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KATOLICKÝCH VĚŘÍCÍCH V ČESKOSLOVENSKU

I. K podstatě církevní politiky československého režimu
Církevní politika československého režimu a zejména jeho vztah
k nejpočetnějšímu náboženskému společenství u nás, ke katolické církvi,
zasluhuje důkladný rozbor. lato problematika stále více nabývá na dů
ležitosti a je jí věnován® vzrůstající pozornost i m&sinérodní veřej
ností.
Tato kritická pozornost je oprávněná: snad v žádné evropské zemi
s výjimkou Albánie není katolické církev více omezována a potlačována
než právě v současném Československu. V málo které oblasti se Čs.státní
orgány dopustily jednání, Které by tak poškozovalo mezinárodní prestiž
republiky a natolik se rozcházelo s přijatými zásadami respektování
lidských práv, jako právě v postupu vůči katolické církvi, ha různých
politických. Skoleních představují ideologičtí pracovníci katolicismus
jako politického nepřítele číslo jedna. Je třeba si nejprve položit
otázku, proč právě katolické církev vzbuzuje u představitelů česko
slovenského režimu takovou alergii a takový strach.
Politické moci je zřejmé, Že v konfrontaci s církví utrpěla porážku.
Její tvrdá, někdy primitivní, jindy velmi rafinované represivní poli
tika, trvající s různými obměnami až několik desítek let, nepřinesla
plánoví né výsledky, náboženství u nás odmítlo odumřít. Katolická cír
kev má dnes v naáí zemi větší autoritu, než »61» kdykoli předtím v naáichnovodobých dějinách. Od církve odpadli spíěe její formální členové;
skutečný zájem o náboženství - od neurčitých sympatií širokých kruhů
po vlny konverzí hlavně intelektuálů a mládeže - stále roste, intenzi
ta náboženského života mnohých věřících se během pronásledování upmwnila. V nezávislé kulturní tvorbě/ aapř. v samizdatové literatuře,soukro
mých seminářích a celé škále spontánní vzdělávací a umělecké činnosti
se československý katolicismus ukazuje jako jeden z nejplodnějáích a
nejvlivnějších ideových směrů.
Věřící a lidé s nimi sympatizující tvoří i početně významnou část
obyvatelstva, li, kteří od církve odpadli nebo vyrostli bez kontaktu
s náboženskou výchovou, se v naprosté většině nestali přesvědčivými
ateisty Či zastánci marxistického "vědeckého světové no názoru’*, nýbrž
lidmi svoton. zorově zcela nevyhraněnými. X oficiální statistiky ústavu
vědeckého ateisma uvádějí, že přesvědčených ateistu v Čechách a na
Moravě je sotva 14/ a na ¿Slovensku 9JI.
Církve představují prakticky jedinou organizovanou společenskou
skupinu, kterou stát monopolně neovládá a kterou fakticky nemůže delegalizovat. Stát je naopax nucen církvím výslovně přiznat ústavní a
jiné práva. Nemůže ae totiž zcela proti značné a odhodlané části svých
občanů postavit, bysamostatná existence a životaschopnost církví
přinejmenším zpochybňuje pravdivost státní ideologie a narušuje mono
pol totalitní moci.
čxistuje vsak ještě hlubší říčina sporu církve s totalitní® stá
tem* Církov celou svou podstatou poukazuje k duchovní dimenzi skuteč
nosti, k hodnotám překračujícím obraz světa vnucovaný státní ideolo
gií. Křestsnská víra vychází vwtříe touze moderního člověka po znovunalezení vertikálního rozměru skutečnosti a plného smyslu života.
Poukazuje k autoritě ducha, fc"duchovní moci”, která ae nejen nepodři
zuje autoritě státy, ale nastoluje rovinu, z níž je možné a nutné
podrobovat státní moc nezávislému mravnímu soudu /teologové hovoří o
prorocké či sociálně kritické roli církve, navazující na úloha staro
zákonních proroků a mnoha světců a «učedníků, kteří odmítli klanět se
idolům státní moci - al už za dob římské říše, jakobínského teroru
Či nacistické diktatury/. Filozofové a sociologové ukázali, jak tento
důraz na duchovní dimenzi souvisí s počátky a základními principy
politického pluralismu ¿ápadu a myulenkeu lidských práv. ¿vlází sou
časný papež Jan Pavel XI. opakovaně zdůrazňuje, že obhajoba nezadatel-

ných práv člověka, který je svoboónýa dítěte» a obrazem Božím a
nikoli majetkem státu, patří neoddělitelně k poslání církve a
k-podstatě křesťanského učení.
Pokud se stát drží totalitního nároku ne obsolutní kontrolu
veškerého společenského i osobního života včetně svědomí občanů,
nutné cítí v církvi svého oponenta. Nepřátelství vůči církvi může tedy
sloužit jako spolehlivý indikátor nedemokratického charakteru státní
moci; také z tohoto důvodu je pozornost věnován® náboženské politice
státu oprávněné.
útlak a pronásledování katolické církve v Československu nespočí
vá především v jednotlivých opatřeních a represích vůči zvlášť horli
vým věřícím /jak by se běžnému ča.občanu mořilo zdát při poslechu
západních stanic, cteré referují především o jednotlivých drastických
zákrocích/, Tyto jednotlivosti jsou jen dílíími důsledky zásadnější
skutečnosti, kamene® úrazu jo sám model života,, církve /zejména posta
vení církve ve společnosti/, který se stSt shaž^^mocensky prosadit a
ideologicky a propagandisticky zdůvodnit.
Československý režim se snaží učinit z církve trpěný zájmový spo
lek k "uspokojování dosud přežívajících náboženských potřeb** menšiny
ideově nevyspalých občanů, přičemž si osobuje právo řídit a kontrolo
vat veškerý její Život /lépe řečeno plánované odumírání/, dokonce
určovat obsah a rozsahu oněch "náboženských potřeb”. Věřící jsou
chápáni jako skupina s priori státně nespolehlivých a potenciálně
nebezpečných občanů, nad nimiž stát proto musí vykonávat zvláštní
dozor/viz j 176 tr.z. o max-cní dozoru státu nad církvemi a nábožen
skými společnostmi/.
tento výchozí model veškeré církevní politiky našeho státu je však
pro věřící naprosto nepřijatelný} je v zásadním rozporu s jejich sku
tečnými zájmy a potřebami i s tím, jak církev chápe samu sebe. Veške
rá kritika státní politiky vůči církvi by měla vycházet z odhalení
absurdnosti tohoto jejího východiska.
Státjání propaganda zneužívá pro tiká holických, a protiklerikálních
předsudků z minulosti, znemožňuje přísun pravdivých informací o živo
tě církve v současném světě a zneužívá toho, že většině našich věří
cích nemá zkušenost s normálním životem církve v demokratické společ
nosti a není dostatečně seznámena s rozsahem svých práv ani s tím,
co k plnému sivotu církve neoddělitelně patří. Je proto třeba stéle
odkrývat lez státní propagandy, ~e stát se vůči věřícím chová zcela
korektně, pokud přispívá na opravy církevních památek a toleruje u
většiny věřících účast na veřejných bohoslužbách a soukromou zbo nost.
lakové okleštění života církve totiž není jen útokem na práva vě
řících a snahou invalidovat život církve, nýbrž poškozuje i cejLou
společnost. Vždyť stát poklaSuje hlavně ty dii5.en.ze 'clrSevři2KS“*zxvota,
Irtěre^pre^a tavují službu církve cel u společnosti.
Církev by zradila samu sebe, svou identitu, kdyby přijala tuto
vnucovanou roli státem řízeného zájmového spolku. Církev tu není pro
sebe samu, nýbrž pro všechny. / pověření Ježíše Krista, který přišel
pro všechny lidi, má církev veřejně "hlásat evangelium vúe».u stvoření**
s dosvědčovat avou víru láskyplnou službou, která zahrnuje výchovnou,
kulturní, sociálně charitativní s jinou činnost, konanou v duchu evan
gelia k prospěchu všech. Toto poslání patří k její podstatě a je prá
vem, které církev nemá od státu a která jí stát nesmí vzít. Každý
věří pí/neboť církev netvoří jen duchovní Či dokonce jen "osoby se
stáťnlm souhlasem k duchovenské činnosti**/ je^podle své úlohy v cír
kvi a podle svých osobních obdarování /vzpomeňme na podobenství o
hřivnách/ zavázán toto mnohovrstevné poslání církve naplňovat. luchovní© je svěřena převážně péče o vnitřní život církve, laickým věřícím
převážně úloha uplatňovi t ducha evangelia v kulturních,ekonomických
a sociálně politických strukturách světe.'
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Stát, který ai činí nárok na loajalitu svých věřících občanů s
chce být považován za stát demokratický, je povinen ne rovině právních
ustanoveni i v běžné politické praxi zaručit svobodný prostor k plněnu
rozvoji života církve. PosuSme, jak je tomu v současném Československu.
XX. K právním normám
Vycházíme z předpokladu, že pozitivní normy práva - počínaje
ústavním zákonem - se mají opírat o základní normy přirozeného práva
a o obecně platné normy mezinárodního práva. V Č3SR platí mezinárodní
pakt o občanských a olitických právech a mezinárodní pakt o hospo
dářských, sociálních s kulturních právech. Xyt© pakty zaručují základ
ní lidské a občanská práva, z nichž se náboženského vyznání zvláště
týká právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství, zahrnující
"svobodu projevovat své náboženství nebo víru séa nebo společně s ji
nými, aí veřejně nebo soukromě, prováděním náboženských úkohů, bohoaluž
bou, zachováváním obfsdů a vyučováním” /čl.18,1/. Představitelé ČSSS
tyto pakty potíepsali, federální shromáždění je ratifikovalo, vyhláškou
126/1976 byly publikovány ve Sbírce zákonů CS3K a staly se součástí
našeho právního řádu, takže jejich obsah musí být zachováván v právní
praxi i v koncepci právních norem státu. Je však třeba konstatovat, že
zásady a svobody, které se stát zavázal respektovat, nejsou v éSSB
dostatečně zaručeny.
Jžvv ústavě SS3S nacházíme rozpory® Podle čl.ló a 24 ústavního zá
kona Č3JH č. 100/1960 8b. jsou veškerá kulturní politika,rozvoj vzdě
lání, vychová a vyučování vedeny v duchu vědeckého světového názoru
marxismu-leninismu. loto kodifikováni monopolního postaveni jednoho
světonázoru je ve zřejmém rozporu $ jinými Slánky Ústavy ČSSK, uzákoňujícími řadu občanských a lidských práv a svobod včetně svobody
projevu, slova, tisku, vyznání aj.
Zákonem č.217/1949 3b. byl zřízen Státní úřad pro věci církevní.
Jeho kompetence potom přešla na sekretariát pro věci církevní při
ministerstvu kultury a na příslušné tajemníky pro věci církevní při
krajských a okresních národních výborech.
Zákonem c. 218/1949 3b. o hospodářském zabezpečení církví a nábožen
ských společností státem, na nějž pro církev katolickou navazuje pro
váděcí vládní nařízení č. 219/1949 3b., je upravena jen jedna dílčí
otú2ka celého poměru církve a státu u nás, otázka hospodářského zabez
pečení. Zákon z§14/ sice zrušil všechna předchozí ustanovení ohledně
církví, ale sám přímo upravuje jen nepatrný úsek této problematiky,
takže jeho ustanovení jsou pak bud vykládána extenzivně a doplňována
normami nižších stupňů bez patřičné opory v zákoně, nebe je ponecháno
na libovůli příslušných církevních tajemníků, jak v jednotlivých otáz
kách poměru církve a státu rozhodnou. Přestože zákon o hospodářském
zabezpečení církví a náboženských společností řeší jen materiální
otázku církví, jeao ustanovení o souhlasu státu s výkonem duchovenské
činnosti dávají státním orgánům naprostou volnost při manipulaci
s kněžími, od vylučování kandidátů bohosloví až po vyřazování kvalit
ních kněží z pastorace.
Pokud se týče trestních ustanovení pro trestné Činy náboženské
povahy přičítané kněžím a věřícím laikům, případně ustanovení na ochra
nu věřících, trestní zákon /Č.1.0/1961 b.,/se touto problematikou
zabývá v §§ 101,178,196 až 198 a 236.
Zneužívání náboženské funkce ve smyslu 4101 tr.z. nahrazuje dřívěj
ší tzv®"kazstelnicový pragraf" a vymezuje skutkovou podstatu tohoto
trestného činu tak nepřesně, že tím ponechává možnost libovůle a ex
tenzivního výkladu nižšími étátními orgány. Jevíc je toto ustanovení
zařazeno mezi trestné činy proti republice, což neodpovídá co do trest
nosti skutečnému charakteru tohoto deliktu. Proto je §101 tr.z. ve
stávající podobě neudržitelný.
§ 178 tr.z® o trestném činu mařeni dozoru státu nad církvemi a
náboženskými společnostmi se formálně opírá o shora citovaný zákon
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¿¡•<¿18/1949 ->b. o hospodářském zabezpečení církvi a náboženských spo
lečností státe®. iento zákon však upravuje jen ctvilaě právní proble
matiku a jeho porušení je tedy jen správ ní ® přestupkem, sankcionovaný®
správními orgány pokutou. Nejde tedy o trstný Sin ve smyslu tr.z..
Zákonodárce ai usnadnil svou legislativní práci tím, že naprosto aevho<
nS do skutkové podstaty trestného Činu maření dozoru nad církvemi a
náboženskými společnostmi pojal obsahovou náplň zákona č. ¿18/1949 Jb.
a ponechal tak tajemníkům, pro věci církevní, orgánům bezpečnosti a
soudům, aby apli covaly ustanovení § 178 za extenzivního výkladu a libo
vůle na jakoukoli činnost bez úředního schválení, a to jak kněží,
tak dokonce i laiků, činnost laiků však vůbec nelze pod toto právní
ustanovení subaumovatí Jde o naprosto anomélní právní ustanovení.
Pokud jde o K 196 až 197 a/, týkající se trestných Sinů násilí
proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci, a o § 236, týkající se
omezování svobody vyznání, není nám znám ani jediný konkrétní přiklad,
že by toto ustanovení byle použita na ochranu katolického věřícího a
proti náboženské diskriminaci © perzekuci,

Xli. 1C praxi vztahu státu a církve
ideologové a odpovědní činitelé církevní politiky současného čes
koslovenského režimu /jako např. n.hrůza, bývalý vedoucí Sekretariátu
pro věci církevní 30,10,1987 v článku v oficiálním stranickém listu KJP/
hodnotí chování státu vůči církvi a věřícím v minulosti i přítomnosti
jako bezvadné a bezproblémové. Ještě v nynější době proklamované otev
řenosti prohlašují tito Činitelé veškeré výhrady k politice utátu vůči
církvi za výplod nepřátelské propagandy. Nejsou schopni odložit své
ideologické stereotypy /’’obraz nepřítele**/ a nejsou naprosto schopni
Či ochotní rálně posoudit, natož změnit staávající situaci.
V Československu pocítily desetitisíce věřících od počátku komu
nistického režimu až do dnešní doby tvrdou perzekuci za vyznávání své
víry nebo činnosti na poli lidských práv, vyplývající z jejich křeslánského svědomí. Někteří byli umučeni k smrti /jeko nspř. farář Toufer
tisíce jich bylo na základě vykonstruovaných obvinění z protistátní
Činnosti /zejména "špionáře pro Vatikán”/ odsouzeno k mnohaletým tras
tům v nejtěžších žalářích, pracovních táborech © uranových dolech,
další drženi po léta bez soudu v pracovních táborech, speciálních
oddílech armády nebo v internaci /zejména tak byly postiženy tisíce
řeholníků a řeholnic, a prakticky celý episkopát/. Mnozí další byli
zbaveni svého zaměstnání nebo vyloučeni ze studia. Ještě v těchto
letech byla řada knězi i laiků souzena za Čin- ost, která je v napros
tém souladu s ústavními svobodami a ustanoveními o lidských a občan
ských právech / za šíření náboženské literatury, bohoslužebné «ikony
v soukromí bez státního souhlasu, soukromé v-učovénl náboženství,
setkávání k modlitbě a náboženským přednáškám aj./. Za podobnou čin
nost jsou mnozí, zvláště mladí lidé, podrobování výslechům, domovním
prohlídkám, sledováni, odposlouchávání telefonu i bytu, kontrole sou
kromé korespondence a jiným áikaaám/oúěbírání řidičských průkazů či
telefonu pod průhlednými záminkami nj./.Pří výsleších se orgány Jtátní
bezpečnosti snaží zastře. ováním, vydíráním a korumpováním přimět
věřící ke spolupráci. Prakticky každý duchovní Či kandidát bohosloví
a každý aktivnější vérící je periodicky sledován nebo kontaktován
státní olicií.
Stát obecně zachází s věřícími jako a občany druhého řádu, kteří
kvůli svému přesvědčení nemají přístup do řady povolání /zejména škol
ství/ a do vedoucích funkcí;často je jim odpíráno přijetí na střední
Či vysokou Školu. Společnost je tak zbavována přímo velkého množství
kvalifikovaných, mravně hodnotných, pracovitých a obětavých lidí.
Ještě více než jiným^občanům upírá stát věřící» s/obodu sdružování
a shroflísžSováníi neumožňuje legitimní existenci jakéhokoli zájmového
a společenského sdružení katolických laiků a perzekvuje prakticky
každé shro&ažSevání mimo xostel. Stát tím chce kromě jiného církev
a věřící izolovat, představit je ostatním občanům jako skupinu zcela
výlučnou, do aebe uzavřenou, jako něco, co se celé společnosti, netýká.

Pokud např. Československá strana lidová budí u neinformovaných občanů
zdání, že politicky reprezentuje České katolíky nebo dokonce církev,
jde po únoru 1946 o naprostý omyl. Je to strana nikoli katolická nebo
křestanská, nýbrž bezkonfesijní. Je jí dovoleno sdružovat křesťansky
orientované občany pouze za účelem budování socialismu, feto strana
nemá program, jen tzv. programové prohlášení, jímž se přihlašuje k pro
gramu a usnesením KSČ jakožto vedoucí sily ..éerodní fronty, «esmí
vůbec zasahovat do církevně pl« politických otázek, tím méně zastupo
vat zájmy věřících nebo církví. Její vedoucí funkcionáři tuto roli
plně přijímají; v členské základně je jistě mnoho poctivých a obětavých
lidí.
Kněžská organizace Páce» in terris /dále Pri/ byla po potlačení
tzv. Pražského jara vytvořena z vůle mi..tantně ateistického režimu za
účelem vyvolání rozkolu v katolické církvi v Československu, síření
státní propagandy a zamlžováni skutečné situace katolíků u nás, foto
slružení bylo nejvyšší církevní autoritou právem prohlášeno za církev
ně nelegální a škodlivé / na základě instrukce římské kongregace pro
kněze Quidam episcopi z c.3*1962/ a u vlané valné většiny věřících
vyvolává jen rozhořčení a opovržení, loto sdružení výslovně navazuje
na mírové hnutí katolického duchovenstva /dále MHO/, vytvořené s podob
ným určení na počátku padesátýez let /poté, kdy se režimu v roce 1949
nepodařilo pomocí tzv."katolické akce" odtrhnout katolickou církev
u nás od Číma a od světové katolické církve- a vytvořit zestátněnou
’’národní eírkef/. #HO se už v březnu 1966 v krátké periohše svobod
nějšího rozvoje Života církve rozpadlo.
Sdružení PIS? je tvořen® zčásti zastrašenými, naivními nebo zkorum
povanými kněžími, zčásti /hlavně vedení/ jedinci, které, mohou státní
orgány vydírat a manipulovat jimi, poněvadž "ae ně něeo vědí”.
áni Pii’, sni MHO se nikdy nezastsly pronásledovaných věřících či
jiných perzekvováných občanů v Československu. Jejich prohlášení k si
tuaci ve dtřední či Jižní Americe, mentorování severoamerická vlády
zcela v duchu režimní frazeologie, přípitky a« mírových konferencích
a úloha statistů při ražimních potěmkíniédách doma i v zahraničí pro
zmatení naivních za raničních církevních činitelů jsou naprostým pokry
tectvím.
V ČSSS jsou státními orgány znemožňovány, perzekvovény nebo hrubě
omezovány základní projevy života katolické církve, které jsou praktic
ky po celém světě /včetně řady socialistických zemí/ pokládány za sa
mozřejmou a státem respektovanou součást jejího působení. Jde zejména
o obsazení biskupských stolců podle práva a kritérii církve /jistě
v dohodě se státem, ale nikoliv diktátem státu podle církvi nepřija
telných zásad/, o veřejnou činnost řeholí a jiných institutů zasv:ceného života, církevních hnutí a společenství, o svobodnou výuku nábo
ženství, o náboženské vzdělávání laiků, o duchovní cvičení pro laiky,
o možnost vydávat, získávat /i z ciziny/ a šířit náboženskou literatu
ru a časopisy a o mnohé další projevy soiální, charitativní, výchovná
a kulturní činnosti církve, i u nás by církev byla schopna zakládat a
spravovat např. domovy pro staré , opuštěné a těžce nemocné lidi,
poradny pro rodiny fi lidí v osobních krizích, dětské ¿Skolky a různá,
zdravotní a sociální zařízení jako např. v sousední NI®.
Stát bezohledně zasahuje do vnitřních záležitostí církve -obsazo
vání» i nižších církevních úřadů, přemisťování kněží, cenzura pastýř
ských listů a všech tiskovin i pro čistě vnitrocírkevní potřebu,
vnitřní poměry na bohosloveckých učilištích /přijímání kandidátů,
struktura studia, výběr učitelů, udělování akademických hodností,
styk se zahraničními fakultami/. Knězi jsou vydáni prakticky na isilost
a nemilost tajemníků pro věci církevní, kteří je mohou kdykoliv zba
vit práva vykonávat duchovenskou činnost odnětím souhlasu /děje se
tak často jen proto, že kněz koná svou práci dobře a budí zájem mlá
deže/. Pracovní setkání knězi /např® vikariátní konference/ probíhají
pod kontrolou a osobním dohledem státních zmocněnců, kámčrně zůstává
nevyjasněno sociálně právní postavení kněze, zejména otázka jeho za
městnaneckého poměru vůči národnímu frýboru a vůči církevním úřadům;

v praxí je této nejasnosti zneužíváno a kněžísa je odpírána i ochrana
podle zákoníku práce« Studenti teologie nemají na rozdíl od jiných
vysokoškoláků krácenou základní vojenskou službu.
Khěžím je prakticky znemožňována pastorační péče o věřící v ne
mocnicích, domovech mládeže a domovech důchodců, v kasárnách a věz
nicích. Církevní charakter rozloučení se zemřelými je vystaven ome
zováním a Sikan/Zá/ím podle nezveřejněných směrnic diskriminačního
charakteru. Vydávání veškeré náboženské literatury, které svou kva
litou a kvantitou naprosto neodpovídá potřebám věřících, je praktic
ky v rukou církvi iW zakázaného sdružení PIT. Církev nemá žádný
přístup k hromadným sdělovacím prostředkům.
Ma okrajích velkoměst vyrůstají obrovská sídliště bez jediné- nové
kaple ČÍ kostela. Tyto moderní sakrální budovy by nesloužily jen
věřícím a bohoslužebným účelům, ale přispívaly by i k pozdvižení kul
turní a umělecké úrovně těchto často bezútěáných a bezduchých oblasti,
údržba starých církevních objektů neúměrně zatěžuje kněze v duchovní
správě a je často spojena s množstvím záměrných administrativních
průtahů a s nejrůznějěíai šikanami ze strany státních úřadů.
Církvi nebylo umožněno uvést v život mnoho pokoncilních reforem
a důležitých struktur jejího vnitřního života - biskupskou konferenci,
kněžskou radu, kolegium konzultorů, pastorační radu, ekonomickou radu,
komisi iustitia et pax, různé odborné a poradní komise biskupů, farní
radu, službu stálých jáhnů, reformu semináře q systému teologického
vzdělávání podle platného církevního práva spod. Je krajně omezován
svobodný styk naší církve s papežem, s řeholními představenými, s cír
kevními společenstvími v zahraničí, ae^zahranicníni fakultami /mož
nosti studia a stáží/. Kontakty s křestany ze Západu i z Východu jsou
přísně kontrolovány. Diskriminační předpisy a praxe ohledně dovozu
náboženské literatury ze zahraničí staví tuto literaturu na úroveň
pornografie a protistátních tiskovin. Osoby,které mají českosloven
ské křesisny oficiálně reprezentovat na Západě, dostávají za úkol
šířit státní propagandu a zastírat ekMefinou situaci věříeíeh v ČSSR.
Snad nejdrastičtějěí kapitolu vztahu státu a církve tvoří potla
čování řeholního života, které je možno označit za genocidu-plánovitou snahu likvidovat tuto i kulturně a sociálně přínosnou skupinu
obyvatelstva a neodděl!tělnou součást církevního života.
Na vzdory katastrofálnímu nedostatku kněží v oficiální pastoraci
je u nás relativně dostatek zájemců o kněžský á řeholní život; mno
hým z nich vsak stát v jeho realizaci brání. Církev a o samozřejmě
v rámci možností stará, aby tato povolání, které považuje za Boží
dar v církvi, došla naplnění - aby se tito lidé mohli Bohu zasvětit
řeholními sliby, popřípadě být vysvěceni na kněze podle církevního
práva, Jejich kněžská služba a řeholní poslání přispívá přes všech
na rizika k zaplňování mezer, způsobených zásahy státu do života
církve. Tato starost a -sebezáchovná odpovědnost je církvi vlastní
a příslušné církevní autority sí nemohou dát vnutit nespravedlivé
vnější omezování "státními souhlasy”, Není zájem sni záměrem církve,
aby se tato Část jejího života děla neveřejně, je to nutnost vyvo
lané politikou státu, který není schopen reagovat na tento projev
životaschopnosti církve jinak než represivním tlakem policejních
orgánů a dezinformační kampaní o údajné "tajné církvi".
V Československu není nějaká "druhá církev, tajná církev" orga
nizované ze zahraničí; pouze je skutečnosti, že některým strukturám
církevního života nedopřává státní politika prostor k veřejnému pů
sobení ./helze vyloučit, že za této situace mohou vznikat romatnické
či extrémní seskupení sektářského charakteru,která de faet© neuzná
vají legitivmní autoritu ani státních, ani církevních úřadů./
náboženství a církev jsou často pomlouvány, napadány, očerňovány
a zesměšňovány v masově sdělovacích prostředcích a na různých skoleních
obyvatelstva, aniž je církvi dána možnost obrany, vysvětlení a pole
miky. Křesíanská a náboženské témata jsou systematicky vylučována
z kulturního života. Školní výuka zamlčuje nebo zkresluje přínos

křesťanství a.katolické církve k utváření evropské i naší národní
kultury. Církev je v rozporu s historickou skutečností líčena jako
notoricky zpétečnická, protilidová a zejména protivědecký zaměřená
síla, kněží jako funkcionáři či agenti společnosti nepřátelských
politicko-ídeologických center. Setrváni člověka ve víře vykládá
propaganda v podstatě jen nevědomostí, svedením nebo nepřátelskými
úmysly. Tento ’’obraz nepřítele”, sugerovaný ve. ejnosti státním mono
polem výchovy a propagandy, neškodí ani tak věřícím /kteří se v něm
prostě nepoznávají/, jako spise celé společnosti; -Síří atmosféru
nepravdy a nedůvěry, potlačuje důležité duchovní a morální hodnoty
a deformuje celek našich kulturních tradic.
Státní moc nedokázala navázat s církví a věřícími skutečný dialog.
Věcné návrhy na řešení neúnosné situace, opětovné podávané jménem
věřících českým primasem, kardinálem iomáškem. kompetentním státním
orgánům, zůstávají po léta bez odpovědi. X mnohé jiné petice a pod
něty věřících občanů stát v rozporu a platnými předpisy ignoruje
nebo na ně odpovídá represemi. Státní moc dosud prakticky nenabídla
věřícím k rozhovoru jiného partnera než vyšetřovatele Státní bezpeč
nosti.
Stát jedná o církevních záležitostech pouze s Vatikánem, a i tato
jednání / např. o jmenování nových biskupů/ zůstávají vinou neústup
nosti státu dosud bez jakéhokoliv výsledku. Věřící upřímné touží po
věrohodných biskupech, přestože je jim zřejmé, že i sebelepší biskup
v podmínkách státem ujařmené církve má do značné míry svázané ruce.
Situaci církve u nás je třeba řešit komplexně.
Zdá se, že krokem, který by usnadnil žádoucí změny v postavení
církve a věřících, je odluka církve od státu./Je to ostatně požada
vek vznášený klasiky marxismu a uskutečněný v řadě socialistických stá
tů./ Církev netouží po konfrontaci se státem a nechce suplovat úlohu
opoziční politické strany, nechce však být ani součástí státního sou
kolí. Věřící chtějí být plnoprávnými neplnohodnotnými občany ve své
zemi a mít možnost přispívat jako křesťané k jejímu dobru. 0 vědomí
odpovědnosti církve a věřících za celkový stav národa a společnosti
a o ochotě k nejširší spolupráci se všemi lidmi dobré vůle svědčí
např. výzva k desetileté duchovní a mravní obnově před miléniem
sv Vojtěch, oficiálně vyhlášená pastýřský® listem biskupů a ordinářů
českých a moravských diecézí z 29.11.1967.
Rostoucí úsilí českých katolíků o obranu občanských a náboženských
práv není výrazem malověrné úzkosti a už vůbec ne snahou získat si
privilegované postavení. Církev však potřebuje svobodný prostor k ve
řejnému svědectví o své víře a naději a k láskyplné službě národu.
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kpskevská Pravda o zásadách přestavby
Zó^Svodníku uvej^c^jnon^ho 5. ¿i719687"^"“
Otevřenost při projednávání záležitostí ukázala, se často chybí
politická kulturnost a schopnost vzájemně si naslouchat a vědecky
analyzovat společenské procesy. Prostě chybí znalost a argumenty.
Pro někoho je těžké vzdát se duševní lenosti s pohodlnosti a
zvyknout si nést odpovědnost za vlastní činy.
Slepý,tvrohlavý dogmatik, který nemá žádné pochybnosti a jehož
nervová soustata si zvykla fungovat výhradně podle zásady "Všechno
nebo nic, buS všechno harmonicky a dobře, anebo všechno rozkolísaně
a špatně", je schopen propadnout zmatku a hysterii.
Vlastenec není ten, kdo nahlas poukazuje na údajné ohrožení socia
lismu, nebo kdo spolu s některými politickými extrémisty hledá všude
nepřátele, kontrarevoluční nálady/.../
lneš to víme; masovými represáliim byly vystaveny tisíce komunis-

■fcu. i v\g S+va.v%\ku° ýctoJ c< k>Ahw^*ví<>L ¿Xv^^e^tv? ts^+aj. /...J H mo\a.o g> tví 'a<L ní už bylo odvoláno, tisíce a tisíce lidí, kteří nevinně trpěli,
bylo rehabilitováno. Proees obnovení spravedlnosti v áSGR pokra
čuje i dnes.
li, kteří hájí Stalinovy násilnosti, hájí právo na násilí. Násilí
/zvůle/', které se v praxi projevuje jako egoistický zájem /více brát
a méně dávat/, je zahalené do úctyhodného šatu nároků na monopol ve
vědě, na vlastní neomylnost/,../
Takt, laskavost, úcta, přiznání práva na vlastní názor - ale také
čestná, kompetentní, otevřená analýza chyb - toho se dnes mnoha
stranickým výborům nedostává.

Předseda Rady pro náboženské záležitosti k Charčev poskytl roz
hovor sovětskému týdeníku Qgonok. ícn$o sterý sovětský Činitel při
pustil, že za Stalinovy éry byly miliony křesťanů poslány do pracov
ních táborů, zabity a utlačovány. Vyzval k plnému přijetí věřících
a naléhal ns byrokraty, aby přestaly stavět překážky do cesty k svo
bodě náboženství.
Podle něho má 70 miliónů věřících v Sovětské® svazu nárok, aby
byla repektováns jejich ústavní práva. Jejich podpora je potřebná
pro přestavbu, ale potřebují získat přesvědčení, že pereatrojka za
jistí svobodu svědomí a zruší jejich postavení občanů druhého řádu,
Porovnal ideály bolševiků v roce 1917 s hodnotami křesťanství a
zdůraznil, Že revoluce ne církev potlačit, sle osvobodit.
«je na čase, aby odluka církve od státu přestal© znamenat odluku
od společnosti, Věřící jsou naší sovětští lidé, kteří byli vychováni
v sovětské éře. Jsem přesvědčen, že osud perestrojky do velké míry
závisí od postoje věřících k ní."
"Máme ve své zemi desítky miliónů věřících a tam, kde jsou milió
ny, začíná politika."
Přiznal, Že mnoho místních úřadníků otevřeně ignorovalo zákony
zaručující svobodu náboženství. V minulém roce dostala Sada kolem
3 ooo dopisů se stížnostmi vířících. Citovalypříklady drobných represí
Tak např. úředníci říkali křesťanům; "Odstraňte ten kříž. Je vidět
ze školních oken. Je to zakázáno." nebo tvrdili, že kostelní bán kazí
architektonický celek, &ebo naléhali, aby bylo odstraněno označení
baptistické modlitebny.
"Někteří úředníci neopomenou příležitost k vytváření obtíží.
Znova a znova opakuji, že musíme skončit s přistupováním k církvi
z pozice síly."
K.Carčev poznamenal s uspokojením, že od nástupu Gorbačova bylo
oficiálně registrováno asi 300 nových náboženských obcí. K stalin
ským represím církve opakoval Gorbačovovo přiznání, že se sovětský
stát dopustil tragického omylu svým zacházením s křesťany.usilovně
se snažil tvrdit, že to vše nebylo záměrem revolucionářů, Řekl,
že Lenin rozhodl, aby bylo církvi dovoleno normálně fungovat, ale
za Stalina stát od těchto zásad upustil.
..ichsil Gorbačov hovoří s patriarchou Pimeneis
29.dubna 198b přijal generální tajemník KSSS Gorbačov vedc-ucí
členy Svatého synodu ruské pravoslavné církve v Čele s patriarchou
moskvy a celého huška Pimenem.
Gorbsčova přislíbil, že se sovětský stát v budoucnu už nebude
vměšovat do církevních záležitostí». Podle jeho slov bude nový aovětký zákon o svobodě svědomí "brát ohled na zájmy náboženských organi
zací". To je výsledek "nového přístupu ke vztahu státu k církvi
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v podmínkách perestrojky a demokratizace*.
Generální sekretář poukázal na to, že mezi sovětskou státní mocí
a církví trvají beze změny světonázorové rozcíly. Přesto vsak .nyněj
ší program řeforem poskytuje novou základnu vzájemných vztahů. "Věří
cí jsou sovětští občané, dělníci a vlastenci a mají plné právo vyja
dřovat své přesvědčení s důstojností. 1 na ně se vztahuje perestrojka a přestavba - v plné míře a bez jakýchkoli omezení."
Patriarcha Pimen nazval Gorbačova "architekte® perestrojky a hla
satelem nového politického myšlení". ujistil šéfa strany plnou pod
porou církve v jeho reformní politice.

- ío bylovcelé sedmdesátileté historii Sovětského svazu teprve
druhé setkání nejvyšáích přestavitelů státu a církve.
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