°rpektivě, v níž počítali s likvidací socialismu, obsadit důležité funkce v hierarchické strukture řím.-kat.cirirve. Do scu1 3 0 kněží, kteří působí
časné doby bylo tajně vysvěceno 25 biskupů
v civilních povoláních.
Nelegální skupiny nerozvíjí svou činnost mimo církev, snaží se nao
pak využívat jejích legálních možností k vcílům, které jsou v rozporu
s posláním náboženských organizací, naplňovat politickou doktrínu Vati
kánu.
V současné době se činnost nelegálních církevních struktur zaměřuje
na organizování podvratných akcí nátlakového charakteru při kterých je
cílem zneužít náboženského cítění občanů k protisocialistickým vystou
pením. Jedná se o různé podpisové akce, zneužívání církevních poutí a
dalších kultovních shromáždění, kde se orientují na mládež, snaha koor
dinovat činnost s CH-77 a VONS. Součástí je i soustavné předávání ten
denčních a pomlouvačných informací západním sdělovacím prostředkům.
Na podporu činnosti nelegálních církevních struktur jsou dodávány
ze zahraničí značné materiální a finanční prostředky dosahující ročně
několika milionů korun.
Tzv. „Memorandum mladých katolíků" mělo koncepci plánu štvaných vy
sílačů vyvolat dojem o existenci masového protestu věřící mládeže na
Slovensku. Tato akce zkrachovala předčasným zveřejněním uvedeného zámě
ru, k následnému setkání Memoranda nedošlo.
„Charta věřících" byla prezentována kardinálem Tomáškem v 16 poža
davcích čs.věřících, kterou předal v r.1987 představitelům římsko-katorralické církve ve Francii a NSR s požadavkem, aby byl v zahraničí
nizován nátlak na čs.stát.
Rovněž k tzv. „Petici moravských katolíků", která obsahuje 31 po (7/l ír**Js.
davků, dalo impuls středisko čs.emigrace v Římě již v roce 1986.

ČEŠTÍ EVANGELÍCI K SITUACI KATOLICKÉ CÍBKVE
Ústřední výbor Komunistické strany Československa
Praha
Vážení pánové,
obracíme se na Vás jako čeští evangelíci s apelem, abyste napravili
důsledky nezákonné perzekuce katolické církve v posledních čtyřech de
setiletích. Perzekuce katolíků byla falcko rozsáhlejší a tvrdší než
perzekuce evangelíků. Rozdílný stupen nátlaku měl nás křestany rozdělit. Musíme přiznat, že jsme mlčky přijali tuto politiku a nevystupo
vali na obranu svých katolických bratří a sester a dokonce ani na ob
ranu těch evangelíků, kteří sestáli obětmi nátlaku, zvláště zemědělců
a učitelů a některých farářů. Po celou dobu prohlašovali vedoucí poli
tičtí a státní představitelé se vším důrazem, že u nás žádný nezákonný
útlak neexistuje, ani náboženský ani jiný, zatímco skutečnost byla
s těmito prohlášeními s krátkou.výjimkou roku 1968 v křiklavém rozpo
ru. Nyní byste však už konečně měli uvést své činy v trvalý soulad se
svými šlový. Nemůžete vrátit katolickým kněžím, řeholníkům a laikům
tisíce roků, které museli strávit ve věznicích a v pracovních táborech
na základě křivých obvinění a nespravedlivých rozsudků, ani jim nemů
žete vrátit roky, o které jim věznění zkrátilo životy. Mnozí z nich
už nejsou naživu, abyste je mohli poprosit o odpuštění. Je však nutno
skončit s bezprávím, které od padesátých let dodnes trvá.
Zvmnohého, co jste československým katolíkům dlužni, připomíníme
aspoň čtvero: Za prvé, katolíci at mají bohosloveckouvfakultu opět ta
ké v Praze a na jiných místech, kde to potřebují, a at jsou jim vráce
ny školní budovy neprávem odňaté, především budovavjejich bohoslovec
ké fakulty v Praze-Dejvicích. Za druhé, katolíci at mají svobodu obno
vit všechny své neprávem zrušené kláštery a zakládat nové, a at se
s nimi zahájí jednání o vrácení neprávem jim odňatých klášterních bu
dov. Za třetí, katolíci at mají opět plnou svobodu k duchovní a výcho
vné práci s dětmi a mládeží, a vto v objektech církevních i soukromých
a v přírodě. Katolíkům byly odňaty a stále se tvrdě odpírají i ty pro
tiprávně a silně omezené možnosti práce s dětmi a mládeží, které byly
evangelíkům po celých čtyřicet let trpěny. Za čtvrté, svobodu tisko
vou a publikační chceme získat pro všehny v církvích sdružené věřící,
a to nikoli před ostatními občany, nýbrž zároveň s nimi.
Náprava křivd, kterých se československý stát dopustil a dopouští
na katolících, letničních křestanech a ostatních věřících, je nutná.
Apelujeme na Vás, abyste zahájili politiku národního smíření a sjedno
tili se s věřícími v úsilí o společné dobro, o obnovu právního řádu,
v úsilí o záchranu životů dětí narozených i nenarozených, v úsilí c
záchranu vzduchu, úrodné půdy, vody, lesů a všech živých tvorů.
Milan Balaban, Jan Dus, Dr.Ladislav Hejdánek, Hana Jůptnerová, Dr.Bo
žena Komůrková, Jan Kozlík, Ing.Jan Litomiský, Dr.Jan Payne, Miloš
Rejchrt, Dr.Tomáš Růžička, Jan Schneider, Jan Šimsa, Dr.ing.Jakob Tro
jan.
Za správnost podpisů ručí Jan Dus, Suchdolská 4, 160 00 Praha 6
Sedlec.
Praha 2.července 1988

"HODEN JE DĚLNÍK SVÉ MZDY" (Lk, 10, 7; Tin. 5, 13).
Jeden prelát z Ostravy, oddaný tomuto světu, píše autorovi Peti
ce, kterou podpořil i Otec kard. Tomášek a týká se provedení odluky
Církvo a státu, m 3 j. toto:
,v
v
,,
.
‘•Nenapadlo vás, pokud jste to vázne promysleli, z o tento výchozí
požadavek jo krajně nedomyšlený? Dojme tomu, žó by k odluce do
šlo. Při p oliledu na svůj výplatní pásek, sáček, mne zodpovědné'
řeknět® a napište, jak a"kdó zajistí existenční základnu duěhovních? Jak so budou živit? ...Naši lidé^néjsou na to zvyklí, pro
tože od dob Rakouska planil duchovní státe1*
Kdo vlastně je povinen “zajístovát existenční základnu duchovních?" ‘
Králové a feudální pàni a po nich moderní státy, či dolconca stál- secí-'
alisticlcý, jakým jo CSSR, který si dokonce zcela otevřeně vytkl'ža cul,
že do určité doby - stále odkládané - úplně zlikviduje.náboženství u
nas•.•
y
v v
Postiamo věc z těchto ctjrr hledisek:
I . 'Jak tomu je ve světle slova Božího?
II. Jak tomu bylo v dějinách Církve?
III. Jale tornu jo dnes?
'
'
’
'
IV. Jale tomu bude po skutečné obrode Kristovy Církve působením D U CH, A
S V A T É H O ?

nal Jestliže pronásledovali'Mne, budou pronásledovat'! vas?" (o. j3¿
Jsou
dělníky
na vinici Páně,
a jako
takoví J jsou'hodni
dělnické
mzdy,'
_ '
.. _ “ vJv.. .
»
v r ^ _
-» _ a... „jfi
_- '
a -r_m ^
j ,s
'
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|K)bec
Val něco ze
velikou mocí
ho Ježíše aj
žádného chactase, poněvadž majetnici polí nebo domů je prodávali a strže
né poníže za ně přinášeli a hládli Apoštolum_k hichánio Rozdávalo so pak

m m
m e 'i život časnýs Když se r, 67''Sid© vzbouřili a římské legie so blíži

o to, aby jejich hmotně zabezpečována, věřícími nebylo na újmu ^ 3ion
dat
hlásaní Kristovy Radostné zvěsti o Vykoupení li3-1-va a
- johO věčné spáse,

A proto se sami vzdali přeochotně svého práva dát se vydržovat věřící
mi. A veliceli na tom zakládali. Apoštol národů o tomjpíše v"obou li
stech k Sglunským: "pamatujetè si zajisté bratři na naši práci a náma
hu. Té dne i v noci-pracujíce, abychom nikomu ž vás nebyli na obtíž,'
kázali jsmeVvám Evangelium Bozi” (I, Sol'. 2,9); A v druhém listě křestahům Solijnským (3¿ 7-lo): "Sami •zajisté víte, 'jak nás máte následo
vat!. Vždyt jsme mezili mezi-vámi nepořádně, ani jsme nejodli"Chléb'
zadarmo, nýbrž lopotně a namáhavě'jsme ve dne v noci pracovali^ aby
chom nebyli nikomu z vás na obtíž. Pío jaleo bychom ýiemeli k" tomu právo,
nýbrž abychom vám dali příklad sebe, abyste nás následovali."
Z těchto několika citátů ze Slova Božího - d á l o by^se jich uvést'
mnohem více - jasně vyplývá, že nástupcové Apoštolů a Učedniků^Kristových jsou povinni celým svým životom vydávat svědectví o tom,'ževNENl
MUZNO SLuUZIT DVĚMA P A N M : BOHU A MAMONU (v. Mt, 6,24# Lk. 16,13). *
Ad II. - V době krvavých pronásledování prvních křesťanů nebyla vůbec
otázka hmotného zabezpečování duchovních aktuální. Všichni bez rozdílu
se vzájemně podporovali a vydávali svědectví Kristu: Proto řecké^slovo
"martyr => svědek" nabylo v církevní řečtin|. a latině významu "mučedník".
^Ediktem milánských nabylo r. 313 křestanství svobodu.^A nejen to:
křestané začali zaujímat i nejvyšší místa ve světový.^říši římské. A tím
začal úpadek mravů a došlo k Bozi retrlbucl za to: Ríše,^ která chtěla'
křestanství zprovodit se světa,,podlehla za stěhování národů - jím za
číná středověk - náporu barbarských národů, a odkazu Kristovu zprone
věřilá církev zotročena světskou mocí.
Vládu nad Církví Kridtovou^se snažili osvojit feudální pánové, '
králové a knížata, později císařové "Svaté říše římské národa německé
ho". Starověké otroctví vystřídalo středověké poddanství. Eeudálové ča
sto jmenovali'biskupy a hmotně zabezpečovali Církev.
Papežové, pokud sat^i nebyli v područí světské moci, těžko mohli
svou duchovní moc uplatňovat již z technicích důvodů: Nebyly ^pošty 'a
nejrychlejším dopravním prostředkem byl kůn* V prvních stol ètichiII.
tisíciletí křesťanské éry docházelo dokonce k bojům o investitimi - t.‘
j. právo jmenovat biskupy - mezi císaři a papeži. (Boj tohoto druhu zu
ří t.č. joště H P , 1988 v CSSR). '
Feudální'pánové se Starali i o'spásu svých nesmrtelných duší.^Když
noměli dědice, odkazovali svůj majotek Církvi,juikoli však nezištně,
nýbrž se závazkem, žo bude za ně' sloužit mše až do konce světa. To' bylý
tzv. fundační mše, které zrušil teprve II. vatikánský koncil (1962-65%
Za tšohto okolností bylo opravdu těžké žít ve středověku-podle E~
vangélia. Předpokládalo to útěk ze světa. Naštěstí bylotehdá ještě kam
utéct: do lesů' - vykácet je a tam žít podle mniŠ3ké regule, podle heslh
UBA ET LABORA - Modli se a pracuji Ti mniši se řídili příkladem Aposte';
la národů - stanare a K r i s t a - tesaře. Pracovali jako křestanská ponpe^
litost podle svých Schopností a dostávali podle svých základních život
ních potřeb. V době, kdy ještě neexistoval knihtisk, zachovali nám opi
sováním antickou kulturu.
"'
"
'
.
’
Byli všalc i diecésní kněží, kteří si uvědomili, že vlastně nepři
jali kněžské svěcení proto, aby sloužili pánům, nýbrž věřícímu lidu,'
chudým poddaným.'Těm se však nedostalo jako "bláznům p$o Krista" feu
dálního' souhlasu, alo jejich kněžské poslání bylo aspoň natolik respe
ktováno, že jim byl vyhrazen boční oltář, kde mehligsloužit 'Mši sv, ve
řejně, nikoli při zamčených dveřích s vyloučením Veřejnosti. Od feudál
ních pánů nedostali nic. protože se nechtěli řídit heslem: "Cí chleba^
jíš, toho'písen zpívejI" A tak žili chudě'z milodarů chudých," za které
so modlili, Do dějin vešli pod jménem "oltářníci", (Měli totiž k dispo*
.zici jen oltář, nikoli faru).
-

- lü -

.

Ad III* - Ve starověku pronásledovaná Kristova Církev v katakombách, tak
prokvasila svět'Evangeliem, že otroctví samovolná pominulo (viz epišto
lu k Filemonovi), Ve středověku "se často blqjiobytná feudální Církev
ztotožnila a nespravedlivým sociálním řádem - což platí později i o
prot es fantech: Luther sè plně postavil na stanovisko feudálů proti
vzbouřivším se poddaným, aid* U nás' začal's postupným likvidováním fe
událního řádu císař Josef II. (l7So~179o), a to zákulisních ostře protikatolických a protináboženských kruhů.
~ '
Feudalismus ztrácel V novověku^poznonahla půdu a vystřídal tento'
řád postupně liberalismus, kOhstituční monarchie, demokracie, sociali
smus a komunismus. Dravý kapitalismus pak v manufakturách vykořisiovál
proletáře ještě bezohledněji, než b 3rli vykořisťováni otroci ve staro- '
věku. To stačí si prostudovatvddbu r ^ m é h o kapitalismu např, ze životo
pisu sv. Tomáše Morea, kancléře, původně velkého ^reformátora" Církve
v Anglii krále Jlndřioha Vili, A co proti tomu udělali představitelé '
křestanskýoh Církví? Tedy "no již jon Církve katolické! Byli často jCdhotni v tom, ze 'dbali více 0 svou životní úroveň, pěstovali "blahobyt a na proletariát jednomyslně j3 odpuštěním Jcasi ali. A při tom všichni
hlásali Evangelium... "BĚDA SVĚTU‘PBD POHÜRBEMIÍ" Běda člověku skrze
něhož pohoršení přichází« (Mt, 18,7)
* JPo stránce náboženské -j e pro novověk charakteristická stále se '
stupňující 1 a i ' o 1 s a c e. To kladné, oo přinesl Církvi liberali-'
sraus a demokracie, je nezávislost Církve na státu^a samozřejmě naopak.
Heize obojí'slučovat : Stát sleduje Časné blaho" Občanů, Církev pale je'
Zda od toho, aby dovedla věřící k blahu věcnému, obrazně řečeno k pa- '
tření na tvář'Boha,- jehož věčné Bytí je jedině dokonalé, na nikom a ^ni
čem nezávislé, jediné skutečné Bytí, na němž závisí vše ostatní: ”Bůh'
řekl Mojžíšovi: JSEM, KTEŘÍ JSM “ (Er. 3,14). Mezi blahem časným á'do
sažením blaha věčného není-, pokud^trošičku máme ponětí o ^Evangeliu,'ma~
temat±cky"řeoenO úměrnost přímá "(čím"-více,..tím více), nýbrž spíše - a
tó by měli kazatelé stále zdůrazňovat - úměrnost nepřímá (čím více...
• •tím menši )
"
•’
Prvním úplně laioisovaným státem na světě b^ly Spojené Státy amedké od svého vzniku r. 1776. Nedovedeme si iiápr. představit, že by
aganova vládá'nebo Kongres přikazoval Církvi, kdo smí a kdo nesmí být
v USA b i s k u p e m * V Evropě došlo poprvé k odluce Církve a státu ve
Francii r. 1905,~oož vzbudilo.velký ohlas.'Církev se tehdy ještě bránila
laicisaoi, a proto sě proti odluce stavěla. Ještě nevzala na vědomí ' *
tendenci, treädidoby. - Po Francii následovaly další státy p$ I. světo
vé válce (1914-18). 7 Búsku byla provedena Odluka Církve a státu a Cír
kve a školy hned po pádu carského režimu, který si udělal’z pravosla
vná Církvo svou devecku'a přivodil její velkou zaostalost, a to lenin
ským dekretem' z r. 1918, brzo po říjnové revoluci.
'
Odluka Církve a státu měla být pojata do ústavy CSH na praní'pr- '
m í h o prezidenta republiky Masaryka. Píše o tom (Světová revoluce, 1925,
Praha) na štr. 262 toto: "Vyslovil ¿sem sé pro-rozluku státu a Církve
podle vzoru amerického. Právě američtí katolíci chápali, že nezávislost
církve na státu nijak není Církvi na závadu... Když se výkonný výbor
Národního Svazu CeskýohJCatolíků v Americe
• usnosl 25. ří.jna 1918
vyslat své zástupce do Československé republiky, aby o podstatě odluky
poučili duchovenstvo i katolický lid, uvítal ¿sem tento úmysl velmi rád
(dopisem z 15. listopadu). K odluce však nedošlo: přestože se jí kdekdo
domáhal", především Socialisté a po nich komunisté po rozkolu v sociálně
demokratické straně."
-" ....... .
v
,
- A když se komunisté dostali k moci?... Pokračovaní v kongruove politlneí žákem č* 217/1849 Sb* ze dne 14. října 1949, kterým se zřizuje

S

Státní úřad pro věci oírkevní a současně přijatý zákon č, 218/1949'o~
hospodářském zabezpečení Církvi a nábožonakých společností statun - z
něhOŽ samozřejmě vyplývá dozor nad Církvemi, podle zásady: Cí chleba
jíš, toho písen zpívej!' '
./
.....
•
Tedy pravý opek toho, čého se dožadovali komunisté v době I. repu
bliky, ti chudí a utlačovaní* Proč nebyl Lenin vzorem?Proč ta zrada
programu? Po IX* světové válce jsem se -Zabýval činností tajných spolků
usilujících o likvidaci Kristovy Církve, Přitom"se mi podařilo zachytit
v létech padesátých T a j n é
5 0 k y n~y
z brněnské sionisticko-zednářské lóžo, Ocituji z nich několik vět:

špatných knězi, kteří budou 'náboženství dokonale profanov&t a^nicitI *#•
Náboženství imisí být zcela zničeno! Vezměte lidem^touhu po vyšším a
nadosobním a učiníte z nich blbé, tupé á'Ubohé stádo, které vás bude po
slouchat ve všem. Materialisticky názor gd abude naším skvělým...pomocní
kem».. Současně s bořením'náboženství Gojů je třeba pokračovat v sou
stavném ničení'charakteru, vůle a morálky*. ,” Myslím, že není třeba k
tornu komentáře,.,?
'
" ~
'
Tehdejší pražský arcibiskup a pozdější kardinál Beran vybídl kněze,
aby se dobrovolně vzdali platu od státu, V té době také v"Polsini, kde
bjúLa odluka, nabídla vláda, že bude kněze platit. vTu povstal krakovský'
arcibiskup, pozdější kardinál_a p.^pež a vybídl lcněze, aby plat nepřija
li, Ti uposloohli a plat odmítli. Jak to dopadlo a dopadá dál v CSSR a
v Polsini, to je celkem známo,
'
'
‘
Odluka se stala takřka samozřejmostí moderního státu. Také v Ra
kousku nedošlo po pádu inOnarchiě"k odluce. Když bylo r,JL938 připojeno
k Hitlerově německá říši, okamžitě^tam bylo zavedeno říšské zákonodár
ství a zavedena církevní dan. Totéž sé stalo v tzv. Sudetech po zábórüp
našeho pohraničí. Avšak v tzv, Protektorátu Cechy a Morava zůstalo v té
věci vše při starém.
Ud adventu r, 1983 jo v oplatnosti nové církevní právo (Codex Iuris
cánonioi). Podle can» 1254 múze mít Církev majetek j e n k é třem'účelům:

AA JV, - Současný stav administrativní© rdoušení katolické Církve u nás, '
perzekuce a diskriminování nás věřících,katolíků je počínání nespraved
livé vůči občanům v přímém rozporu se VŠEOBECNOU DEKLARACI LIDSKTCIÍ *
PRAV vyhlášenou OSlT^a škodí dobré pověsti celého socialistického* tábo-'
raí !! Osobně jsom přesvědčen, že zvítězí-li v SSSR s. GorbsČoV, muž Bo
kem nadaný, j eho 'GLASNOST, ~PERESTBíATKA a DEMíiKRATIZASE, bude i u nás
odluka provedena, jako' je tornu.v jinýoh socialistických státěoh.
Pokud jde nehmotné zabezpečování kněží v případe odluky, poukazuji
. ha řešení v pařížské arcidiecési: Vše, co'věříoí dají Církvi, jde do
biskupská pokladny. Tam napto mají moderní počítací"stroje a laické
pracovníky. Biskup "dá každému knězi'^stojný ^plat: "mají totiž všichni
stejnou kvalifikaoi, kněžské svěcení. Každý pracuje podle svých sil ä
bere podle svých potřeb. Ti staří^už mnoho pracovat nemohou, ale jíst
snosí všichni. Biskup dá každému vše, co k pastoraci potřebuje, např 0
auto!
;
' i
'
, Ani o 'autokosmetiku se nástupce
Apoštolů a Učedníků Kristových starat nemusí..,
Kapadsmn kolesa h ovétto- roku 1 3 8 8 ,
Jar,, M A CH.
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' fyiorvu se v Československu požaduj evodluka Církve od státu. Tento
postulát má pozoruhodnou tradici a ne vždy shodný'obsah. Byl reakcí na
středověký systém spojení státu s vládnoucí Církví a vyjadřoval úsilí
0 náboženskou svobodu a'rovnost všech vyznání.
V anglosaské oblasti jej prosazovali kongregacionalisté proti an
glikánské CírkOi. Poprvé byla odluka uskutečněna v anglickýoh koloniích.
V' Khode Islandu v r, 1644 a'v Pensylvánii'v r, 1683. Stát byl laický a
Církve byly' soukromé spolky. Měla se uskutečnit idea svobodné Církve ve
svobodném státe.
Koncepce odluky navazovaly na^ideje Thomase Moora v Utopii, na "my
šlenky Miltona, Locka, na katolické a”protestantské liberální myslitele
devatenáctého století, na Contův~p0 ZitIvismus. Proticírkevní'a v mnoha
případech protináboženský charakter měl tento požadavek v socialistic
kém hnutí,
'
•
v
Jiný typ odluky, než v zemíoh anglosaských se uskutečňoval v kato
lickém světě. Stát Se chtěl zbavit přílišného vlivu Církve ha svůj ži
vot a odluka jej měla'chránit především před ním.'Mezi úpravami'odluky
uskutečněnými v právním řádu Mexika (1873 až 1927), Kuby (1907)» Portu
galska (1911) je třeba připomenout především Francii (1905), jejíž f or
ina Vyvolala ostré reako.e Vatikánu i katolické Církve v zorni a ovlivnila
1 politické myšlení v Cechách.
■'
Ostrý protináboženský^charakter s řadou specifických rysů měla od
luka Církve od státu v sovětském Rusku.
Při vzniku Československa bylo provedení odluky 'zahrnuto v. progra
mech většiny českých politických stran. V koncepci T, G; Masaryka a jím
zpracované Washingtonské deklaraoi bychom nalezli poj^étí^spíše anglosa
ské. V prohlášeních socialistických 1 nesóciali3 tických českých stran'
se projevují'velmi radikální, zejména grotikatolické rysy^ namnoze in
spirované příkladem Francie. Nejvýrazněji se“promítly v návrhu zákona,
kxerý předložil počátkem dvacátých' let představitel-'Volné myšlenky Pr.
Rnrtošék, Požadoval zákaz diplomatických styků s Vatikánem, '^konfiskaci
majetku Církve bez''náhrady, radu dalších majetkových omezení Církve a
přísný dohled státu nad všemi církevními úkony, takže projevy papeže a
aírkevníoh'orgánů mohly být vytištěny jen se souhlasem ministerstva ý
vnitra atd. Tento v zásadě socialistický návrh však byl Odmítnut. Již
dříve při projednávání návrhu ústavní listiny v parlamefituyv důsledku
jednotného stanoviska slovenského poslaneckého klubu tlumočeného Er,
Markovičem bylo Zamítnuto, aby odluka Církve od státu byla obsažena v '
ústavě. Vlivem A, Svehly byia^tato problematika nejprve odsunuta na po
zdější dobu a posléze v koaličním zájmu zapomenuta.
Radou dalších zákonů a'opatření upravil stát své vztahy k*Církvím
neodlukovým'způsobem. Přispíval na jejich potřeby značnými’částkami.
Podle kultovního rozpočtů z r."193o činily tyto výdaje Iól,l6l,4l2 Kčs.
V Českých zemíoh obdrželi římští giratolici 59,426.961 Kč, tedy 7.445'Kč
na OBobu, evangelíci 4,l6b.ooo Kč, tedy lói8o5 Kč ña osobu, řěokovýdhodní 2 7 6 . 0 0 0 Kč; tedy 29.934 Kč na osobu, židé 1,ò5ò.boo KČ; tedy
8,394 KČ na osobu; československá Církev;4 ;2bo.0 0 0 Kč, tedy 7.995 Kč '
na-òsobu' a ostatní náboženská'vyznání 44b. 0 0 0 Kč tedy 8.658 KČ na oso
bu, Rozdílnost částek souvisela i s tak- zvaným kongruovým zákonem z
roku 1 9 2 6 ,
"
“
'
“
0 odluce se znovu uvažovalo při ostrém střetnutí s 'katolickou Cír
kví po rooe 1948; Vyjádřením rozdroění katolické hierarohie bj^ly'vsak'
takzvané oírkon/ní zákony, které platí dodnes. V průběhu padesátých lét
bylá praže Státních orgánů dálg Zostřována'a postihovala nejen katoli
ckou Církev, ale možnost uplatňovat svobodu vyznání pro'každého, Z tě
chto důvodů se v r. 19.68 ozýval přodovšíin z ¡arvangelickýoh kruhů poža
davek odluky ^ako
r*
¡sáruk v&ořfrí oákoě-onnké svobody,

Uvedefiý stručný přehled ukazuje, že odluka Církve od státu může *
mít různý charakter a nemusí vždy znamenat svobodnou Církev ve svobodnám státe nebo svobodu vyznání přo všechny občany*..........
Co je zpravidla'obsahem"odluky? Stát odstraňuje výjimečná postave
ní Církve nebo Církví a n©přiznává jejich historicky vzniklému uspořá
dání právní subjektivitu. Věřící se mohou sdružovat k výkonu svého kul
tu 'jen do takových struktur, které stát zákonem'stanoví - bud podle o~
becných spolčovacích předpisů, nebo podle zvláštních zákonů. Církevní
předpisy mají tutéž sílu jako vnitroorganizační spolkové předpisy. Stát
si ponechává dohled nad výkonem kultu a určuje meze působení církevních
organizací ve státe a to bez oliledu ná j ejichýconf esní^zvláštnosti.
Právní řád neuznává platnost církevních'obřadů v matričních a podobných
záležitostech (určování jména, uzavírání manželství, vyznačování úmrtí
apod,). "
Stá-fc. Církvím nevyplácí žádné finanční částky ná jejich potřeby,
ale umožňuje"jim vybírat poplatky za církevní úkony, církevní dané‘a
podobně. Není však vyloučeno, aby stát přispíval na zvláštní účely,
které nemají význam jen"prò danou konfesi, např. ná údržbu kulturních
památek v majetku Církví, jako jsou kultovní budovy - kostely synagogy
apod. Problematika Církevního majetku‘není pojmovým znakem odluky*
‘
Ze skutečnosti, že stát se nezabývá vnitrOorganizačními záležito
stmi Církví'vyplývá, že odpadá i vliv státu při jmenování církevních
představitelů,
"
v
Z tohoto vymezení je zřejmé, že v Československu byla některá opa
tření odlukovéhovcharakteru uskutečněna - vedení matrik je v rukou stá
tu ^ platí jen občanský sňatek, ód r. 1954 JJe zrušena evidence nábožen
ského vyznání atd. Všechny Církve mají vůči státu stejné postavení. Na
proti tornu některá' opatření'neodlúkového typu, jako napr¿ vyučování ná
boženství na škOláoh, nejsou'privilegiem Církví, nezajištují'náboženskouvyýóhoyu dětí, ale slouží pravému opakü¿ tedy ksledování vztahu
rodičů^! dětí k náboženství a vede k příslušným kádrovým'důsledkům.
Při zbavení Církví 'veškerých majetkóvýoh zdrojů'stát však zabezpe
čuje nejen potřeby Církví,"pokud jde o "platy duchovních, ale i poskytu
je prostředky pro vydavatelskou činnost, výrobu náboženských předmětů,
dotuje opravu kostelů apod.
"
"
" . "
Odluka Církve od státu může být přátelská, neutrální nebo nepřá
telská. Zajištění svobody "vyznání nezávisí na typu vztahů mezi státem
a'Církvemi, tedy na tom, zda je nebo není provedena odluka Církve od*
státu. I v ne odlukovém typu se molióu vytvářet obdobné" vztahy. Důleži
tější zřejmě je, jaký poměr má'stát ke svým občanům, jak respektuje a
zaručuje jejich práva a svobodu.
" ~
JNejde^zřejme jen o to, že právní úprava platná čtyřicet let a pos
tupně zostřovaná neprávními i protiprávními prostředky ve své represi
vní a dohlížecí sféře neodpovídá požadavkům náboženské svobody, vf_±- ’
trostátníro i mezinárodním závazkům.'Neodpovídá ani potřebám dialogu me
si ateisty a věřícími v zájmu řešení palčivých problémů společnosti Spotřebitelského pojetí života, zločinosti, drogám, rozpadu"rodiny a
společenských hodnot'. Naproti"tomu v době převratného rozvoje techniky
(např. moderníchoaudiovizuálních prostředku) v^ osmdesátých létech dva
cátého Století působí nepochopitelně,^s příznačným pachem středověku, '
propagované úspěchy státních orgánů při"zabavování náboženských knih/na
hranicích jaleo prostředků ideologické d i v e r z e . '
■" •
Potřeby společnosti jsou určeny jinými kritérii, než obsahuje úpraVa a realizáoe současných '"církevních zákonů11. Je jich změna uskutečněná
i'pO dialogu s'představiteli Cířkví může přispět k 'naleštěnuí nej vhodné j—
Bi varianty vztahu Církví a.si-átu v O^qidxii^w^qk.u«
Převzato z Lidovýoh. novin. č. 6
Jan
V a n ě k.
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Zatímco k připravované novelo trestního zákona (viz minulé číslo '
LN) jsme mohli přistupovat^s jistými rozpaky nad tím» čeho so'hodlá dosáhnout, četba dosud přísně utajovaných zásad novelizace trestního řádu
nemůže vyvolat'žádné pochyby. Není tó krok zpět, alé skok hluboko"do "'
padesátých let, kdy Bezpečnost byla všemocná a ostatní účastníci trest
ního- řízení - zejména obhajoba - byli pouze okrasnou'■fasádou, která mě
la dodat"zdání spravedlnosti naší justici. Trestní stav zvů^e a bezpráví
začal být odstraňován až na základe usnesení předsednictva 07 KSC'Z pro
since 1 9 6 3 v souvislosti se zprávou tzv. Kolderovy komise'o*politických
procesech a od počátku bylo jasné, Že vytvoření stavu právní jistoty a'
účinné ochrany ]ořed zvůlí vyšetřovatele nebude možné'bez' odstranění inkvizičních pivku trestního procesu'a jejich nahrazení principem kontradičním spolu s formálizovánými zárukami práv obviněného na obhajobu od
počátku vyšetřování.
Jistý pokrok, kterého se podařilo dosáhnout zejména ňovelizací^z'
roku 1 9 6 5 "( právo účasti obhájce na všech úkonech od zahájení'vyšetřo
vání), byl'do značné míry odstraněn další novelou z roku 197o.'
Historie a vývoj'trestního procesu po roce 1948 je tak';víceméně
přesným odrazem vzestupu či stagnace moči policejního aparátu.
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sady nivelizace trestního řádu zpracované'Generální^proktratiroù CSSR"
odstraňují i poslední záruky objelctivity trestního řízení a'jsou v pří
krém rozporu nej on se současnou právní teorií ä judikaturou, ale i so' '
sovětskými zásadami trestního prcoesü. Nejvýraznéji to demonstruje sku
tečnost , že tzv, vyhledávání,'to jest zjednodušená forma první fáze
trestního stíhání předcházející podání obžaloby a soudnímu projednání,^'
při které nemá obviněný vůbec právo-ňa obhájce, se rozšiřuje^Z méně zá
važných trestných činů na řadu dalších - např. i na trestný čin rozkrá
dání podle § 1 3 2 odst.l, který má rozpětí sazby'od'6 ti měsíců do'5 ti
letí Zcela se má pogřít dosavadní teorie a'^razo, která podle d o s u d - '
platného zákona nepřipouští za řádně,získané^důkazy úkony -vyšetřovacích
a vyhledávacích orgánu včetně tzv, vysvětlení, získané podle^zákona b
SNB před zahájením' trostního stíhání,'Naopak, “předpokládá sej že takto
"opatřené" podkladyt zápisy a vysvětlení" budou použitelné ýsez Opaková
ni i při hlavním lícení před soudem. Dosud přitom''ňěsmí být ani zalo
ženy do spisu - mimo jiné na základě prostéhojfaktu, že bylv-opatřeny
nekontrolovatelným způsobem a bez řádného poučení vyslýchaných osob,
které ostatně nevypovídají pod sankcí křivého svědectví. Pro ilustraci
ocitujme z třicet let staré publikace předního sovětského právníka!
“Získání objasnění od občanů není procesním úkonem a proto objasnění
nejaohou Sloužit jako důkaz" (Saviclcij: Prokurátorský dozor nad dodržo
váním socialistické zákonnosti v činnosti orgánů vyhledávání a vyšetřo
vání, Moskva^l955 ). Navrhovaná'legislativní úprava jde tale daleko, že
má Být'připuštěna možnost použití i zvukového a obrazového záznamu jako
důkazu, idedyž Byl pořízen před zahájením trestního stíhání.
Nej významnějším zásahem do občanských'práv”je navrhovaná nová ú - "
přava zadržení občana před uvalením'vazby - proti'dnešní maximálně pří
pustné době 96 hodin má dojít k jejímu prodloužení až na 7^dní! Mimoděk
ee vybavuje Vzpomínka na rok 1215, kdy byla v Anglii vyhlášena Magna
Charta libert atum, která limi dorraia dobu omezení osobní svobody před
postavením přod a .-md poma** na 24 hx-lin« Vo velké části světa platí do—
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Změnit se má i řízení o zabrání věci, která dosud musí probíhat '
veřejně, hověla předpokládá toto řízení v neveřejném zasedání, jestli
že nelze spolehlivě zjistit vlastníka věci,ojeho pobyt není znám anebo
dokonce "jestliže to navrhne prokurátor z důvodu obecného zájmu,"
Posledním neméně závažným zásahem do dosavadní úpravy je navrhova
ný průlom do zásady zdravotnické mlčenlivosti. Dosavadní úprava totiž
neumožňuje předkládání zdravotnické dokumentace a ostatních údajů o
zdravotním stavu poškozeného, podezřelého nebo obviněného jinou formou,
než cestou znaleckého řízení, to jest kvalifikovanou osobou vázanou ^
znaleckým slibem. Tato úprava má být opuštěna tak, že nadále budou vše
chna zdravotnická zařízení povinna vyhledávateli, vyšetřovateli, proku
rátorovi nebo soudu všechny podklady sdělit nebo^předat "na požádání.
Je třeba dalšího komentáře? Dodejme pouze, &é novela trestního řá
du je v této podobě připravována již 15 let a ted, když platí usnesení'
vlády CSSR č, 283 ze^dne 22, lo. 1987 - Opatření\fce zjednodušení a ury
chlení postupu při přípravě a projednávání právních předpisů zabezpeču
jících přestavbu hospodářského mechanismu, je rázem za takový předpis
vydávána. Zařazení novely trestního řádu do "přestávkových předpisu"
totiž umožňuje jejím patronům prosadit její urychlené projednání‘bez
obvyklého připomínkového řízení a boz diskuse k obsahu. Tragikomiku ne
postrádá ani-zdůvodnění navrhovaných opatření -'údajně Se tak dosáhne
"zj ednodušení trestního řízení a odstranění zbytečných formalit",.
J U R I S T .
Převzato, z Lidovýoh novin č., 6
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3 o. deoembřá 1977 Sv, Otec Pávol VI, bullou "Qui divino' concilio'
in Petri'Apostoli similit u d i n e m . V z r i a d i l slovenská rímskó-katolícku
provinciu. Časopis ITaS 5/1987 priniesol pri příležitosti lo* 'výróčia
tej,to bully•zaujímavý Článok "Slovensko v církevnej 'orgánizácii". Boli
v nota začhvtené historické osudy slovenských dieces,'-céz celý ich vý'~
voj - najma však v XI, storočí, které bolo plné politických i geogra
fických zmien.
.......... ^
'
25. februára 1988'sme "šlávili" 4o. výročie Fcb rutinových udal osvio
Za krátly čas sa objavi publikácia,-ktorá bude odzrkadlovát týchto^po
Tejto tér;
si edných 4o rokov v živote kat olí cicej 'círlevi na“Sloven.«’™ - Tolte

su oosauvÁi
biskupmi - bsnsleobystriekó 7 7 -ročným^biskj.p zrn Eeranccm a nitrianské
7 6 -rócným'biskupom'Pàsztòrbm^^Spišské biskupstVo nemá bisku--’ ^
195o, košleho od r, 1 9 6 2 , rožňavské od r, 1971, prešovsk
Trnava od r, 1987.
..
^
" ■ Podlá'CirkevnéhO práva, po smrti biskupa Volí dočasného spraven
dióCozy tzv. Zboř konzültorov - jě ^o“obdoba niěkdajšieho Zbcru kanonikov. Týchto koňzult orov moze'menovat iba biskup. Sbor konzuliorčv uzná-.
ný Sv/'Stolicou aj štátom erniatuje len v IkLtre. Zboř konzult orov usněny
len Sv. Stolicou existuje v. Trnavě, V Bánskoj'Bystrici bp." Berance ZůsXř'

■

rov zo známy oh d ovod ov jn. emajú « Z Ijošickej dieoézy zo stapyöh kanoiplkov
žije este Sésták v Prešove, z rožňavskéj žije Horák v Bratislavě a zo
spišskej Stuklík v $p. Vlaohooh a Sároný v lipt. Osadě. V případy smrti
ordinára v niektorej"ž týchto styrochádiecéz, nemá teda któ volit tíž
g,n1 dočasného správců.Presovská dieoóza podlieha priamo Sv, Stolici a
jej cirkevno-právne usporiadanie nám n i e ' 3 0 celkem známe,
' (Zaujímává situácia vznikla v Olomouci po smrti bp. Vránu. V Olo
mouci tak isto neexistuje Zboř konzultořoy/a po smrti biskupa sa dekan
Vymetal vyhlásil sám za správců dieoézy, Státna správa ho hned uznala,
Vatikán samozřejmé nie. Vymetal je předseda'českého združenia Pacem in
terris a poslanec Feděrálneho zhroipažděnia) « Cecky a Slovensko sú asi
jedinou krajinou s katolíckou^hlsteriou na svete,'kde'neexistuj e tzv.'
Biskupská konferencia - najvyšší orgán miestnej oirkvi - potvrdená Sv.
Stolioou,
(Biskupská konferenciu má i Litva, nehovoriao o Polsku, p R _ a Ma-'
aarsku, 'PokLal vieme, bislcupská konferencia neexistuje iba v‘ Cinema Alhánsku). Zboř ordinárov Slovenska plní len organizačné záležitosti. Na
viaa'nemá oirkevnó-právňu kompetenoiu, leda Zboř'ordinárov Slovenska
(i Ciech) a celkový stav biskupstiev na Slovensku sa nachádza kdesi na'
poslednej br^ňioi, kde ho z administratívneho i právneho hladislea moliti
stát dotlačit.
Druhou vážnou inštitúciou v cirlcevnej struktuře je bohoslovecká *
fakulta. Bez toho, aby sme sa choeli niekoho osobné dotknut, třeba povedat, že vyber à zlozenie pedagogických kádrov j e z cirkevnébo hladiSka nevyhovujúci.
Pedagogický zboř nie je na' doátaiočnej odbornéj úrovni; pileto a '
týchto ludí “neštudoval v zahraničí, vačšinyu neovládajú (najma mladí asistenti) cp.dzio jazyley, aby mohli študovat súčasnú katoličku teologii!,
lob přednášky sú teda zastaralé a na nízkej úrovni a pretóže vaccina z
pedagíjgov sú navýše členmi ^.aóem ln terris, medzi bohoslovoaml a ich
p-odagogml jo hlboká priepast v dovere i v spolupráci.
1
Bohoslovecká'fakulta v Bratislavě nemá loiiznicú, kde by “mohli byt.,
knihy s^časnej katolíckej teologie, filozofie & pod. Neexistuj0 možnost
posielat vybranýoh študentov na zahraničné stáže - bohoslovoi sú teda *
ciclavedomo tlačení do hlbokej izoláoie od všeobecnej Církvi. Spojenie
im Sproš.i/ře'dkiíva prakticky len vysielánle vatikánského'rozhlasu-, láká,to
átátOm 'dlhoročná izoláoia prináša často nedobré ovòcie. Hoci"mladí knazi, ktorí odchádzaju po piatici, r-okochjzo seminara, sú'dobr oj,;vole á ‘
duch#,, slabá iň.telektuálna připravenost a nezvyk a neochota dalej štu
dovat ich postupné napáda a ohrožuje etf ich duchovný j$Lvot. Vyber--peslucháčov je úplné v rukách'státu'“ (čím nechceme povedat, že na fakultu 4
sa doptávají'Ion'naj slehsí ) » črdinári do poslednej chvíle nevedia, ktOr é h o 'kandidáta im přijali. Takala situácia podporuje podpláoanie a ko
rupcím, Čo ÜT'O&i10dne nie je katolicky jav.‘
Bohoslovecká fakulta sa teda nachádza tiež kdesi na okraji cšte ú~
nosnoj pody.
Spolek sv.' Vojtěcha je jediným katolickým nakladatelstvem na Glo‘
Vensku*:Dpživotný'správca je Alexander Horák, riaditelöm je M. Medek »- farár z’Piesian.'Dovolím si konstatovat, že Spolek sv. Vojtěcha za '
poslednýoh
rok ov nevydal pro našich veriácich žiadňu knihu. Ak vyne
cháme rok 19 0 8 -"je to niokolko katochižmov^ Spovníkov a mlnulý“'rok po
divých Slubooh'Písmo'svaté“- Nový'Zákon. Každoročně vydávájú Pútnik
svatovo;)t esský, ktorý 'a£e už dávná nemá katolického ducha. (V poálednom
Čase sa začínajú vydávat ni elei?oré náboženské knihy," ale ako •spoluedl&iá
Sirmo^tor^aťiizaoie Paeem i n 'terris. Talcýto kompromis je však z katoliy
«koho hlaoiska n
e
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Vyd^vyanie nábomrtuidcej li-feertifdry «a fíl#7v*ní*fcur teda
ř! y

Katolíokayfclač pozostáva z dvoch periodik, "Duchovný pastier" je '
mesačhílc pře khazov - ved£e ho p n f , Ba^ih. Jeho úroveň jo velmi nízká.
Chyba jú akékolvelc překlady zo zajarani Snyoh n^froženskýoh periodik o súčašných duchovných prúdooh v katolickéj teologii a filozofii* Okrem"
encykliky !,Slavorum apostoli” Duchovný pàstiòr nevydal ako ^voju pří
lohu ani jednu' encykliku aleho exhortáciu Sv. Otea, Má výjst encyklika
0 Panne Máři i - ale zřejmě až po ukončení Mariánského roku. Oro ven do
mácích přisp evkov je velmi slabá - súvisí to s problémem, o ktorom soín
hoyoril pri bohosloveckéj fakultě. Z času na čas ea o^javí niečo z hi
storie, ale to je příliš málo na jedený časopis pre knazov. ^
Katolické noviny sú svojou úrov^ou ešte slabšie.^Ichjeéfredaktor
je Dr. Belás, pomocník Marko - úroveň však sa od jedného šéfredaktora
k druhému nemení.
’
'
, v
Roly prispi^vajú do Katolických novin ti' isti autori, ktori uz
nemajú čo povedat. Chýbajú 'akékolvelc rubriky^- orientácia^v súčasnOm
duchovnem prúdení v Cirkvi,'rubrika pre mladýoh, pre chorých a^pod, EodLstuj e len hiotorioká rubrika. Katolické noviny neprináŠajú žiadne
správy z o života Cirkvi na Slovensku, cenzurujú prejaVy Sv. Otea, ca
sto skreslujú úmysly apoštolátu na jednotlivé měsiaoě, ešte ani raz
nenapísali,“žé kard. Tomko je slovenského povedu atd.
' ^
Zato stálo prinásajú podrobné správy z činnosti'argaňizaoie Pit,
čo nielehŽ© verlaoioh nezaujímá, alo mnohých’priamo uráža. Veriaoi ich
však kupujú - je to jediná tiač na Slovensku. Samozřejmé aá kde tu v ý
nich objavi aj hiečo zaujímavé, Celkove však třeba povedat, že katoli
čka tlač na Slovensku sa tiež nachádza kdesi na poslednej hranioi úno
snosti,
"
v
Diturgiclcá komisia v rámci Slovenska sa posledný krát zislä niokou
dy v T, 1981. Celú práou vytvára joj tajemník Vincent Malý spolu s nickolkými pomocníkmi. Hovořit však 'ó něj alcej^ teamovej "práci, kde by boli
aastúponí odborníci - jazykovědci, hudebnioi a pod., a to a j z radov
laikov, aleo je to na celom svete samozrpjmé, je nemysliteine, Ha konci
roku 1986 sa definitivně vzd^l jej vedehia bp. Pásztor. Liturgioká ko
misia nie je v stave přesadit nějaké ofioiálne'vydaniě (napr. nových,
Odborné spraoováných omšových nápevov) už roky* Misál* 7.“ * '' í li
turgické hodinky boli pö dlhýoh jednániach Vydané v Říme,
Azda nejaktívnejšou inštitúciou v rámci katolíclcej Cirkvi na SlOjsmnaku je Katolička charita, Budujú sa nové doapvy - např. voyVríckuj
v D'olnöm Smokovci sa plánuje nová budova pre knazovyz výohodného Slo
venska, atavia sa nová budova na výrobu hostií v Báči, dokončuje sd
rekonštrukcia v Rubali. Zatial sú stále v nevyhovxdúoom stave Charithé
domovy v Hronskom Bénadilcu (ohýba ústredné kúřenie) a v Slovenskoj lu
ngi (obrovské schodištia pře staré sestry, bez výtahov), Problémy sú
tlež ■š ‘dorastom "sestriciek, které by dogpatrovali■staré sestřičky á
knazqv, Riadital Katolíclcej, charity
Upállca, “farár v^Bratisl^vo-TmáYlcc, Hemožno’mu Upři et Organizační schopnosti i dobrá volu. Stát
pri razných príležitostiach ráď~oháná tým, kolleo přispieva štátna
ráva na potřeby Katolíclcej úharity. Uve^iom rozpočet Katolíckej cha
ty na“Slovensku" na rok'1 9 8 8 , "který Zahrnuj e'"všetky výd$ivky. Celkový
rozpočet'je"přibližné 42,5 hnil. korún. Z vlačtných zdrojov'církev priSpieva šupnu 2 4 mil. korún, 6 “mil. korún činlá zbierky veriačich a'"
1R#5 mil. korún prispieva stát. (Pro porovnanie* 12 poschodový vežiak
so » 4 hytmi stojí 1 2 , 6 mil. korún).'
Stravná^ednOtka na'jednu osobu v Chari tipem domove bola dotořaz"
(na jeden den) 12,5o Kčs. Ud tohto roku má byt 25 Kčs. Důchodky staprcl
Imazov a s ostříčiolc sa'už 2 o rolcov neupravujú. 'Celkové třeba pověda-;;,
že podmiehky pre obyvatel ov C h a r i t sú vcelku uspokojivé, v poslcdnom'
čas o'přesrtal.0 ej neúnost*ó
mi^c*anrýwh ^rpavS-v-oov -CShavitných do
mo vovř

a

CelkomvoSobitným problémem V katolíokej Cirkvi na Slovensku Je organlžácia knazov Pacem ln tezris. Toto zdruzonieje od" r, 1 9 8 2 církevně
zakázané* Zo strany'veřlaclch nemá žiadnu podporu, Jediným 3oj patronem
jě-štát. Vyhlásehla, ktoré vydává toto združénie pni róznych príležitostiach sú^obsahovo mrtvé - nikoho neoslovuj ú v Hapriek tomu na Slovensku
loo~2oo knažov ie stále oohčtnýQh navštěvovat jeho schodce. Je to len '
otázka času, kea Pit bude mušket"zaniknut, Nemožno přijat morálny i hi
storický precedens, žé naši knazi odmietli příkaz najvyššieho orgánu
CirkvťL - Svatej, Stolice* Ák by sme niečo také připustili, v budúonosti
by tojaohlo mat hrozivé následky,
“ ¡pátnoj atelstiókej moci sa podařilo za 4o rokóv takmgr úplné roz1 optat ^dministrátivnu strukturu cirkvi na Slovensku ,(i v"Cechách) a
dotlačit jů fakticky až k akémusi mrtvému bodu, Nebol o k tomu nakoniec
třeba vela, ku každému obSadenénru miostu v Cirkvi, řeSp, ku každému
kroku třeba suhlas štátnej správy. Ale právě tu, v tomto mrtvorn bode,'
přežíváme ako zázrak to, co sme sa ako děti učili v katechižme ako su
chá poučku, totiž, že Cirkev nie je organizada, ale organizmus - Taje
mné telo'Kristovo, Y
1
v v
Je' tó skúsenósí, alcú sme doteraz nemalí možnost zažit, NaprieJj to
mu, že tatooirkev je ako ”organizácia" rozbitá a fakticky až v agónii,
Cirkev žije, je plná krásy -aJbohatštvala podává^hrdinské svědectvo*
Je to zásluha každého "knaza, ktorý je věrny. Je to' zásluhainěspočítatelných obětí a modlitieb. Je to výsledek eviátOstného života. Je
to zásluha přemnohých laikov, ktorí sa dali do slúžieb Cirkvi, či už vo
forme apoštolátu alebo pri'tvorbě knih a' časopisov. Je to zásluha slo-'
vénskélýo katolického exilli, ^ctorý za posledných 4o rokov vykonal dlelo,
ktoré tažko ludsky Zhodnotit.
A navýše, v o b é c ^ a z Církvi "nevy tratil zmysel äj pre administrativ
vnu jednotu a činnost. Je otázkou prvej příležitosti, aby sa táto ob
novila,
r
r
,
.
,
'
r
Clioel by som. poukázat^ este aj na'dfuhu stránku tohto problému* Ked
hovoříme o situácii, do ktorej sa dostala naša Cirkev, vlnu dáváme vždy
len štátnej moci; Ale nenesieme na tomto všetkom spoluzodpovědnost aj
my ?. ’■
A '>
'
v
14. novembra 1987, teda jéden den po smrti biskupa Gábřiša ěa e í áiel Zboř konzul tor óv v Tmavé, aby zvolli dočasného správou dieoézyí *
Bi^Jcup Pera^ec 'odkazal, že jediní kandidáti, ktorých bude Stát akcepto
vat sá pieštanský farár Medek á bývalý generálny vikář v T m a v é Čížík.
Před 'zaciatkom volby sa dostavil médzi konzultorov biskupský vtaj Omník
34» Turányi a vyzval ich v méne štátnej “správy * a b y «volili knaza,* ktorý
bude 'loj álny voči státu. 75-ročný naj starší konzult or Elek Zorád - fa~
rár z Kal^oj, povedal nato biskupskému tajoxmíkovis ”Pán taj omník, budomo volit podlá svojhó svédomiá.”
*
•'
...

Konzultori zvolili Jáná dokola, farára zo Sorede. Vieme všctcií~
aké
9 potom polcračovanie. Státna správa ho odmiotla a začala robit
nátlMC na biskupov Peranoo a Pášztora, 'aby* vyměňovali nie koho iného.
Tito to odmiotli* A zrazu štát ustúpil* Potvrdil Sokola za dočasného
apičvcu diecézy.
~
V novoročném čísle Katolických novin iaal'ich šéfredaktor úvodník*,
V fctoroa na konci napísal: ”Robíme, Čo možeme, aj ked mn ohi s námi ne
sáhlasia a majá'Vo Či nám výhrady.”-Kea som to prečítal, povedal som si«
"Pán šéfredaktor, málo'robíte. Hobite-to, čo vám štát dovolí; ale ani
ras stesa nevzopreli tak, akoIto urobil 75-ročný'Eiek Zcrád.”
To isté by Sa dalo poveáat riaditelovi Spolku sv. Vojtechaí^To,
jm Spolek nevydal posledných 2o rokov žiadnu knihu, jo aj vaša vina.
11ř%ČO s a nevzoprlexo a to nahlas? Oo prinieslo vaše 2o-ročné nlčenie?
Seiko knih?”

Prečo v f. 1981 fákultná rida há bóhosloveckej fakultě v Bratisla
vě vylúčila bezpřecedentne 11 bonoslovcov zo semJLnára? Prečo na nevzo-'
prela? Prečo vtedy hlgsovgl za vylúčeňlé aj taký člověk ako prof • Jsokaf
Istože nie každý vládže - zdravotně, volovo - ale potom třeba snad o-'
diati Aj v Píame sv. je napísaňé, že "každý vladár, ktorý ide do boja,
sl nejprv spočítá svoje vojsko#"
"Udelke si slobodu sami" - tieto šlová p o v e d a l v jednom rozhovore"
mladý františkánsky knaž" Peter Ručka# Nikto nám nič zadarmo nedá# Ak na&e susedné národymajú viac náboženskéj Slobody, je to aj preto, že^o
nu Často doslednejšie zápasili. K tej"duchovnéj hlbke a kráse, ktorú "
mnoi^í naši veriaoi ludia nosia v sebe, patri istotne aj prirodzená hrLnešňú generáciu lažko može niékto obviňoval z nařastajúceho kléřófašizmu. Nevieme, co-to je# Narodili sme oa po-vojně, alebo počas vo
..... .
„ '
jny sme boli malé děti.
Eávyše, nie sme občania tretej ťriedy. Yačšina členov nasej Cirlrvi
sú ludia z dědin# Tito"india živia národ. 45o tisío členov komunistic
ké j strany na Slovensku je denne chlieb; kťorý~mu připravil vériaci"
slovenský rolník. Ak t ent o rolník žiada, aby si „večer po přáci molici"
prečítat náboženská knihu, nežiada žiadnu milost. Žiada'to;-čo mu pří
roda on e--patri# To isté by sa dalo pövedat aj ó iných óblastiach. Toto"
prirodzená sebavedomie dnešného veriaceho člověka vzbudzuje úctu i na
dej.
................ ..............
- ....
Hádej i- žš táto gsnefáoia přinesié aj do slóvenskej^Cirkvi na koripetentné mieSta nového"ducha, ktorý bude stále viao rozšiřovat hranice
náboženskéj i'duchovnéj slobody. '~ „
Tito ludia rozhodně gjOžu počítat s doveröu i duohovíiop, podporou
svojich veriaóioh# a najma, všetci by sme mali viac počítat s Božou
podporou. Šlová "Ja som s vámi po všetky dni, až do skončenia světa"
platia i dnes.
.Převzato z Bratislavských listů, č . l
. . . . .
.
. ..
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Předseda vlády ČSSR
Lubomír Strougal#
Veo: Návrh na úsporu půl miliardy Kčs.

Brno 1. 3. 1983.
. . . . .

Vážený SoudruhuI Možná se Ti-můj návrh bude zdát naivní, sncl i
provokativní, ale já jsem přesvědčený, že j,é realizovatelný. Lneš jsfem
četl v RP, jak se budou řešit mezičlánky GR¿ VHJ v národním hospodář
ství. Všechno se dělá pro úsporu, peněz. A přitom sama Vláda vyhodí asi
půl miliardy.na církevní, záležitosti. Zdoveděl jsem se, že chi:
2oo mil. Kčs - spotřebují tzv. církevní úřady,
2oo mil. Kčs - stát dává katolické Církvi,
loo mil. Kčs - dostává organizace "pacem in terrìc". .
Celkem tedy asi půl miliardy stát vyhazuje zbytečně. V čuchu př-' stavby a's využitím současného přání statisíců "katolíků o ódlukú Cíx-krv <?
od státu. S tímto opatřením by souhlasila i většina občanů,^ protože .je
předmětem kritiky, proč stát dává takové peníze na církevní vocio
S přáním, aby se Ti soudruhu předsedo p o d a ř i l o
ve vládě tonto návrh, p r o s a d i t
r
končí Pranta Z Á L E S Í Y
Bělohorská-119
636 0 0 B R II O

J A C Í

J S M E ?

"
*/*.
Často se říká, že mládež je budoucností společnosti, že je je
jí nadějí. To rčení se již tím častým opakováním stalo irází. Ale na
rozdíl od jiných úsloví, která opravdový smysl nemají, toto jej má.
Svůj-opravdový, jasný a konkrétní smysl. Na mládeži opravdu závisí
budoucnost naší společnosti, její vývoj a zánik. A taková by také me
la být. Taková, jakou chcemi mít budoucnost.. Nebot ji budeme tvořit
a budeme v ní žít.
Jaká tedy by měla být mládež vyrůstající pro socialistickou
budoucnost, pro budoucnost tak trpělivě budovanou, pro budoucnost
přestavby v naší vlasti?
Chce takovou budoucnost a chce mít na ní podíl? Ta mládež by
měla být optimistická a plná ideálů, plná důvěry a víry. A jaká je
ve skutečnosti?
:Vyrůstali jsme v období mlčení a ticha. Narodili jsme se v le
tech těžkých pro naši zem, v době kritické pro celou planetu ^emi.
Zažili jsme nemile křivd a slyšeli jsme mnoho lží. Viděli jsme i to
dobré, co se budovalo a co se rodilo. Využívali jsme všech výhod no
vé společnosti, pocítili jsme její relativní blahobyt a bohatství.'
Ale ta neupřímnost a vyhlašování polopravd nás zranilo. Nezažili jsme
nikdy období opravdového bojového zápalu, skutečného nadšení a entu
ziasmu. Ani období přílišné nutnosti za ně <50 bojovat. A dnes přichází
období, kdy bychom měli vstát a promluvit, probudit se « ujmout se
své povinnosti, kdy k tomu máme příležitost. Ale nám se nechce. Jsme
skeptičtí a líní.
a vůbec.

a

to jsou hlavní problémy nás všech: víra, důvěra

Stáří a věku zralému se obvykle připisuje ztráta iluzí, ale i
ideálů, připisuje se mu vystřízlivění. My jsme takoví již dnes.

á-

zí nám víre* Ale nejen víra v 3oha. Schází u w víre v cokoliv. r ‘ o
bůžků opustilo svět ještě než jsme přišli my, otevřeli oči a zač.-.j..
hledat své idoly. A za sv> ho života jsme viděli padnout mnoho d.r.J.
v :\h
kultů a rituálů. Většinu jsme jich zavrhli. Částečně jsme zevrhJj i
samu podstatu víry a svátého zápalu, propagujeme kritiku a oslavujomo
ironii. A přitom potřebujeme tolik nějakého "pěkného" náboženství »
pevné, lákavé a spravedlivé. Toužíme po víře, aoy nás sjednotili* 4.
dala nám sílu bojovat, h musí to být nadšení, co nás k ní připoutáv :
ne fanatismus.
a jsme nedůvěřiví. Ne zdravě nedůvěřiví, ale nedůvěřiví k prav
dě. Nepřijímáme snahu pomoci a poradit, protože ti, kteří tu snahu
projevují, s námi často jednali nečestně. A říkali věci, které jsme
Často odhalili jako lež.Jen .pomalu si zvykáme nu skutečnost, že to,

co slyšíme jeden večer v rozhlase, se druhy den oprav.u stane, že to,
co se píše v novinách, se opravdu stalo tak, jak je o tom r děrováno.
A nauí vlastníchyoou je nedostatek vale. Je to pro nás obtíž
né udělat cokoliv, co vyžaduje sebemenší úsilí. Přivykli jsme si při
jímat věci, jak jsou: jíst to, co najdeme na talíři, a nesnažit se
žít lépe a hodnotněji. Získali jsme pocit, že lépe to nejde, a ten
pocit se hodil výborně naší lenosti a zaMlčivosti. Zvykli jsme si
brát a nedávat. Naučili jsme se mít založené ruce a své viny a chyby
svalovat najiné. Ono je velice snadné říkat, že ležím, protože vstát
mi nikdo nedovolí. Že mlčím, protože mě nikdo neposlouchá. Je pohodl
né ležet a mlčet
a

nací lepší vlastnosí? toužíme po lásce a shovívavosti, po

toleranci, obdivujeme všechno krásné a opravdové. A stále ještě ohma
táváme svět a hledáme skutečné hodnoty. Stále ještě neradi lžeme. A
někteří ž nás mají obrovskou chut být lepší a činorodější, zužitkovat
to nádherné a vzácné, co mají v sob* a nenechat si to jen pro sebe.
Jsme tedy připraveni? Máme velmi dokonalé vzdělání a snad i
značné možnosti. Jsme připraveni po stránce materiální i intelektuál
ní. nie mnozí z nás si ještě našli i jiné hodnoty a cíle. Touží po
penězích a úspěchu, jejich životy jsou pečlivě a pevně nalinkovány
přízemností a ubohostí. A ti, kteří stile hlc?dají, mají nedůvěru
k velkým slovům. Hledají drebné a prosté hodnoty, o kterých by bylo
možno mluvit prostýma slovy a nebylo n. tno je znesvětit špinavostmi
a lží. Cht*jí své malé radosti a starosti.

A tak snad ještě všichni máme nad''ji. Ti starší i mladší. Ti,
co se snaží dát mladým šanci, i ti, kteří re ji pokoušejí přijmout.
Protže dokud je snaha, dotud je naděje. Á naše budoucnost ním sice
ještě neleží u nohou, ale držíme ji ve svých rukou.

/Maturitní práce Michala Synka, studenta gymnázia ul. Sladkovale: f
v Praze/
Otištěno v příloze Mladé fronty "Víkend
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Ministerstvo zdravotnictví ÖSR Praha
Generální prokurátor ČSR Praha
Věc : Vyjádření ke stíhání našeho spoluobčana.

My, občané Lutopecen a okolí se zamýšlíme nad událostmi,které pro
bíhají v poslední době v naší společnosti,kdy ekonomická přestavba
a demokratizace společnosti jsou skloňovány ve všech pádech.
V této souvislosti nás zneklidňuje Váš postoj týkající se problémů
našeho spoluobčana pana Augustina Navrátila,bydlištěm Lutopecny č.14.
Jak je známo,jeho dlouholetá činnost je pokládána za trestnou,ale
protože ve skutečnosti trestná není ani nemůže být,je snaha tomuto
člověku přiřadit psychickou nemoc a tak ho vyčlenit z našeho středu.
Protestujeme proti tomuto postupu a žádáme,aby se soudnictví a
prokuratura neuchylovaly k takové činnosti,která by je zdiskredito
vala v očích veřejnosti.
S plnou vážností vybízíme zdravotnictví,aby se zamyslelo ve
shodě se svým posláním nad dosavadním postojem,zaujímajícím v tomto
případě,který musí být nutně v rozporu se svědomím a lékařskou
etikou.
Naše země se konečně postavila na cestu přestavby.Byl to těžký a
složitý proces,který tomu předcházel a stejně tomu bude tak i s jeho
realizací.Protože se v naší společnosti po léta nahromadilo mnoho
negativních jevů,které je nutno dříve nebo později řešit a odstranit,
je na každém z nás,aby přispěl s pomocí.Proto dlouholetá činnost na
šeho spoluobčana je záslužná,občansky uvědomělá,v určitých směrech
předbíhající dobu,a tak si jí vážíme.
Bylo by paradoxní,že Vy, kteří se také hlásíte k přestavbě, buď
mlčíte nebo dokonce vyvíjíte činnost,která by dala vznik novému
bezpráví a novým odsouzeníhodným praktikám,která se již veřejně za
vrhují .Museli bychom co nejostřeji protestovat proti tomu,kdyby něk
terá místa nebo organizace,která jsou kritizována,místo sebekritiky
podrážděně osnovala další zvůli.V době,kdy v SSSR probíhají přípravy
na postavení pomníku obětem represe,nemůžeme u nás ještě sbírat
další oběti nebo podklady pro jeho postavení.Jako spoluobčané dobře
víme,že p.Augustin Navrátil vykonává dobře své pracovní a občanské
povinnosti,žije ve spořádané rodině a není duševně nemocen.Nebo ty
se dalo v medicíně zpochybnit všechno - i duševní zdraví nás podepsaných? A co dlouholetá činnost M.Gorbačova,který usiluje o napra
vení všech nešvarů ve společnosti ?
Věříme,že uděláte všechno proto,aby došlo k nápravě věci a tím
k dosažení vzájemného obnovení důvěry.
Následují podpisy 32 občanů.
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po více než**'100 letech r'

Ve švýcarském Ecóne vysvětil i přes výslovný zákaz Svatého Stoico
dne 30.června 1988 suspendovaný tradidonaiistický arcibiskup Marcel
Lefebvre,který letos oslaví 83.narozeniny,čtyři nové biskupy ze svého
"Bratrstva sv. Pia X." Věk nových biskupů,kteří pocházejí ze Švýcars
ka, Velké Británie,Španělska a Francie,se pohybuje od 30 do 49 let.
Spolusvětitelem arcibiskupa Lefebvra byl 84 letjl’ brazilský biskup de
Castro Maver.
Tím činem francouzský arcibiskup Marcel Lefebvre fakticky "dokončil
církevní rozkol v římskokatolické církvi/poslední je datován v roce
1870,kdy vznikla nová starokatolická církev jako protest proti dogma
tu o papežské neomylnosti/.On i jeho noví biskupové byli tímto svěce
ním podle církevního kodexu exkomunikováni

NA ČEM ZÁLEŽÍ
Nezáleží na tom, kolik toho vlastníme,
ale na tom, zda z toho, co máme, umíme dávat.
Nezáleží na tom, zda se umíme prosadit,
ale na tom, zda umíme přemáhat sami sebe.
Nezáleží na tom, kolik máme škol a jaké máme znalosti,
ale na tom, jak moudře dovedeme s tím, co máme, hospodařit.
Nezáleží na tom, co děláme,
ale na tom, jak to děláme a proč to děláme.
Nezáleží na tom, zda se sami umíme veselit,
ale na tom, zda dovedeme přinášet radost jiným.
Nezáleží na tom, zda jsme bojácní a máme strach,
ale na tom, zda se chováme tak, jako bychom strach neměli.
Nezáleží na tom, zda se nám utrpení vyhne,
ale na tom, zda ho umíme, když přece jen přijde, přijmout.
Nezáleží na tom, zda jsme štastni,
ale na tom, zda jsme schopni zajištovat štěstí jiným.
Nezáleží na tom, zda jsme milováni,
ale na tom, zda milujeme jiné a jsme jim požehnáním,
Nezáleží na .tom, co o nás říkají lidé,
ale na tom, jací skutečno jsme, jak jsme věrni sami sobě.
Nezáleží na tom, jak dovedeme mluvit,
ale na tom, aby naše slova vyjadřovala úctu k pravdě.
Nezáleží na tom, zda Bůh plní naši vůlit
ale na tom, zda se my snažíme uskutečňovat jeho vůli.
Nezáleží na tom, zda jsme dlouho živi,
ale na tom, jak jsme naplnili svůj život.
Nezáleží na tom, kdy zemřeme,
ale na tom, zda jsme připraveni setkat se kdykoli s Bohem.

DOPING

nebo

VRAŽDA ?

Švýcarská ženská lékařka Renate Huchová z univerzitní kliniky v Cu
rychu odhalila na nedávném kongresu gynekologů tuto otřesnou pravdu :
"Mnoho vrcholových sportovkyň na radu lékařů úmyslně otěhotní,aby závo
dy nebo soutěže padly ještě před třetím měsícem.,Sportovní možnosti žen
jsou totiž v tomto období nejlepší,Až začnou přibírat na váze,to zna
mená po třetím měsíci, jdou na interrupci . Tato praxe je běžně užíva
ná v mnoha zemích ...."
Tato zpráva nemůže projít bez komentáře : Svět je dodnes otřesen
zvěrstvy německých nacistů,kteří posílali v koncentračních táborech
židovské občany do plynu,aby z jejich mrtvol vyráběli mýdla.Dnes léka
ři a jejich pacientky - sportovkyně posílají své dosud nenarozené
spoluobčany,kteří už nemohou posloužit jako " d o p i n g " ke^skvě
lým sportovním výkonům a stávají se naopak překážkou v dosažení toho
to cíle,pod vražednou kyretu.V čem je tu rozdíl proti genocidě uplatno
vané hitlerovci a bolševiky? Snad jen ten,že že v tom druhém případě
se světová, veřejnost spravedlivě rozhořčila.
Kdy už konečně tak učiní i v případě prvnímTČastokrát se dovede roz
pálit hněvem i neoprávněně,když například někde uvězní levicového te
roristu,který připravoval nebo i provedl pumový atentát. Vraždy nena-^
rozených dětí ji však nechávají klidnou i za tak drastických okolností
o kterých hovořila dr. Huchová.Lze se potom divit,když Panna Maria v
Medjugorje upozorňuje na Boží tresty,které mají přijít a jez už de fac
to přišly / AIDS jako důsledek nevázanosti,hrozící ekologická katas
trofa jako konsekvence požívačné bezohlednosti a pod./?
PhDr Radomír Malý

V/
k r e s t a n e >
h 1 e d e j
P r a
s 1 y š
P r a v d
s e
u č
P r a v
p r a v
m i 1 u j

m 1 u v
v
d r z
v
b r a n

s

v d u,
u
5

d ®
d U,

5

d u ,
P r* a v «
e
P r a v d y ,
a ž
P r B. v d u

do

smrti,

nebo£ pravda tě vysvobodí od hříchu
od Sáhla
od smrti duše,
a konečně od smrti věčné.
Mistr Jan HUS : "Z Výkladu víry I!

