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O NÁBOŽENSKÉM TISKU JINAK

Panu
Prof. Th. Dr. Ladislavu Pokornému

zástupci ved. red. Katolických novin
PRAHA

Kroměříž dne 3. září 1986

Vážený pane doktore,
především Vám děkuji. za Váš "Dopis zveřejněný v 51, čís.
Katolických novin”, Má odpověď Vás sice nepotěší, pravděpodob
ně budete mít další "pocit hořkosti" nad nedoceněním Vaší prá
ce, ale mlčet nemohu, nechci a nebulu.
Mé poděkování totiž nepatří za Váš postoj, který jste za
ujal k dopisu zaslanému diecézní radou štýrské diecéze presi
dentovi fďá br. pustuvu Husákovi, clo té siutadodi, ze jsme
se tímro působen scznd.iLi s jebe obsahem
politováním vsak
Plosino bandu,tcvst, že ¿mel ktem vyšel od diecésní r. dy šiýrskó diodo-.- dl "vjit dvudvšia -~d Vás a. Vím rodobných z Pil.
lo ;sdru.de, upr.dné ,? srdečné podél’ování a jistě i podě
kování většiny. ostatních věřících ¡.¿telili: jak diků, sud i
kndí tedy ucp toí Ván, ole oiod-zní rudo štýrské diecéze, že
tru u?dd adun r d duí věřících k '.telili z Cdu, lávu se li
te zd co s?'"l vu pa; vyslovit hendou. lidu, že tento uopis
od udici omsod- v .ukov-du nebyl svodj di celý, ule i t.ok
■l;
o.vl
že dedo s -od'ou rouies ií uvedli, kdybv bpi zrndua
sdrun
aurasdhdbovz d vliv státu o.:, církevní
vrloui v :"'lio.d. á-au /. tdu je i tvrdou s o? tučností ov edenou
v rudo sundá, ín occzení církevní publicistiky no. zcgIí ñe
cos. o doj 1 :1 • • ininun nutí v.lící k tou/u, aby si onč-trovali in
formée c dni v cirků, ba dokonce o én u centech parde, sva
té ltoli.ee1 o vlastních biskupů cestou náboženského "sanizd;• tu".
Je dké příznačné, žo slova o dokumentech pare .e> svc.té Sto
lice* c vlastních biskupů ve Vašem překlade chybí.
1 il'.v.isu našich sousedů mošno ještě dodat, že ani pinč
nevystihuje dost vadní tvrdou skutečnost, protože u nás není
jen ořezaní cír’evní publicistiky, oie té-a.ěí totální umlčení
všeho katolického tisku» Všudyt v posloiních letech nevychází
u nás s církevním schválením šádd 3-atolle1 ý časopis /tzv. ka
tolické noviny nejsou církevně schválené/ a nebyly vydány
ddd rzrdsl í £: jiné církevní dokumenty. Proto je snesný a
zároveň daný Váš názor, kterým dokazujete, že u nás neexis
tuje ani "dra přodbďná cenzura, protože se Vám při Vašem,
psaní nidy 'vidný cenzor pres rpueno nedíval.
by. ded ca pracné snn/íre sehnut najdou náboženskou
li to ta a• po sobe a pro své děti, i-ííp-.žině kteří se sna.ži■• e rond dk,.;.:rb; d ?k opsat rrdo jinak rozmnožit, ay víme
o?? jn .-a ca-aur- i 'sou/ , to ¡d i nesličné jiné pojmenování.
u íu
cr dčí ds< i domovní -mohlídks provedená v r..óp;
robin? a - kuk; ?/ -/ ndsdrn 11. 11. libý. Při této domovní
- dd ' .i tolo O'.t.;tr brio jpú uoldel náboženských knih a ti
ste /in i
suddoan- é ’'./.sety s ndrsssýui nábdenskýni písně
mi udskaou ?uu'id dtá. ’.veds.. ndzero priori y : itydidc? meš
ní /-'sen • :/ ■ T.-..?,.m bio/, dru/jdis :,.:bísov. cest/, každého clo’•?á--a
us, . odidd -as " í a, btce a.'u 1 ks, ťdd c*- i o písní,
’"u ird?t , Ls, Jd d ži.e y ks, u.du/ y ks, áozsevač p 3 s,
kras-u..
? s, ? hyby ;? ,s b ,? ? ,.'? nea.čl řáď
La , Jses? všechno
co nes d 3> 3 s,
tari.a sují i e :- s < lub? eucyhí i.j-žo.//.? IXI.lI
d'
1 o/-/''-.'.' výuk: d ' u/ás '* n. i/.?,.., a-r .nu uako / n dy

tro -.ury s Náboženským obsahem vydané v zahraničí z: legálněpoštou zaslaná jalo 'loria neše Katka, Devítidenní pobožnost,
Antonín Cyril Stojan. Taká u nás opsané nebo rozmnožené ná
boženské tiskoviny, kapr. Poznámky k manželské etice, Kateche
tický kurs.,
'db a áereza, Zjevení Ihtky boží, Prohlášení po'vátná kongregace, Oběžník árcibiskupství pražského, Církevní;
dějiny, Teologický slovník, Křestans Lá výchova, úmysly apo
štolátu modlitby, Dějiny řím. kat. církve, kardinál 'Tomášek
mluví, Předloha pro duchovní meditace, Církev a pr kv-o, Jan
Pavel II., kacizmus a katolická církev, Dej mi svoji viru,v
1 100 let křes tans tví, Cyrilometodějská tradice, Dějin;» KSČ
do r. 1945, 0 modlitbě Páně, Cesta církve,
lioctik;:,
aminko
tymne nechceš, Víra.. velkých vědců, budoucnost cesd/io kato
licismu, Život po životě, ...odlitbs sa mír, Jen lásk..; zachra
ňuje, Vedjugorje, Charismatika', Časopisy Informace o církvi.
Píimo to bylo odebráno 5 knih politického obsahu: Georgia /.íarčenko-,' barel .Marx, hráz přichází 'z--Kremlu, Sed™ tiši'-: dní
na Sibiři a několik, čísel Informací o Chartě 77- Dálo psací •
stroj, sešívačky
opravný lak na blány, rozmnožovací barva
3 ks, Drukol, rámeček s deskou a váleček. Dva balíky nepouži
tých blan na rozmnožování a několik popsaných blan. To je to’
velké množství, náboženských a protistátních tis’ ovin, jak je
uvedeno v usnesení o mé vazbě. Mohli by si dovolit zc,bavit
podobné náboženské tiskoviny a ostatní.věci v tak zv/ných ka
pitalistických ' nebo fašistických státech?
■ A kde máme sehnat potřebnou náboženskou literaturu včet
ně Písma sv., katechizmu a zpěvníku do kostela-, když nejen
tyto knihy, ale., i papežské - a ,jiné církevní dokumenty a další
potřebné náboženské- publikace nikde nedostaneme loupit a v
knižní hlídce katolických novin knihkupectví České katolické
Charity nabízí _např. v čís-,. 33 tyto publ.ir.ace r Gizokra jní ptá
ci v klecích, Údržba a oprav,y vozů Fiat, Československá léta-'
dle, hospodárná výstavba rodinných domků svépomocí. Výše uve
dené nebo další náboženské-, publikace potřebné' pro informaci
a vzdělání věřících katolíků nenabízí. Proto ta nutnost, ná
boženského "samizdatu".
'
A jaké jsou mocnosti .dovozu náboženských, publik.cí ze m zahraničí?
■
' k
1/ Značná část odeslanvch zásilek náboženských knih ze zahraničí-je bud vrácena zpět. hebo'jo u nás zabavena.
2/ Zásilka knih sice dojde, ale neúplná s vloženým tiskopisem
následujícího.znění: ".....Sdělujeme Vám, že připojená poš
tovní zásilka .obsahovala mime jiné tyto neperiodické publi
kace /uveden titul- a autor/. Dovoz a rozšiřovaní těchto ne
periodických publikací byly zakázány rozhodnutím 1 inisterstvs kultury, vyda.iým na záiladě § -4 záá . Č. 5 4/1 >’4 9 áb.,
o vydávání a rozšiřováni knih, hudebnin a jiných neperiodic
kých publikací. Proto byly zmíněné neperiodické publikace
vyloučeny z poštovní přepravy. Věci vyloučené z poštovní
přepravy propadají podle § 6 odst. 4 vládního nařízení
č. 24/1949 Sb... ve prospěch státu. S pozdravem světu míří
a Razítko e-podpis Ředitelství mezinárodní poštovní přepravy
Praha 120"-.. Takto může být vyloučená a propadnout třeba kni. ha Svatý Benedikt,,, jako každá jiná.
3/ .Zásilka knih také č ojde neúplná, ale bez vloženého tiskopi
su a po stížnosti příjemce a dalších urgencích dojde dopis
ve kterém je uvedeno, že se nepodařilo zjistit, kde byla
zásilka vyloupena.
4/ Pokud se vrací .občan z cesty ze zahraničí, pak obvykle' vše
chny ,n ábo ženské knihy, které si veze ze žv,hranici domů.
.
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jsou m.u zabaveny.
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voleni dovozu nábožens
kých r u-'lil-ací ze zsjgrrnicí. podle zák. č. 42/1930 Sb. £'
předpisů k .jeho. provedení, zejména, vyhl, č. 59/1930 Sb.,
děle1 i ze seke odpovědní vedoucí pracovníci /Ing. Fexa a
" 'in
za.hr, obchodu/ jako by by li .analfabety, takže
j í 'jalo obyčejný občan jen se zdi ladním vzděláním jsem- je
musel neustálo poučovat - i když marně - např., že není prav
da,
e se tento druh literatury y současné době' nedováží-,
sedle tohoto zač ona se neřídí obecnými 'předpisy o
správním řízení-, lodobné bylo i nesouvislé blábolení ze
Sekretáři .'tu^pro- věci církevní' /Jelínek/-, nebo odkazování
"od -'čerta. ■- Jáhloví' z celnice v Brně ; jinde.
A jaké jsou moano-stih' získání náboženskýchpublikací pro
poučení a - vzdělzváni.věřících katolíků vydaných';-oficiálně.,
u nás?
Zodpovědně as politováním nutno, odpovědět, Se téměř
žádné. Podle údajů statistického úřadu z r. 1933 jen v ČSR, .vycházelo 795 časopisů. Z toho 13 deníků, 182 týdeníků, 103
čtrnáctideníků, 263'měsíčníkůre 188 'ostatních časopisů. Té
měř každé, jakkoliv malé zájmové sdružení má možnost vydává
ní svého časopisu,' j en někOlikamilionové , společenství věří
cích křestauů, katolíkúBnémá žádný svůj časopis, přestože
ještě ve zcela nedávné době, kdy počet a náklad časopisů se
řídil skutečnou potřebou á zájmem o ne, vycházel značný po
čet různě orientovaných katolických časopisů včetně pro mlá
dež, ženy a pod.
'
. '
Stejná nebo podobná- situace je i ve vydávání neperiodic
kých nábo' enskách ...ublikaoí u nás.. .Tak podle stejného sta
tistického údajů z- rá 1933 hro ČSR 'ze 4030ti ' neperiodických
oubíiaací vv<3pů ách v uvedeném roce se zabývalo mai’x-leninis
mem 38
v olitick ých bylo 729. Pro početné a význaa ově- jedno
největších společenství věn í-cí-ch J stolíků ..
u nás, pro :ajich poučení, informaci a vzdělávání zase pre>
kticky nic. Samozřejmě, že do toho.' nelze započítat naci. Cyrilometodr js>• ý B/lendař, vydávaný a.u.¿doročně českou katolic
kou Charitou. ■: tz.k kro nejširši ’stoličkou veřejnost no ví
ce r-oků nora 1 disroziei ¿tni Písmo svaté, pni zpěvníky do.
kostela, ani 1 z. techizmus, sni1 Biblické Dějiny, žádné církev
ní a -pspežsí é dokumenty, a další náboženská díla, která jsou
středem pozornosti a 'zájmu věřících ve světě i- u... nás.
Jaká jo skutečná potřeba a jaký je skutečný zájem o pu
kli' ace s nák-o - enz--ým obsahem jsme 30 přesvědčili' v r. 1563
' dv se částečně uvolnily.publikační1 nosnosti i pro potřeby
věřících katolíků, Tako příklad možno uvést .nakladatelství
'■yěehrad, kt<=*ré v r. 1959. doporučovalo tyto publikace: \r řa
dě "Dokument - :
VIT. i - : SPRAVhÉ ; g/DÚ SBŽlOVůNÍ LIDSKÉHO ŽIVOTŮ - enevklika Pavia VI,.
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B. Simon - Hadráři Z ařiijic» uz
7. Brandtstaetter - Umbrijské
kroniky /J Volek - lennedyové/
G. Bernanos - Deník venkovského
faráře
G. Von l.e Fort - Fpgdeburská
svatba

J. Bishop - Den idy zemřel
Kristus
1K Dvorní! - Byzantské misie
J. Kovák -Biblické seně

Tehdy bylo rosnct, že je t.o Iřes-tanské nakladatelství.
Zato v posledních letech zůstává zase všechno ve ...taných ko
lejích, nro' věřící i.stolíky prostě téměř nic. Přitom když už
se v r.inulosti nějaká Bible vydala, pa: se to neobešli bez
finanční nebo -steriální dotace ze zahraničí, přestože se pak
tyto publikace prodávali věřícím za stejnou cenu, . jako kdyby
této dotace nebylo. Ido dal privo z nás věřících občanů dě
lat žebráky, čekající na almužnu ze zahraničí, r i á a dně do
dání papíru ze zahraničí, aby mohla být vytištěno, rrc nás
nějaká, náboženská kniha?
Ve svém článku uvádíte jale další slabinu otázku papíru,
V této souvislosti pak upozorňujete, že u nás existuje dal
ších 17 církví a náboženských společností, • teré tají stejné
povinnosti vůči věřícím jako církev ří.mskokatclicl 1. 1 v '
tomto případě je to nesprávné zdůvodnění nedostatku nábožens
kých. publikecí. Aktivní věřící krestané, kteří tvto náboženské knihy potřebují a také požadují, jsou také zároveň aktiv
ními členy naší národní pospolitosti a proto mají mít stejnéprávo být zajištěni náboženskou literaturou, jako např. ko
munisté literaturou marxistickou, bezvěreckou a protinábožens
kou. Proto dokud nebude v knihkupectvích a veřejných knihov
nách běžně, k dostání i veškerá potřebná náboženská literatu
ra, nebo jiným vhodným způsobem nebude zaručena t,ejí dostup
nost, dotud.bude možno nazývat současný stav u nás nejhrubší
náboženskou diskriminací.
'
Proto věřící občané^právem obvinují státní ... stranické
orgány v ČSSR, že znemožňování vydávání náboženských publi
kací pro katolické křestany je jedním z prostředků duchovní
genocidy vůči nim, když fyzická genocida možná není a v kon
frontaci názorů a myšlenek by marxisté neobstáli. Proto vy
dávání některých náboženských publikací pro věřící katolíky
u nás podmíněné dodávkou papíru nebo devizových prostředků
ze zahraničí, jé jen sprostým, vydíráním a korupci, která by
se měla trestat.
Je také všeobecně známé, že podobná hrubá náboženská
diskriminace věřících, katolíků v oblasti získávání, nábožens
kých publikací neexistuje v žádné z našich sousedních zemí
a to at již socialistických nebo nesocialistických . Tak v
NSR a Rakousku jé pestrý vvběr všech, .potřebných a žádaných
náboženských publikací periodických i neperiodických. Také
v socialistickém Polsku mají dostatek .všech druhů nábožensfc
kých publikací pro věřící katolíky-Ale i- v Maďarsku a NDR
je situace věřících katolíků v uspokojování potřebnými ná
boženskými publikacemi podstatně lepší'než u nás. Z celé
Evropy je v této oblasti horší situace jen v Ailbánii.
I přes všechny cenzurní zásahy se část odesílaných pu
blikací nakonec dostane ke svým. zájemcům. Věc'je však ták
komplikovaná, že je to možno oprávněně nazvat záměrně udržo
vanou džunglí, -kde žádná zákonnost, neexistuje. Jednomu "'něja
ká kniha je zabavena, druhému zase stejná kniha dojde a téměř
všem, když se uskuteční, domovní prohlídka zase část. těchto
knih zabaví a většinou již nikdy nevrátí. Kdy", se rak někte
ří občané sami snaží opisovat nebo různým jiným způsobem roz-
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množovat a rozsiřo-vat nedostatkovou náboženskou literaturu,
jsou pro svouvčinnost pak vyšetřováni, obvinováni, souzeni
a trestáni buď pro nedovolená podnikání nebo pobuřování či
pro zneužívání náboženské.funkce, maření•dozoru nad církve
mi a náboženskými společnostmi nebo.jiné trestné činy, pře
stože-to žádný z nich nekonal ani pro -výdělečnou■činnost ani
z nějakého jiného nečestného 'důvodu. Proto také právem nutno
povahovat všechny tyto.věřící z uvedených.důvodů obvinované,
souzené e. odsouzené, jako oběti nejhrubší náboženské diskri
minace. Bylo by tonu i v tom případě', kdyby i tímto svým po
čínáním skutečně porušovali některá platná zákonná ustanove
ní <
'
V této souvislosti bych chtěl poukázat i na některé zá■sadv uvedené ” encykli.ee -Jana XXII1 z PAC.,11 IN TERRIS kterými
se řídím a "teré téměř nikdy nejsou citované» zvláště organi
zací, -ter' se názvem této encykliky pojmenovala:
■ ■'
- Aucorite je především moc duchovního rázu. .-.nikdo nemá prá
vo dělat vnitřně nátlak ti?, druhého... /str. 24/,
- Veřejná boc maže tedy zavazovat ve svědomí nouze tehdy,
když její autorita je ve vnitřním vztahu s autoritou Boží .'
a má-li na ní rodil
Moc vládnout- je požadavek ¡rázu duchovní
ho a pochází od Boha. -Jestliže tedy vládci světů ukládají zá
kony nebo něco poroučejí, co je v rozporu s tímto řáde
te
dy i s vůlí Boží, pak jejich příkazy a záhony.nemají závažnou
sílu pro svědomí občanů, nrotože více musíme poslouchat Boha
nežli lidi... Lidský zákon je potud- zákonem, pokud je ve sho
do se zdravým rozumem... je-li zák.on v rozporu-s příkazem ro
zumu, . . . - přestává být zákonem a stává s.e spíše činem násilným
-'str.. 2-5/
■
.
- V dnešní době společnéblaho, záleží především v tom,.aby by
la zachována osobní práva a povinnosti o.bčanů.. /str. 23/
- Když tedy nositele veřejné moci neuznávají nebo- porušují
práva občanů, proviňují..- se..proti povinnostem svého úřadu a
nejen to, jejich rozkazy nemají závaznou moc. /str. 29/
- Základní" úkolem veřejné moci,-, je řídit a harmonicky upravo
vat vztahy lidí, sdružených ve společnosti, a. to tak, aby je
dni, učívajíce svých nráv neomezovali jiné-v jejich právech.
'a druhé, ?by nikdo obranou svých, práv nepřekážel druhým v
: i?,oni je jich povinností a konečně aby práva všech-byla s účinňostií uchovávána neporušena a,.byla-li snad porušena, -aby
se jejich občanů', znovu dostalo, /str. 30/

A teď ještě 1 mé angažovanosti' a možná i "píchání do
vosího hnízdě.". .Směrnicí -pro naši činnost je nám věřícím, ketolí’
dána též v uvedené encyklice PACELI IN ŤERRln - části
7. Napomenutí a výzvy věřícím,- kde ' je uvedeno : "Povinnost účastnit se veřejného života: Ještě jednou chceme připomenout
svým synům a dcerám jejich; povinnost ^účastnit se' činně ve
řejného života a přispívat- k uskutečňování'veřejného blaha
celé lidské rodiny i vlastního. Vedeni 'světíem víry a láskou
k bližnímu at usilují o to, aby hospodářská, sociální a poli
tická zřízení nepřekážela* nýbrž spíše napomáhala' lidem v je
jich zdokonalování a to at už v řádu přirozeném nebo nadpři
rozeném.

/str.

56/

Všem lidem dobré -vůle připadá pesmírný úkol: Obnovit
v.J.zhv lidského soužití na základě pravdy, spravedlnosti, lás
ky, svobody ... Jistěže není mnoho takových lidí, kteří si
a- vzali ?
svůj životní úkol a kteří si tak získávají oprav
du v°lké . clu v c lidskou společnost. Jim náleží naše veřej", ' : av ;1 . - a-- též: se k nim nese naléhavá výzva, aby vytr
us: ' ve s-á spásonosné práci.. Současně nás utěšuje
u ' naděje,

o

že jejich zoč-et poroste a to především z řad katolíků,. kte
ří jsou si vědomi své povinnosti 1 nechají se'ves i láskou»
/str. 64/
Tyto zásady uvedené v encyžlice papeže Jane XXI11. PPCFG ’TM TPR7IS, jichž se dovolávám jsou téměř shcané nebo vel
mi podobné zásadám, které jsou obsaženy v různých !:ozinárodních poltech, především v mezinárodním paktu o občuns’ých a
politických Vprávech. 1 není se čemu divit j nsbot, jsme všichni
dědici křestanské civilizace, včetně těch, kteří ji ootrocují, protože vliv křestanské mcráliy působí i v o. oJvodo -1 těch
lidí, kteří už dtkrno se s ní rozešli nebo o ní slyšeli, jen
jako o exotickém jevu.
Proto také v uvedeném -'ezinárodníra paktu ji: v jeho úvodu se praví, že jednotlivec je povinen usilova.t
rozvíje
ní c dodržování práv uznaných v tomto paktu.
Podobně i v ^Prohlášení Charty 77" z 1. ledna 1977 se
uvádí: Odpovědnost za dodržování občanských práv v zemi padá
samozřejmě především na politickou a státní, moc, ale nejen
na ni. Každý nese svůj díl odpovědnosti za obecné pcrěry, te
dy i za dodržování uzákoněných paktů, 'které k tonu zavazují
nejen vládu, ale i všechny občany občany.
Také v marxistickém učení, které je u nás oficiální 'stá
tní ideologií máme dostatečnou oporu v tom, abychom se mohli
doraáhet svých zákonných práv v náboženské oblastí, Papim:
"Dělat nějaké rozdíly mezi občany, phkiid jde o jejich práva
v souvislosti s náboženským vyznáním, je naprosto nepřípustné
Nesmějí existovat žádné státní výdaje na' církev, ž'dné výda
je stltních peněz-na církevní 0 nůboženské společnosti/ kte
ré se musí střít úplně svobodnými, na státní soci n.^lvidlý- ...
mi spolky občanů- stejného smýšlení. Jen důsledné plnění těch
to po-adávků může skoncovat s hanebnou-. a prokletou minulostí,
kdy církev byla v nevolnické závislosti na štítu" /korx, Snyels, Leninv- 0'ateisiu - 1974, str. 137/.
ztotožňujeme se proto také se stanoviskem nynějšího svat
Otce .Jana Pavlo II., který ve své encyklice Vykupitel člově
ka- uvádí: "Je proto těžká přijmout třeba i jen z čistě lids
kého stanoviska, podle něhož'pouze ateismus má občanské prá
vo ve veřejném a společenském životě, zatímco vězící jakoby
ze-zásady jsou sotva trpěni anebo se s nimi jedni jako s obča
ny nižší třídy či dokonce - ano i to se stalo - jsou zcela
zbaveni občanských práv..." Dále pokračujeí" Přest.0 však 1
moci svého úřadu se chci jménem věřících celého směte obrátit
na. ty, na nichž nějakým způsobem závisí organizace veřejné
ho-společenského života. Žádám je snažně, aby respektovali prť
va náboženství a--působení Církve.. Nehí to prosba o nějakou
výsadu, nýbrž o respektování zásadního' práva,- jehož uplatňo
vání je jedním ze zásadních měřítek opravdového lidského po
kroku v každém -režimu, společnosti, systému či prostředí."
/Jan Pavel IT.,, Vykupitel člověka/
'
Inspirován těmito uváděnými doklady a vědom si, že exis
tuje dosud, dost problémů mezi církví ,,0 . státem, -které by by
lo třeba řešit, znajíce jaký k těmto problémům-většina věří
cích občanů zaujímá stanovisko, dovolil jsem si před několi
ka lety sestavit 0 dát k podpisu a po podpisu ‘zaslat Otci
kardinálovi Tomáškovi petici s názvem Podnětv katolíků 1 ře~
šení situace věřících občanů v CSSR. Přestože t: t.o- má aktivit;
byla předem schválena Otcem kardinálem Tomáškem, .-lesto jsem
byl za tuto sv.oji činnost, vyšetřujícími státními orgány obvi
něn z pobuřování proti socialistickému společenskému a stát
nímu zřízení republiky a později dán na nucené ústavní'léče
ní na' uzavřeném oddělení psychiatrické léčebny v Kroměříži»-

Současně- jsem byl soudním rozhodnutím ne. několik roků ome- zen Ve způsobilosti k právním úkonům.
'
'Protone sni později jsem - nechtěl pasivně přihlížet -k
těmto dosud nevyřešeným, problémům,- sestavil jsem novou po
dobnou petici jen; s. širším rozsahem,. ale bez jakéhokoliv, kri
tického hodnocení' jeh:s dvaceti body-návrhů k nápravě nedo
statků v uvedené náboženské oblasti. Po dřívějších negativ
ních zkušenostech s uplatňováním občanských práv v -této oblasti jsem se oroto chtěl vyvarovat všech případných.chyb ,
■ rervch bych se snad mohl dopustit-a proto jsem se předem pí
semně obrátil na různé orgány a instituce i advokátní porad
ny se žádostí o vyjádřeni zda podepsání. a předkládání k'po
depisování přiložené petice s její zaslání s podpisy- Sboru
jrdinářů CS7 i státním orgánům je v souladu s článkem 29
Ústavy C5TP a jinými našimi platnými- právními předpisy.
,T E X T

PETICE.:.

Podn jty /stolíků k £'®šení_s.ituace yg^ídích- občanů v ČSR

Veřejní činitelé státní i církevní mluvíce o poměru' stá
rnu a círlvi, vícekrát konstatovali, že v táto oblasti dosud
■ ■xis^ují otevřená otázky. Je proto spravedlivé a v souladu
s .naší Úst. vou /čl. 23/, abychom se jako věřící občané také
’ nim s mi vyjádřili a tak kladně .přispěli k jejich řešení.
Ve s'"'ch yiávrzich vycházíme z možností, které nám po
skytuje naše. Ústava-;, z přijatých helsinských dokumentů a-pře
devším z dodržování základních zásad marx-leninismu v nábožens
ké oblasti, ve kterých se" uvádí, že "každý -’usí mít volnost
vyznávat jakékoliv náboženství nebo nevyznávat žádné nábožen
ství, že dělat nějaké rozdíly .mezi. občany pokud jde-o jejich
práva v souvislosti s náboženským-vyznáním je.naprosto nepří
pustné, že z oficiálních dokumentů musí být bezpodmínečně od
straněna. jakákoliv zmínka o tom či onom vyznání občanů, že
církve se musí stát úplně svobodnými, na státní moci nezávi
slými spol’y občanů;stejného smýšlení, že jen důsledné plně
ní těchto požadavků může skoncovat s hanebnou a prokletou
minulostí, kdy církev byla v nevolnické.závislosti na státuV
/ Tarx-kngels-Lehin , O éteizmu,,sir. .137,- nakl. -Svoboda 1974/.
Z .těchto uvedených ".zásad tedy vyplývají i naše návrhy • za
předpokladu, že stát nebude ani zasahovat, či omezovat opráv
něnou n Vor ženskou činnost církve.
rávr v i

nápravě nedostatků a-na vytvoření podmínek,.,
pro.lerňí náboženský’ život:

1/ -Táč ime, :--by stát nezasahoval do výběru a neurčoval počet
studentů na teologických fakultách a rovněž aby nezasaho
val do výběru vyučujících.
- ; 2/ Žádáme, aby byl zamezen nezákonný- nátlak o zastrašování
rodičů o dětí při. jejich přihlašování do vyučování nábo
ženství. Prik-lásky do náboženství aby se nemusely podávat
ve škole, náboženství aby se vyučovalo od 1-9 třídy ZDŠ
případně i no. dalších školách. Aby toto vyučování nebylo
osoz-no jen na prostory školních budov, ale podle potře
by. Jo .. dou i mimo školy tam, kde.pro to jsou podmínky«
Aby se -yučovalo hned od začátku školního roku. 1 ocet vyvčfv.ci?’- 'mulin aby nebyl omezován c závislý na. počtu- šá-

;-/

ěů.dkv- miciální veřejné písemné prohlášení a také jeho
dedr
hni, xe náboženská výchova dětí'nesmí být překáž
kou arv jejich přijetí, na studium všech druhů škol, včet
ně- 'Try středních škol a na vysoké školy pedagogického

směru, práva, medicíny a dalších. Z toho důvodů at ;.se. neuvádě
jí v komplexním hodnocení žáka nejen údaje o ná-boloňském vy
znání žáka a jeho rodičů, ale i případně docházka já;
do
náboženství c vůbec jakákoliv zmíní? o náboženství, protože
každý takový údaj může. být zneužit k diskrimin.: ci žáka v pod
mínkách, kdy oficiální ideologií.ve státe je marx-leninismus.
4/ Žádáme, aby každé farní společenství mohlo mít legálně .
farní radu nebo aby jakoukoliv jinou formou mchli/být lai
ci nápomocni kněžím, aby kolegiátně pomáho-li řešit pro' blémy farnosti a také proto., aby se mohlo re. cion. liz.ov.Jt

duchovní správa.

v

.

•

Zadáme., aby byla bud přesně vymezena pravomoc církevních
tajemníků v tom smyslu, aby bylo zamezeno svévolnému od
nímání státního souhlasu z výkonu činnosti duchovních,především za horlivější činnost, zvláště s mlá-mďí. nej
lépe by však bylo, kdyby tato funkce byla zrušeno.
6/ Žádáme, aby bylo respektováno přání mladých. kacotanů pro
vstup do řeholních společenství a tato řeholní společenst■ ví a. by nebylá žádným způsobem ve své -činno-sti
existen
ci omezována.
,
;
...
. : •
v
.
7/. Žádáme o možnost sdružování jak hro dospělé křestany, tak
i pro l.řestanskou mládež i mimo kostel i ve společenství
s knězem.
.
3/ Žádáme o umožnění duchovního cvičení /exercicií/ pro růz
né stavy.. '
.
9/ "Zadáme možnost vzájemného styku s křestanskymi -'my anizacemi podle, vlastního výběru v celém světě.
10/ Žádáme možnost vlastního tisku podle skutečných potřeb
věřících..
11/. Žádáme možnost odebírání zahraniční nábožensko litera
tury podle zájmů a potřeb věřících.
12/ Žádáme právo'na pořad v rozhlase a televizi po dohodě
se Sborem ordinářů nebo. později s předsedou biskupské
konference.
13/ Žádáme' urychlenou a důslednou rehabilitaci nezákonně-. od

5/

souzených knězi, řeholníků a laiků..14/.Žádáme zamezení diskriminace věřících křest,anů v zaměst
nání, především ve školství.
15/ 'Žádáme zamezení svévolného odshranováni křížů, kapliček,
soch a jiných náboženských- a kulturních památek po na
šich předchxxích z návsí, .cest, měst a jiných míst.
16/ Žádáme, aby státní orgány Umožnily jmenování nových bi
skupů, jak, je tomu i v jiných socialistických státech.
17/ Žádáme odluku církve od státu tak jako v jiných sociál,
státech.
13/•Žádáme,aby byl vrácen státní souhlas k- výkonu duchovens
ké činnosti všem kněžím, kterým, byl odebrán,
19/ Žádáme, aby byla umožněna stavba nových kostelů tam', kdo
je jich zapotřebí.
20/ Žádáme, aby byla povolena služba stálých jáhnů, kteří
by byli nápomocni kněžím tam, kde sám kněz na pastoraci
nestačí.. V jiných zemích, .kde není dostatek knéží.je ta
to ' praxe běžná.
21/ Žádáme, aby věřícím občanům byla umožněna účast at již
samostatně nebo ve.společenství i na. poutní místa v za
hraničí.
.
22/ Žádáme, aby tak jako je využívaným právem marxistů a ji
ných ateistů kritické hodnocení náboženství a, Církve ve
svých článcích, v časopisech, V neperiodických publika
cích i ve veřejném životě, tak aby byla dána i stejná

- 9 možnost' křestsnům a jiným občanům, aby i oni ve svých pu
blikacích i. ve veřejném životě mohli podrobit kritickému
hodnocení učení mcrm-lcninismu«
23/ Žádáme, aby bylo zamezeno ' záměrné ručení. Vatikánského roz
hlasu v české a slovenské řeči a ostatní vysílání zahra
ničních rozhlasových stanic s náboženským'-obsahem zvláště
vysílání mše' svaté v české a slovenské reci.
Ujištujeme, že tyto naše návrhy a podněty vycházejí vý
lučně z našich potřeb jak je sami cítíme, z našeho zájmu o
normální život v tomto svěcě, z touhy po' po1, ojné-a činorodé
práci pro naši společnost, z pocitu odpovědnosti za hodnoty,
které pokládáme za svrchovaná, z úcty ke své víře a k sobě
corným.
.
.
- Doufáme, že'nalezneme u- představitelů našeho veřejného
•■'ivora, k nimž se přímo i prostřednictvím svých' církevních
představitelů obracíme s těmito podněty a -návrhy pochopení a
snahu zajistit nám účinným způsobem vnější podmínky pro roz
voj vnitrního života duchovního a -'zajištění lepší budoucnos
ti nás všech.
■« <’

Ukázka písemných odpovědí na můj

I Národní tří
du.«. ; : ’.ložené Vám vracím petici, kterou jste mi zaslal,
kaše : . '•■'■kitaí poradna jc porodnou, která se zabývá přípa
dy s ' ‘ : inúročním prvkem. Doporučuji, abyste se obrátil
na nejbli^čí advokátní porodnu " místa Vašeho bydliště, to
jo v :
íúí
c
JUDr. ' •n-.iři.eh Skácel, advokátní poradna .č.-l Brno, Diva
delní '
Do-oručuji , abyste se osobně obracel na advokát
ní porodnu v KroměřížiV tomto sméru Vám může nejkva
lifikovaněji poradit .katedra ústavního práva.některé z na
šich rrávnických'fakult «
JUDr. lve Beneš, .-vedoucí advokátní porodny v Kroměříži...
Já sám nejsem oprávněn, abych dáe el-ně jak/-vy jádrení k té
to petici, poněvadž.e obsahem podnětu a
návrhy nesouhla
sím.
■
JUDr. ’-sn Kudela, tajemník děkanátu právnické fakulty Univorzity Karlo;rypv Praze:.. Právnická fakulta jako vědecko-pedogo picl á instituce není oprávněná poskytovat, právní...pa
rády v konkrétních věcech.
.. ,.f.
JULru ki.P'-ard Bock,- advokátní poradna Brno, nám-. 25« úho -'.
re: V rvíloze vracím koši žádost o vypracování písemného
novad1-?: vzhledem 1 -coma,' že taková činnost není v náplni

- JUDr.

-

-

-

-

dotaz:

.vorský,

advokátní poradna

či

1

Jhasha

■?; ?vclecf sdvckvcie vc smyslu zák.. tu 118-1975'Sb.
- JUDr. Jadas, cajemník Usuřcdní české advokacie v Draze: Kerřísluěí jf" vydávaní posudků ke konkrétním pv?s.mostem.
Obdobnou ěinnoet nejsou ocuivnčny provádět ani jiné orgány
cdvokac i. o.
- JUDr. v.nns Horáková, okresní prokura tc-rka Kroměříž: K Va
šemu dopisu poukazuji na čl. 3
Ústavy CSÍR.; ku další ur,penci: o. Vašemu'opětovnému dotazu Vám doporučuji se obrá
tit na některou z advokátních poraden, které v konkrétních
. věcech Vám mohou poskytnout v rámci jim stanovených povin. ností právní poradu«
- h. Oteinmasslová, Rudé právo: Vzhledem k tomu,, že jde o prá
vní otázky, ke kterým je kompetentní odpovědět příslušné"
ministerstvo sdělujeme Vám jeho adresu; Ministerstvo spra
vedlnosti., Vyšehradská 16, Praha 2.
- Drv kotulánová, Ministerstvo spravedlnosti : Vaše podání,
lima jste se obrátil na ministerstvo spravedlnosti jsme po
stoupl ,'u z důvodů pris Dusnosti k dalšímu opatření minister-
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stvú kultury CSR v Praze, sekretariátu nro věci církevní.
- Dr. Tmier, Ministerstvo vnitro ČSR: Váš dopis ;.e dne 15.12.
1931 jsme postoupili ministerstvu kultury ČSR - sekretariá
tu pro věci církevní k dalšímu opatření/
“
Máríková, kancelář České národní rady: k dopisu ve
věci řešení situace věřících občanů ČSSR sdělujeme, ze jsme
podání postoupili k dalšímu opatření ministerstvu kultury
ČSR.
'
•
.
- František Jelínek, ředitel sekretariátu pro věci církevní
‘.'K CSR: ...náboženství se důsledně považuje za soukromou zá
ležitost. věřících, katoličtí věřící se zajímají aouze-o vni
třní otázky své vlastní církve.
- Ing. Jiří Havlát, hlavní kontrolor výboru lidové kontroly
ČSR: K Vašemu dopisu ze dne 5.2.1932 Vám sděluji, že VLK
ČSR není vybaven k posuzování petic, zda jsou v souladu a
našimi platnými předpisy a není k tomu-ani oprávněn.
- JUDr, Zdeněk Sovák, Nejvyšší soud ČSR: Sděluji Vám, že Nej
vyšší soud ČS’R není za daného stavu věcí k posouzení žá
dosti kompetentní, byl proto Váš připiš zaslaný nejvyššímu
soudu postoupen Generální prokuratuře ČSR k dalšímu opatře
ní .
- Generální prokurátor ani po pěti urgencích neodpověděl. .
- Ústřední výbor národní fronty ani po troch urgencích neod
pověděl.
- Ústřední výbor KSČ ani po několika urgencích neodpověděl.
Bylo podáno celkem, přes padesát, žádostí, urgencí
stížností,
dotaz zodpovězen nebyl.
Takto se uplatňuje u nás petiční právo, které
¿.„kotveno
v Ústavě:
■Občané a organizace mají právo obracet‘se k za
stupitelským sborům a k ostatnímstátním orgánům
s návrhy, podněty a stížnostmi; Státní orgány
jsou povinny je odpovědně a včas vyřizovat.
Článek 29 Ústavy ČSSR.

K celé záležitosti myslím netřeba žádný komentář«

2aF_sg_Y_socialistickém_státě_vyřizují_ žádosti o_govolení doyozu_náboženských publikací_ze zahřanicí_a žádosti_o_ zodpovfy

šo/nabývani/_vlastněžni a_rozšiřovaní
P22Í2ďl2aÍ9/^í-„.22P2rí2úick,ých__publikací
Ukázka

z

korespondence

:

- 27.7.1931 jsem podal písemnou žádost na Fk zahraničního ob■ chodu o povolení.dovozu knih a časopisů s náboženským obsahem dle připojeného seznamu.
- 1, 9 . 1931 první urgence.
- 22.9.1931 druhá urgence.
- 29.9.1231 Ing. J. Fexa, vedoucí organizačního odboru F'I ZO
odpovídá: ...tento druh literatury se v současné době nedozO z
vsmi.
,
- 24.10.1931 upozorňuji, ž.e žádám .vydání rozhodnuti jak uklá
dá správní řád v souvislosti se zák. č. 42/1930 Sb. a před
pisy k jeho provedení zejm.vvyhl. č. 59/1980 Sb.
- 9.11.1931 uvádím, že odpověď z FM ZO ze dne 29.9.1231 nel
ze považovat za rozhodnutí ve smyslu § 46 a § 47 Správního
řádu.
- 27.11.1981 odpověď Ing. J. Fexy vedoucího org. odboru FÍ-.I
ZO: Podle zákona č. 42/1980 • Sb.. .. . při řízení, změně a od- • nímání povolení a při vydávání opatření tohoto zákona se
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neřídí předpisy o správním řízení.
- 5»2.1932 má odpověď na dopis ze dne 27-11.1981: Upozorňu
ji Vás, že v § 52 s § 53 zák. č. 42/1980 Sb. je výslovně
uvedeno, že na rozhodováni o přípustnosti neobchodního vý
vozu nebo dovozu se vztahují obecné předpisy o správním ří
zení /Oprávní řád/.,
- 5-2, 1902 písemná žádost na-Ústřední celní správu FLÍ ZO o
vydání rozhodnutí k povolení dovozu náboženská liteře tury
podle § >2 r §53 zák. c. 42/1980'3b- 3.3-121' urgence na rh ZO a zároveň vyslovení podivu nad
tím,
n. visto vydání rozhodnutí a informací, vydávají na
F: ZO j on samé desinforma.ee.
- 19-3.1251 Doc. Ingí Ladislav Kubík CSc. 13. odbor Fio ZO:
K Vašemu dopisu ,ze dne 3.3-1932 a s odvoláním na naši před
chozí ioros’-ondenci Vám. sdělujeme, že Váš dopis jsme postou
pili k dalšímu řízení na Ústřední celní 'správu,
- 10.5-1922 Dr. V., ílurcko, vedoucí odboru Ústřední celní sprá
vy FF ZO. ... rozhodování o případném propuštění knih a ča
sopisů do volného oběhu v tuzemsku spadá výlučně do kompe
tence místně příslušné celnice. Orgány celní'Správy však
v žádném případě -nejsou příslušnémk tomu,' aby podle titulů
. . }*7xl "L hi
C ci S opisů mohly rozhodnout, zda nejde o věci, které
propagují myšlenky, jež nejsou- slučitelné se zájmy socia
listická společnosti .■ Dovoz posledně jmenovaných věcí je to
tiž podle bodu 2:příloha č. 3 vyhlášky č. 59/1981 5b. ve
znění vvhl. č. 103/1981 Sb. o neobchodních výyoz.ech a dovozedh věcí zakázán. Je proto- nutnéabyste se 'obrátil na. mi
nisterstvo kultury CSR /sekretariá-t - přo'věci 'církevní/ s
žádostí c vyjádření-v tomto směru. Teprve po .tomto vyjádře
ní bude možné, abyste's orgány' celní správy, rešp. s přísluš
nou celnicí, jednal o případném dovozu a propuštění předmět
ných knih a časopisů, do volného oběhů v tuzemsku.
- 17-4.193-:- JUDr. Josef Kovák, vedoucí 2. odboru Ústřední cel
ní správy Fk ZO: Vaši žádost o povolení dovozu neperiodic
kých publikací jsme předali k vyřízení odboru pro věci cír
kevní min. kultó CSR.
’■
22.2.1934 Ir. Jelínek, ředitel sekret, pro věci•církevní MRp.
Vaše dřívější dotazy byly všechny vysvětleny;■pokud církev
nro své liturgické úkony potřebuje dovézt náboženskou lite
raturu i vytištěnou v zahraničí, příslušný ordinář si vyža
duj,e povolení 1- jejich dovozu.
.
- 27-4-123" Fr. Jelínek, ředitel sekret, pro věci církevní:
K 22 š i
posledním dopisům, zaslaným různým institucím, Se
kretariát pro věci církevní ML CSR Vám opětovně sděluje, že
veškerá \k.oe dřívější dotazy Vám již byly vysvětleny- Pokud
církev pro své liturgické úkony potřebuje dovézt některé ná
boženská publikace vytištěné v zahraničí, příslušný ordinář
si vyžádá povalení k jejich dovozu. Pro soukromou potřebu
jednotlivých věřících jsou náboženské publikace ve volném
prodeji bud v místních prodejnách České katolické Charity
nebe v prodejnách zahraniční literatury n.p. kniha.
- 14.9-193-'; Jaroslav Jiklas, ředitel odboru a kontroly a re
vize min. kult. CSR: k opakovaným dotazům, a stížnostem s cír
■ ' evní tágtvou, ’terá jste zaslal Sekret, pro věci cír
kevní ok CSR ’.pověřili způsob vyřízení dosavadních podání.
Celá záležitost o postup Vám byla výše uvedeným orgánem
ji
ne®e ... ik rát píse.ně vysvětlena. Způsob vyřízení považuje
me sa dostačující. ’.-zhledem ke skutečnosti, že Vaše dopisy
nepřinášejí žádná nová fakta, budeme další'korespondenci
ve smyslu vyhl, Č. 150/58 Ún odkládat.

- 1.2
1. 3« 1984 podávám žádost .na celnici v Ermí c - ovolení
dovozu neperiodických publikací ze zahraničí..
-2. 4. 1984 první urgence'.
-27. 9 = 1984 - druhá úrggnoo'.
-- 5. o. 1984 ředitel celnice v Erně ±n;p. JE áhmo . K Vašemu
dopisu ze dne 2'. 4. 1984 sdělujeme: Váš >Evd= dopis tý
kající se povolení dov,ozu neperiodických
!m: i- ooí js-"
po
stoupili E vyřízení. poště Praha 120.
- 14=6.1984 ředitel celnice v Erně lny. Stan-S : ■ Vašemu do
pisu ze dne 27=2=1284 sdělujeme, že o prípustz sci dovozu
rozhoduje celnice až při celním projednávání zásilky. Vzhle
dem k tomu, že hodláte dovézt větší množství r ¡.-.blikači, bu
dou tyto zaslány zřejmě- jako balíková pošta. K celnímu pro
jednávání balíkových zásilek zaslaných na Vaši „dresu je
místné příslušná celnice Břeclav.
- 22. 6.1984 JUDr, Josef Kovák, vědoucí 2. odboru Ústřední
celní správy Praha: K Vašem.u dopisu ze dho .9? m? = 193p, -e
kterém, urgujete vydání dovozního povoleni na yáp;lEu ra.poriodických publikací sděluji: Jedním ze aávlo a ;eh Eledi'sek pro orgány celní správy při posuzování žáaauti o uděle
ní dovozního povolení je stanovisko příslušného .orgánu stá
tní správy o nezávadnosti dovážených -publikací, protože vy
hláška FM 'ZO č. 59/1980 Sb. , v § 7 odst. 2 ve znání příloh;
č. 3 téže vyhlášky ukládá celnímu orgánu ppvim.^st omezovat
dovoz věcí, které propaguji myšlenky, jež jsou neslučitelné
se zájmy socialistické společnosti. -Z výše uvedeného důvodu
jsme Vaši. žádost o udělení dovozního•povolení postoupili
k posouzení a vystaveni předběžného rozhodnutí SK ČSR odbo
ru pro věci .církevní„ Na základě tohoto rozhodnutí. Vám cel
nice Brno /jako místně příslušná/ udělí, nebo neudělí dovoz
ní povolení ve smyslu celních předpisů.'- Jaroslav Šebek, ředitel mezinárodní poštovní přepravy Prahu
K Vašemu dopisu z 27. 5» 1934 sdělujeme, že jste byl'podle
informací Ústřední celní správy v Praze již . jednoznačně in
formován o postupu při dovozu publikací z ciziny, 7 tomto
případě proto pokládám Vaši urgenci za bezpředmětnou,
- 6. 2. 1984 stížnost 1. Výboru lidové kontroly CEnE proti po
stupu Sekretariátu pro věci církevní Sk.
- 2 = 4. 1934 opakovaná stížnost k VLK.
- 11.4.19-84 Ing. Sir. Lišta, hlavní kontrolor o-á^ru 03 VLK
Praha: Sděluj---me Vám, že Vaše urgence ze -lne 2. •>. t. r.
byla předána k dalšímu opatření odboru 1 ostrot" -.in. kul
tury C3R.
- 20.5=1984 další stížnost k VLK na jednání sekru oro věci
církevní EK CSR.
- 2 9 = 3.1984 urgence k VLK ČSR pg ve věci vydání .rozhodnutí
o dovozu publikací ze zahraničí.
- 2 4.9.1934 Ing. Václav Vejdovský, odd. knižního obchodu žáh.
ČSR: ..= k podrobnějšímu vysvětlení se poznamenává, že roz
šiřování knih ve smyslu zák. č. 94/1949 Sb., předpokládá
veřejnou nabídku prodeje nebo půjčování /prodejna přísluš
ným. způsobem veřejně označená, popř. jiné vhoorě upozorněn
ní veřejnosti - inzerce, plalát na veřejném prostranství
a pbd./ zpravidla za' úplatu.
,
.
Pokud, máte v úmyslu bezplatně půjčovat 'knihy y osobním vla
stnictví pouze individuálně určenému okruhu osob svých pří
buzných nebo známých, nejde o rozšiřovánívve smyslu citované
ho zákona. Ve Vašem, zájmu Vás však upozorňuji ome na to, že v
případě, že knihy nebo jiné. publikace .'takto půjčované obsa
hují informacejejichž šířením, je možno, naplnit skutkovou
podstatu některého trestného činu podlo trestníh. z úl onu,
-
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vystavujete se i takovýmto : půjčování
nebezpečí. trestního
stíhání. ' inisterstvo ■' ultury; CSR -publikace zahrnuté do'pře
dloženého seznamu z tohoto bledislc. nezkoumala a pni k tomu
není příslušné. Jde o otáz1 u, kterou zkoumá vždy příslušný
trestní soud 1 návrhu prokurátora
Přitom pojmy "veřejný" o
"rozšiřování" ve smyslu práva trestního mají jiný obsah, nez
ve smyslu práva správního /srv. .§ 89 odst. .4 tr.a st. zákona/
Doporučujeme Vám proto, abysto si předem vyžádal na uvedené
publikace z hlediska dopadu trestního- zákone od některého pří
slušného u soudu platně zapsaného soudního, .znalce, znalecký
posudek.
’
.v k'°' "
- f.: -11 = 1931'žádost Nejvýššimu soudu. CSR .0 sdělení platné
zapsaného soudního znalce, který by . z'nalepky posoudil ná• bo.ženskou • literaturu dováženou ze zahraničí 'z hlediska do
padu trestního zákona na rozšiřování uvedených publikací..
- 17. 11. 1931 JUDr. Zdeněk Sovák, Nejvyšší soud CSR:-K Va
šemu dooisu sděluji, že v příslušných seznamech soudních
znale;.' mdobný znalec
zapsán není, přičemž případné pro
tispolečenské zaměření náboženská literatury dovážené ze
-'zahraničí, posuzují v případech porušujících trestní zákon
orgány činné 7 trestní”:, řízení. •
•
28. 11.1/81 mí odpověd: ...v příloze
Vám zasílám
v
•
, » seznam
v
142 knih vydaných především 1 řestanskou akademií v Římě a
také časopisů Studie' a áový život... Současně upozorňuji:
v ořirmdě,' že mi Vy, ani žádný jiný orgán nedá přesné vy
jádření ve věci osobního vlastnictví a půjčování uvedené-,
náboženské literatury získané v 'zahraničí podle mé žádos
ti, budu. předpokládat, že všechny v příloze uvedené publi
kace :
a/ mohu mít v osobním vlastnictví
b/ mohu je bezúplatně půjčovat individuálně určeném okru-hu sv-ch příbuzných a známých
Prosím o potvrzení příjmu mého podání na přiloženém
stejnopise.
Příloha: seznam 142 knih.
Ani po několika urgencích j-eem nedostal ná tento dopis odpo
věď, ani potvrzení příjmu mého podání na’ přiloženém stejno
pis e.
'
.
'
v
-■
' .
- 25.v5. Irmi žádost na ; „• nisterstvo vnitru CSR’ tohoto znění:
1/ Žádám jmenovité uvedení těch publikaci z přiloženého se
znamu, které mohu bezúplatně, půjčit individuálně určené
mu okruhu osob .svých, příbuzných a známých, kterážto čin
nost ¡cení rozšiřováním vo smyslu zákona č. 94/1942 Sb.
Jmenovitě pak uvedení těch publikací, které snad není
dovoleno půjčit.
2/ Žádá” určení’, za jakých podmínek mohu mít v osobníma vla
stnictví p užívání m to jen oro vlastní potřebu publika
ce, jejichž dovoz a rozšiřování ^e zakázán.
3/ Žádám uvedení jaké množství náboženských publikací může
občan vlastnit/
■
4/ Žádám g-ymezení pojmu "veřejný"' a "rozšiřování." jal ve'
smyslu práva trestního, tak i správního.
Juto žádost, dávám proto, abych se nedopustil porušení někte
rého zákona nebo závazného právního předpisu a tak se nevy
stavil trestnímu střihání. .
.
'
Příloha- seznam I4O knih vydaných především l.řestanskou
akademií v Římě.
.
- 8.-7*12 34 první urgence............ .............
- 23.3,. 1/34 druhá urgence.
.
'
- 25.9.1984 třetí urgence.
'
.
8 á
ž í d o s i
výří z o n a
n e b
1 a : i i- i‘5. lp'”p stí.-.nost kontrolnímu odboru k.; zahraničního' ob-
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chodu kvůli stálému odmítání vydání rozhodnutí e povole
ní dovozu publikací ze zahraničí.
29. 3. Í9Q4 první urgence.
24. 9.1934 druhá urgencez
24. '2. 1284 stížnost na ÚV KSČ - bez odpovědi,
5» 2. 1932 žádost na Federální úrod nro tis? a ' form; 00 o
ppvolení domu časopisu Studie a Nový život,
. hz..ný ..ř.estenskou akademií v Rimé.
0 d p o v ě d
z a m í t a v á .

24. března 1284 jsem zaslal na některé státní: orgány a
instituce otevřený donis č. 3 s názvem: "0-nabývání, vlastně
ni a rošiaovóní periodických i noneriodických publikací v
CSSR”. V tomto dopise jsem upozornil -na uvedená jednání stát
ních orgánů a mimo'jiné jsem také Sáhal o zodpovězeni těchto
dotazů:
;
1/ Které knihy eščasopisy vydávané v zahraničí si nohu do
vézt nebo mi mohou být zaslány.
2/ Dovoz kterých knih a časopisů vydávaných v zahr ničí je
nodle bodu-2 přílohy č.. 3 vyhlášky č. 59/1980 Co.k/ve zně
ní vyhl. Č. 103/1931 Sb./ oheobchodních dovozech a vývo
zech věcí zakázán.
3/ Žádám jmenovité uvedení těch publikací, které, mohu mít v
osobním vlastnictví a užívání a to jen :-are vlastni potře
bu, i kdy" jejich dovoz, případně rozšiřování jo zakázán.
i/ Žádám jmenovité uvedení těch publikací, která mea; bez
úplatně půjčit nouze individuálně urceném.u okruhu osob
svých příbuzných a známých, kterážto činnost. není rozši
řováním ve smyslu zák. č. 94/1949 Sb. Jmenovité ; uk uve
dení těch publikací, které snad není dovolená n.jčit.
5/ Žádám uvedení jaké množství náboženských publi] ..cí může
občan vlastnit, aby to bylo v souladu s
našimi r-latnými
právními normami. /Tento dotaz vznáším proto, že ve sdě
leni sekretariátu pro věci církevní řk CSR čís.'25 140/
/1979 - Vil je např. uvedeno: áínožství. nábož. tiskovin
zjištěných u Smahela a spol. značně přesahuje ’.moru px-ípustnosti soukromému či. sběratelskému zájmu/.
* •
5/ Žádám zveřejnění zvláštní směrnice Sekretariátu ¡aro \ěci
církevní KK CSR č.j. 12763 70 k provedení zákon: č. 94/
/1979 Sk. Jestliže ji sají občané dodržovat, tuk musí být
veřejno^všem občanům dostupní, a známá a ne < by ji. zn: ly
a upiatnovp.lv-jen orgánv činné v trestním řízení.
7/ -Žádám "vysvětlení pojmu "veřejný" a "rozšiřování" jak ve
smyslu práva trestního tak ve smyslu práva správního.

Připomínám, že zveřejněním svého otevřeného dooisu č. 1
o uplatňování petičního^práva v náboženské oblasti a otevře
ného dopisu č. 2 upozorňující na některé nevysvětlené okol
nosti tragické smrti Ing. Coufala CSc. spolu se zveřejněním
otevr. donisu č. 3 pojednávajícím o nabývání, vlast .ění z roz
šiřování periodických i neperiodických publikací v JímR mělo
za následek provedení domovní prohlídky v mém byte • v za
městnání -s odebráním celkem 165 položek většinou náboženských
publikací. Potom jsem byl odvezen do vazby v Srně - Bonicích
s následným násilným držením ve -zvláštním vězeňském, uzavře
ném oddělení psychiatrické léčebny v Praze 3 - Bohnicích a
nyní jsem na uzavřeném oddělení PL v Kroměříži.

I když uvádíte, že každá země má své problémy nábožens
ké a mravní a že je má také Rakousko, přesto si nutno uvědo
mit, že upírání nejzákladnějších'náboženských práv věřícím
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křestsnům u nás je zcela nepřijatelné a nelze proto pova
žovat za zasahování do vnitřních věcí jiných zemí, jestliže
je na tuto skutečnost přiměřeným způsobem upozorňováno or
gány., organizacemi, nebo jednotlivými občany jiných zemí.
Vždyt tohoto způsobu využívají i různé naše orgány, organi
zace i jednotliví občané našeho státu, považují-li za potřeb
né a nutné, aby se tím; o způsobem, vyjádřili k nějaké nespra
vedlnosti v kterékoliv jiné zemi.
Uvádíte také, že dopisy státníkům, asi mnoho nepomohou.
I to je možná. Jde však jisté o .poóit spoluodpovědnosti za
osud svých spolubratři, í tu se jistě řídili zásadou Tartina
Lutherc Kinga, že ten kdo přijímá zlo bez protestu, s nim
ve skutečnosti souhlasí. To však bylo především povinností
Vaší, když se v.této oblasti tok angažujete a když jste i
byli panem ministrem Dr. áilanem Husákem k, tomu vyzváni.
Ovšem všechny tyto záležitosti byste měli konat v součinnos
ti a pod vedením Sboru ordinářů CSR v čele s Otcem kardiná
lem Tomáškem a řídíce se také závaznými předpisy a dokumen
ty' svaté Stolice.
V dosavadním svém líčení jsem Vás chtěl upozornit, jak
se já dívám na problémy a slabiny katolického tisku u nás a
to i z širšího hledisko nabývání, vlastnění a rozšiřování reriodickvc'- i neperiodict ých publika cí s náboženským obsahem
a to z pozice prostého věřícího občana se základním vzdělá
ním., otce rodiny s devíti dětmi, který cítí povinnost, aby
s hřivnami, které mu byly svěřeny také účelně hospod. řil.
Vo svém článku několikrát opakujěte o svém íocitu hoř
kosti, '
se Vaše úsilí o zlepšení a rozšíření našeho kato
lického tisku znevažuje. To zase já a moji přátelé ten po
cit nemáme, že naše úsilí o zlepšení a rozšíření našeho tis
ku je znevažováno a to přestože jsme středem stálého zájmu
vyšetřuj'cích, soudních a jiných orgánů, takže výslechy, vaz
ba, vězení a psychiatrická internace pro nás nejsou neznámé
pojmy.
Zato dostáváme souhlasná osobní vyjádření s naší čin
ností od našich věřících občanů a souhlasné dopisy nejen z
naší vlasti, ale i ve velkém rozsahu i se zahraničí ze všech
světadílů a ze všech vrstev obyvatelstva, většinou pak s po
známkou, že se za nás, za naše rodiny a za prospěšnost naší
činnosti stále modlí, kíodlitbou a prosbou k Duchu Svatému
svou práci zahajujeme a proto čeho bychom se měli bát? 0 tom,
že budeme pronásledováni pro Jeho jméno a pro činnost v Jeho
jménu jsme srozuměni, kaše soukromé oběti a oběti našich ro
din považujeme za samozřejmé a naší zásadou věřícího křesta
na zůstává - Podlí se a pracuj ! ! :
Také sice máme nedostatek spolupracovníků vzhledem k jis
té rizikovosti této naší činnosti, kterých, jistě nebude nikdy
dost a. jsou to spolupracovníci starší i mladí a různých profe
sí. Především však nemáme ty starosti, jak je Vy uvádíte ve
svém člí.n’-u : "nepodařilo se ná
dosud získat mladé kněze a. vě
řící ke spolupráci s naším tiskem k tomu, aby psali články,
knihy a pořizovali překlady... Vždyt my staří odejdem od svých
psacích strojů a u" se k m.m nevrátíme."
■Vy oase máme spíše or-o.čne starosti. l'.Iy zase nemáme psa
cí stroje a jiné nutné potřeby, protože nám jsou stále zebavovány. Proto, kdybyste nám těmito pro nás stále" nedostatkový
mi. potřena-i vyomohli, byli bychom Vám za tc vděčni.
v Domnívám so však, že bys
PROČ se Fím dosud 'nepodařilo získat mladé kněze a: věřící ke
sp.olunrácm
Co ¿e toho P Ř í Č 1 U 0 U ??? Jí se domnívám,
že má dnů - muLlv’ :. věrný kněz
taktéž i věřící laik nebude
že

se

měli

především

myslet.
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spolupracovat se společenstvím, které nejenže Komž. .ieho dů
věru, ale které také nevři ani důvěru svátého Otce v iímfi, Slu
to spolupráci. s Vámi by toti" ■ každý považoval ta s? lupráci
ve smyslu ’oláborcce. kdo. vsál, chce být JiknČřT ??k
Tento svůj dopis Vám olši proto, abyste posnr.l i stano
visko jednoho prostého obyčejného- věřícího'laika, který se
také angažuje^v" oblasti, 've které by se .za normálních okol
ností, alespoň v teř-ovém rozsahu aňgpžovet nemusel.

Augustin
NAVRÁTIL
v.
LUTOPECNY
čís. 14,
768 31 p. p. ZLOBICE

Poznámka:

na vědomí:

r.

Prosím o prominutí, že můj dopis je psaný tak neurovnaným způsobem. Je to způsobeno předevžím tím,
že není psaný v žádné- ticho soust.ředěnos ' i nějaké
vlcstní pracovny, ale v rušném a neklidném prostredí uzavřeného oddělení psychiatrické léčebny v Kro
měříži ve společenství s ostatními pacienty.

Otec kardinál František
TOMÁŠEK,
arcibiskup pražský
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