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Vánoce ...
Hod Boží vánoční. My tomuto dnu říkáme hod. Hody známe. Hod je představa
toho, že se máme moc dobře. Ale pro koho jsou to hody? Pro zaměstnané ženy ne.
Protože lítají z kuchyně od sporáku ke stolu a žel, dost často si řeknou, aby už bylo
po svátcích. Což je strašně smutné. Protože nač jsou svátky? Má to být hod. A my
bychom měli hodovat.
Hod Boží vánoční je příležitostí, abychom si uvědomili, co je to za úžasný dar,
že Bůh chtěl, aby byla rodina. Lidi, tam má člověk jistotu. Může mít někdo námitky,
prosím, ale bylo by to dlouhé povídání a museli bychom mluvit zoči-voči.
Co je to rodina? Jedinečný dar. Méli-li jste oba rodiče, i když se třeba hádali, i
když žádný z nich nebyl ideální (nikdo z nás není ideální), měli jste poklad, ze
kterého jste vyrůstali. Dalo by se statisticky rozebírat, kolik malérů a neštěstí je
z toho, že se člověku nepodařilo v rodině žít a najít v ní to, z čeho vznikla. To jest
lásku. Být uveden do lásky, to začíná od nejmenších věcí, od nemluvňátka, které se
objevilo na světě. Kultura srdce a jednání lidí se dá poznat podle toho, jak se
chovají k dítěti (ne jak mu podlejzají), jak se chovají ke starým (ne jak je odbývají) a
ještě jak drží pořádnou hygienu (ačkoliv se jí někdy vysmíváme).
Naše štěstí začíná tím, že se sám Bůh vydal ze sebe, aby přijal lidskou
přirozenost, a to všechno v osobě Děťátka, které se jako každý jiný bude všechno
učit. Pravidelně jsme tak povrchní, že když vidíme Jezulátko, myslíme si, že v životě
nepotřebovalo plenky. A když vidíme Jeho matku, Pannu Marii, tak si řekneme, no
propánakrále, přece nebude ty plenky prát. A on vzal na sebe naprosto vše. Vzal na
sebe člověčenství naše. V Bibli se praví, že králové budou otvírat ústa a přikryjí si je,
protože z toho budou paf. To je pravda. Až uvidíte děťátko, nejdřív otevřte pusinku a
pak si ji přikryjte jako veliký projev upřímné úcty.
Promluva Msgre Jiřího Reinsberga na Boží Hod vánoční. (Zkráceno)
Z knihy Probíhejte Jeruzalém a sviťte, vyd. Česká křesťanská akademie.

Di et ri ch Bo n ho ef f e r j e z n ámý německý euangel i cký teol og, duchouní
u y z n á u a j í c í c í r k u e . Od samého počátku byl odpůrcem nacismu a za
účast u odboj i byl u souui sl ostl s a t e n t á t e m na Hi t l era z a t č e n a
uuězněn.
Z
uězení
byl
přeuezen
do
koncentračního
tábora
u Bu c h e n w a l du a na samém konci uál ky ( duben 1 94 5 ) p opr a ue n.
Ná sl ed u j í cí t ex t j e z j ednoho j eho dopisu psaného z u ěz en í .

Štědrý večer 1943
Je půl desáté večer; strávil jsem několik krásných poklidných hodin a s velkou
vděčností jsem myslel na to, že můžete být dnes pohromadě...
Rád bych Vám řekl něco pro čas odloučení, který Vám teď nastane. Není třeba
hovořit o tom, jak je pro nás takové odloučení těžké. Ale poněvadž jsem tu už tři
čtvrti roku odloučen od všech lidí, na nichž lpím, udělal jsem několik zkušeností,
o kterých bych Vám chtěl napsat.
Především: Nepřítomnost milovaného člověka se nedá ničím nahradit, a ani se
o to nemáme pokoušet; musíme to prostě překonat a vydržet; zní to zpočátku velmi
tvrdě, a přece je to zároveň velká útěcha; neboť to, že mezera zůstává skutečně
nevyplněna, nás spojuje. Je to omyl, když se říká, že tu mezeru vyplňuje Bůh;
vůbec ji nevyplňuje, ale právě naopak, udržuje ji nevyplněnou, a tím nám pomáhá
uchovat naše pravé společenství - i když bolestně.
Dále: Čím jsou vzpomínky krásnější a plnější, tím těžší je odloučení. Ale
vděčnost proměňuje bolest vzpomínky v tichou radost. Krásné minulé zážitky
v sobě nenosíme jako osten, ale jako vzácný dar. Je třeba se varovat toho,
abychom se stále jitřili vzpomínkami a propadali jim, stejně jako ani vzácný dar
nepozorujeme nepřetržitě, nýbrž jen ve zvláštních chvílích, jinak jej chováme jako
nějaký skrytý poklad, jímž jsme si jisti; teprve pak poskytují minulé zážitky trvalou
radost a sílu. Dále: Období odloučení nejsou pro společný život ztracená a
neplodná, rozhodně nemusí být, naopak, může se v nich - navzdory všem
problémům - vytvořit podivuhodně silné společenství.
Dietrich Bonhoeffer, Na cestě ke svobodě (Listy z vězení).
Vyšehrad 1991. (Zkráceno)

Guy Gilbert j e katol i cký kněz a uychouatel. Už přes t ři cet let se uěnuj e
z t r a c e n é ml á d e ž i , d ě t em , k t e r é se d o s t á u a j í do ž l u o t a čast o po
hr oz ném d ě t st ul , bez opory rodiny, bez cílů, nedospělí , b ez r a d n í , zato
mnohdy už se zkušenost mi z ulice a se zápisy u pol i cej ních r e j s t ř í cí ch .
P r o t o ž e j e uel mi dobře zná, snaží se Gilbert ue suých kni hách a
přednáškách
překl enout propast uz áj emného strachu, kt e r á z e j e mezi
nimi a nor mál ní m" suětem a u kaz u j e, j a k jsou bl í ž k Jež í šoui , než si
často my sl í me.

Jednou o vánocích napadlo jednoho z mých kluků opatřit si dvacet pět
vánočních pohlednic (asi je štípnul, ale to je jiná věc...) a nastrkat je do schránek
všech lidí v domě s přípisem: "My, kdo nemáme žádnou rodinu, vám přejeme veselé
rodinné svátky."
*

*

*

Loni před vánocemi mě jeden z mých chlapců poprosil, abych mu vysvětlil
význam blížících se svátků: "Jesličky a to všechno kolem, co to vlastně je?" Hledal
jsem slova, aby mě pochopil:" Víš, Panna Maria byla jako tulačka; chodila po ulicích
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• Na minulé schůzce synodního kroužku jsme mluvili
o úloze laiků v církvi, tak jak ji vidí Druhý vatikánský
koncil. Ke svému překvapení jsme zjistili, že jsou texty
psány poměrně přístupným jazykem a že jsou opravdu
zajímavé. Zápis pošlu všem účastníkům po Vánocích.
Případní další zájemci o zápis nebo další schůzku jsou
vždy vítáni (tel. 0149599070). - Marie Stránská
• Doufáme, že P. Jakub Med bude moci znovu přijet někdy
v polovině února. Sledujte zprávy v Oběžníku!
•K třetímu roku přípravy na jubileum roku 2000 vydali
čeští a moravští biskupové pastýřský list. Píší v něm:
"...Toto veliké výročí je pro nás výzvou k radostným
díkům za tak veliký dar celému lidstvu. Chceme do
třetího tisíciletí vstoupit očištěni a obnoveni, aby náš
život mohl být mohutným aktem chvály Boha Otce, který
nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary. (...) Ve
Starém zákoně znamenalo jubileum smír a vyrovnání i po
stránce sociální a ekonomické. Nás musí vést k zamyšlení
nad mnoha palčivými problémy dneška a ke snaze o jejich
odstranění nebo alespoň zmírnění. (...) Se Svatým Otcem
se denně modleme: Buď pochválen, Pane, nebeský Otče. Ve
svém nekonečném milosrdenství ujal ses lidí v jejich
bídě a daroval jsi nám Ježíše, svého Syna, narozeného ze
ženy. Je naším spasitelem a přítelem, naším bratrem a
vykupitelem. Díky Tobě, Otče, za dar jubilejního roku.
Dej, ať je nám dobou příhodnou, rokem velkého návratu do
otcovského domu, kde očekáváš ztracené děti, abys je
v odpouštějící lásce objal."

Požehnané Vánoce a nový rok přeje všem čtenářům
redakce.

Petr Křička:
Zas
kde
a v
noc

hvězda tajemná již stojí nad Betlémem,
v chlévě světélko se třepotá a zháší,
hymnách serafů, věnčena diadémem
posvátnější všech se na zem tiše snáší.

Zas vzácným kadidlem to voní z teplé stáje,
kam pastuškové z hor už horempádem běží,
a na náš starý svět zas kane světlo z ráje ta luzná blahozvěst, jak z nebes rosa svěží.
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• Ve věku 88 let zemřel 6. prosince generálmajor Karel Mrázek, jeden z legendárních letců
bitvy o Británii.
• Kontrola, kterou provádí v Ú řa d u pro do kum e ntaci a vy š e třo v á n í zlo čin ů
komunismu (ÚD V) komise ministerstva vnitra, vyvolává mnoho otázek.Bývalý ředitel ÚDV
senátor Václav Benda v rozhovoru pro ČTK prohlásil, že vysocí představitelé napříč politickým
spektrem na jeho úřad vyvíjeli nátlak, aby vydal své materiály, které by mohli použít
k politickému boji. Uvedl také, že je znepokojen nynějším nakládáním s písemnostmi ÚDV.
které ministerstvo vnitra z úřadu odváží. Ministerská kontrola zabavila více než sto kilogramů
tajných materiálů. Bývalý ministr vnitra Jan Ruml označil kontrolu za podivnou a skandální a
činnost úřaduje podle něj vážně ohrožena. Vyšetřovatel ÚDV Miroslav Lehký, bývalý mluvčí
Charty 77 vyjádřil v otevženém dopise prezidentu Havlovi vážné obavy. "M yslím si, že
kontroly ÚDV jsou velmi podivné, že jsou skryté před veřejností, a nikdo vlastně neví, co se
tam děje...je to skandál", řekl Jan Ruml. Podle ministra vnitra Václava Grulicha se naopak
komise pouze snaží zfunkčnit tento úřad, na němž jenom určitá část lidí spolehlivě pracuje.
Miloš Zeman prohlásil, že by si přál. aby úřad "výrazně z téměř nulové úrovně zvýšil aktivitu
své práce".
• Aféru kolem lustračních osvědčení vyvolaly informace, že je možné získat nevyplněné
Iustrační osvědčení za více než 50 tisíc korun. Dokumenty měly uniknout z federálního
ministerstva vnitra.
• H rubý domácí p ro d u kt České republiky klesl letos o 2,1%.

Podle týdeníku Carolina a zpráv Radia Praha -niv -

Zápisník
a Koncem ledna přijede do Paříže Marta Kubišová. 28. ledna
v 19h30 bude mít koncert v Českém centru (pořádá Association Olga
Havel France) a
29. ledna bude mluvit na schůzce společnosti
Amitié Franco-Tchéco-Slovaque.

Ze živ ota Misie •
• P. Stanislav Drobný posílá všem srdečné pozdravy. Má na
starosti dvě farnosti v Brně a kromě toho ještě přednáší
na teologické fakultě v Olomouci. Práce má tedy dost a
dost a je spokojen.
• Paní Ladka Heřmanová, matka dvou nemocných chlapců Pěti
a Pavlíka, které znáte z Oběžníku už nějakou dobu, nám
poslilá dárek k vánocům: pro každého porci Ovomaltiny.
K tomu píše: "Přejeme Vám všem radostné vánoce plné
štěstí, smíchu a pohody. Dále Vám přejeme, abyste
vstoupili do nového roku 1999 plní elánu a dosáhli
vytoužených přání a úspěchů. - Lámali jsme si hlavu, jak
se doopravdy "doknout" Vás všech na tu dálku a proto
posíláme každému z Vás lahodný mok. Vypijte si ho,
prosím, ve chvílích vánočních na zdraví Pavlíka a Pěti,
Vás a nás všech. Děkujeme!" - Děkujeme spíš my a protože
rozdat tu dobrou Ovomaltinu už do Vánoc nestihneme,
navrhujeme, abychom ji vypili společně při našem příštím
setkání.
6

a všude před ní zavírali dveře. Už nemohla dál, šla si lehnout do jednoho chléva pro
dobytek, bylo to jediné místo, odkud ji nikdo nevyhánél. Tam se jí narodil syn Ježíš.
Místo do postele ho položila do jeslí. Pro nás křesťany je to Syn Boží." Užasl, že se
tak významná osobnost mohla narodit za takových okolností, a naléhal dál. Tak
jsem svou výpověď upřesnil: "Tím, že se narodil jako poslední z posledních, se chtěl
Ježíš podobat poslednímu z lidí, aby dal najevo všem zavrhovaným, že je jejich
bratrem." Na chvíli se zamyslel a pak vybuchl: "Tak vy jste nám tedy ukradli vánoce!"
Z knihy Guy Gilberta, Bratr vyvržených (Un prětre chez les loubards),
vyd. Portál 1993

n

nakonec j e š t ě čt urt ý pohled na Uánoce, pohled teologa.

"Jestliže se Bůh stává člověkem a zůstává jím věčně... každá teologie je od
této chvíle antropologií a navždy jí zůstane. Člověku je zakázáno se podceňovat,
protože to by zároveň znamenalo mít chabé mínění o Bohu." Je třeba chápat, že
"konečné samo o sobě získalo nekonečnou hloubku; už není protikladem
nekonečného, ale tím, čím se nekonečné chtělo stát; tím, co otevírá všemu
konečnému, jehož součástí se nekonečné samo stalo, průchod k nekonečnému,
nebo spíš že se samo udělalo otevřeným vstupem, od chvíle, kdy se Bůh sám
osobné stal hutností toho, co je samo ničím". Zkrátka, "první událostí není
'nanebevstoupení'; původním fenoménem je spíše sebezbavení, stávání se.
kénose, geneze Boha samého".
K. Flahner, citovaný v knize H. Urs von Balthasara, Le verbe s'est faitchair.

Za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva propůjčil prezident republiky
Řád Tomáše Garrigua Masaryka paní Marii Dubinové. Paní Dubinová
působila od roku 1939 ve francouzském Středisku československé pomoci, kde
se podílela na zachraňování žen a dětí z koncentračních táborů, zapojila se do
činnosti odbojové sítě Réseau Rossi, byla zatčena a uvězněna v koncentračním
táboře Ravensbrtick, od roku 1977 spolupracovala s francouzským Komitétem
5. ledna na podporu Charty 77 a Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných,
v roce 1987 založila na pomoc československým politickým uprchlíkům
Nadaci Dubina.
Velmi nás mrzí, že jsme ve zprávě o uděleních vyznamenáních . kterou jsme přinesli v minulém čísle, pani
Dutinovou vynechali. By lo to tím. že se k nám informace prostě nedostala a děkujeme čtenáři, který nás na to
upozornil.
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Zprávy

z Čech

• Vážné varování pro Českou republiku znamená zpráva Evropské komise z 4. listopadu,
hodnotící stav přípravy ČR pro vstup do EU. Ve zprávě se praví, že by Česká republika měla
věnovat větší pozornost romské otázce, právnímu systému, boji proti korupci a restrukturalizaci
podniků. Zpráva také kritizuje stav státní správy, soudnictví, bankovního sektoru a fungování
ekonomické soutěže. Makroekonomická situace je neutěšená. Zastavil se hospodářský růst.
prudce vzrostla nezaměstnanost, objem zahraničních investic zaostává za ostatními uchazeči.
Mezi kladné body patří snižování inflace a zesílení exportu, snížení deficitu zahraničního
obchodu, dále fungování parlamentu a ústředních státních institucí či cenová liberalizace a
liberalizace zahraničního obchodu. Reakce na zprávu se různí. Prezident Havel ji považuje za
"velmi vážné varování", které chápe "trošičku psychologicky, jako daň z pýchy". Václav Klaus
naopak na toto téma prohlásil: "Je to záměrná politika evropských úředníků. V některých zemích
existuje silná kampaň proti rozšiřování EU. Úředníci nemají co vinit vlády jakéhokoli státu.
Navíc si myslím, že tomu tak není."
• Nová německá vláda bude usilovat o odškodnění lidí, kteří byli v Německu totálně
nasazeni za války. Odškodnění by měly vyplácet přímo podniky, ve kterých pracovali.
Příslušný fond už založily koncerny Siemens a Wolkswagen.
•Slovensko. Nová slovenská vláda zrušila vízovou povinnost pro občany Velké Británie a
Irska (viz Oběžník č.5) a zavázala se přednostně řešit romskou otázku, kvůli níž tyto země
nedávno zavedly povinná víza pro občany Slovenska a kvůli níž nyní hrozí stejným opatřením i
Belgie.
• Východoslovenským železárnám Košice (VSŽ), hrozí bankrot kvůli neschopnosti
splácet zahraniční půjčky. VSŽ se podílejí celou jednou třetinou na vývozu slovenského zboží a
jsou hlavním zdrojem pracovních příležitostí ve východoslovenském regionu.
• První kolo senátních voleb nepřineslo ani jediný definitivní výsledek, protože ani jeden
z kandidátů nezískal potřebnou nadpoloviční většinu hlasů. Překvapením byl neočekávaný
náskok Jana Rumla (US. 40.67%) nad pražským primátorem Koukalem (ODS, 24,5%)
v šestém pražském obvodě. Prvního kola se zúčastnilo 42% voličů, většina voličů totiž
považuje horní komoru parlamentu za zbytečnou.
Volby do senátu skončily překvapivě vítězstvím tzv. čtyřkoalice (KDU-ČSL, US, ODA a DU).
Ze 14 kandidátů čtyřkoalice, kteří postoupili do druhého kola, jich bylo zvoleno 13, z 22
kandidátů ODS jen devět. Z patnácti kandidátů ČSSD ve druhém kole se do parlamentu dostali
jen tři. Poměrně úspěšná byla KSČM, z jejích tří kandidátů ve druhém kole byli zvoleni dva.
Obsazení křesel v Senátu teď vypadá takto: čtyřkoalice má 28 křesel. ODS 26 křesel, ČSSD 23
křesel a KSČM 4 křesla. Ústavní většina zůstává díky tzv. "opoziční smlouvě" (viz Oběžník
č.4) v rukou ODS a ČSSD. Voleb se zúčastnilo jen 20,63% voličů.
• Účast v místních volbách - 45.7% - byla letos o poznání nižší než před čtyřmi lety (62.3%).
• Na dvoudenní návštěvu Prahy přiletěl 18. listopadu Lionel Jospin v doprovodu ministrů
Vedrina a Richarda. Při své návštěvě slavnostně otevřel nové francouzské lyceum v Praze 5.
• K a rd in á l V lk vyjádřil 12. listopadu nespokojenost s postupem vlády při sestavování
komise, která má řešit vztahy mezi státem a církví, a odmítl do této komise poslat vlastní
zástupce. Vládu označil při této příležitosti za nedůvěryhodnou. Premiér Zeman pak odmítl
jakékoli jednání do doby, než se kardinál V lk omluví. Ministr kultury Pavel Dostál, do jehož
kompetence církve spadají, označil V lkovo vystoupení za nevhodné den před volbami a
požadavek Biskupské konference na zařazení zástupce Vatikánu do komise odmítl jako
"naprosto absurdní". - Poté. co prezident Havel pozval obě strany k jednacímu stolu (23.
listopadu), označily nakonec obé strany předchozí roztržku za "nedorozumění". Nejen katolická,
ale i ostatní církve se razantně postavily proti tomu, aby členy navrhované komise byli lidé. kteří
církvím v minulosti škodili. Naprosto nepřijatelní jsou například zástupci komunistů. Na
nutnosti sestavit komisi se zástupci církve i státu shodli.
• P rem iér Zeman navštívil 23. listopadu Slovensko v doprovodu pěti ministrů své vlády.
Předmětem jednání bylo oživení a posílení spolupráce, podpora kandidatury Slovenska na vstup
do EU v první vlně. řešení problémů s nelegální imigrací z východu, možnost dvojího občanství
pro občany ČR a SR. Práce Komise pro dělení majetku, která byla přerušena, bude obnovena.
Problém dělení majetku by podle Zemana měl být uzavřen do jednoho roku.
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• Obvodní soud v Praze 6 odsoudil 3. listopadu někdejšího podporučíka ministerstva vnitra,
dnes pětasedmdesátiletého Ladislava Máchu k pěti letům vězení s dohledem. Uznal ho vinným
z týrání faráře Josefa Touťara při vyšetřování tzv. čihošťského zázraku roce 1950. Mácha
stál v čele vyšetřovací skupiny Státní bezpečnosti, která měla usvědčit P. Toufara z podvodu
v rámci protistátního spiknutí římskokatolické církve. Hlavním cílem této skupiny bylo vynutit
na P. Toufarovi doznání, že pomocí skrytého mechanismu zinscenoval zázrak v čihošťském
kostele (kříž na hlavním oltáři se několikrát pohnul). P. Toufar na následky mučení ve valdické
věznici zemřel. - L. Mácha se proti rozsudku okamžitě odvolal, ale i pokud Městský soud
v Praze rozsudek potvrdí, lze očekávat, že výkon trestu bude odložen ze zdravotních důvodů.
• Parlament schválil v prvním a druhém čtení vládní návrh státního rozpočtu se schodkem
31 miliard korun. Návrh podpořily kromě sociální demokracie i komunistická strana a strana
lidová, proti byly ODS a US. Jak budou peníze rozděleny, se rozhodne až v lednu. Plánované
zvýšení investičních výdajů oproti loňsku o čtvrtinu je podle ekonomů dobrým znamením, bude
však záležet na tom, do jakých oblastí hodlá stát investovat.
• Na protest proti dovozu dotovaného vepřového masa ze zemí Evropské unie, jemuž čeští
chovatelé nemohou cenově konkurovat, zablokovali zemědělci 27. listopadu silnice ve skoro
všech oblastech republiky. Pojednáních s Evropskou unií byly subvence na vývoz vepřového
masa do přidružených zemí EU sníženy na polovinu.
• Nizozemí schválilo jako poslední ze 16 členských států protokoly o vstupu České republiky,
Maďarska a Polska do NATO. Česká armáda by měla být ke vstupu připravena nejdříve
počátkem března, musí totiž ještě splnit tzv. minimální vojenské požadavky.
• Novým pražským primátorem se stal architekt Jan Kasl. který kandidoval za ODS. Jeho
zvolení umožnila dohoda s ČSSD, přestože volební kampaň ODS byla postavena na boji proti
sociální demokracii. Jan Kasl byl členem pražského zastupitelstva v letech 1990-i 994.
• Prvního výročního zasedání Česko-německého dikusního fóra se zúčastnili 4. a
5. prosince v Drážďanech i prezidenti obou zemí. Václav Havel ve svém projevu kritizoval
německou vládu za zmírnění podpory rozšiřování Evropské unie a připomněl, že bývalé
Československo také souhlasilo se sjednocením Německa, i když mu to přineslo jisté
komplikace. Zdůraznil, že Evropská unie musí přijmout nové členy i přes problémy s tím
spojené.
• Na informační schůzce věnované tématu rasismu a xenofobie se sešel prezident republiky
s premiérem Zemanem krátce před mezinárodním Dnem lidských práv. "Je to věc, které je třeba
věnovat trvalou pozornost. N ikoli pouze ve chvíli, kdy se stane něco obzvlášť alarmujícího.
Musí to být trvalá, každodenní práce," řekl Havel. Stále silnější projevy rasového násilí a
xenofobie považuje Havel za vážnou věc. která může ohrozit připravovaný vstup České
republiky do Evropské unie i do NATO. Vyjádřil také údiv nad faktem, že v ČR mohou
vycházet rasistické časopisy a trestné činy, na první pohled rasistické, nejsou za takové
označovány. Premiér Zeman pokládá za důležité, aby úřady konkrétně a účinně zakročily proti
hnutí skinheads, "určitému reprezentantu toho nejhoršího, co v nás je". Připomněl také, že v ČR
je od roku 1990 evidováno zhruba 30 rasisticky motivovaných vražd.
• Do funkce předsedkyně Senátu byla 16. prosince zvolena těsnou většinou tří hlasů Libuše
Benešová, místopředsedkyně ODS. Byla zvolena díky "opoziční smlouvě" mezi ČSSD a ODS
(podle níž má post předsedy Senátu připadnout ODS), protože obě strany mají v Senátě jasnou
nadpoloviční většinu.
• Ve slovenské vládě se po schválení jejího programového prohlášení začínají objevovat
rozpory. Předseda křesťansko-demokratického hnutí Ján Čarnogurský se ohradil proti
skutečnosti, že se do vládního prohlášení nedostalo usnesení, které vládu zavazuje
zrovnoprávnit církevní a státní školy, uzavřít smlouvu s Vatikánem a založit katolickou
univerzitu. Vláda tyto body na nátlak postkomunistické Strany demokratické levice přes
předchozí sliby neschválila. Nakonec je však do vládního prohlášení prosadili poslanci
v parlamentu. Dalším předmětem sporu je výběr kandidáta na úřad prezidenta Slovenské
republiky.
•Trestnístíhání Karla Vaše za podíl na nezákonném odsouzení generála Heliodora P iky
k trestu smrti bylo z důvodu promlčení zastaveno.
• Jihočeská vesnice Holasovice s unikátním souborem lidové architektury a zámek a zahrady
v Kroměříži byly zařazeny do Seznamu světového a kulturního dědictví UNESCO.
• Českobratrská církev evangelická oslavila S0. výročí svého vzniku. Dnes se k ní hlásí
asi 140.000 členů a je druhou největší církví v Čechách.
J)
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