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Svatý otče Gorazde, mučedníku pro věrnost Pravoslaví,

SNXWGW&XLX) I.

nástupce svátého Metoděje, i ve vyhnanství zvěstoval jsi
Pravdy Boží. Spolu s Cyrilem a Metodějem v nebeském

Království přimlouvej se za nás u Boha.
Svatí pastýři Cyril a Metoděj i jejich žáci učili národ znát krásu
Chrám Svatého Ducha vys
Pravdy v rotundách a bazilikách, z nichž se nám zachovaly
věcený 27*6.1998 v Šumperk Boží
pouze půdorysy.
ku samotnou Všesvatostí
Na základě dostupných archeologických a historických
Bartolomějem I, patriarch pramenů byla v Šumperku realizována v cyrilometodějském slohu
replika největšího ze dvanácti mikulčických chrámů.
ou konstantinopolským za
Tuto baziliku stavěl inženýr architekt monach Roman z řeckého
obrovskéufinanční dotace
monastýru Utěšitele v městě Ortodosu u Athén.
řeckých podnikatelů je vs Jde o první pravoslavný chrám postavený u nás po padesáti letech.
kutku architektonickým sk Je to chrám Svatého Ducha.
Vysvěcen byl 27. června 1998 Jeho Svatostí konstantinopolským
vostem a město svou krásou ekumenickým
patriarchou Bartolomějem.
obohacuje, paní Emilie Ha
Originální auto
jná z dosud známých dárcůgram
vnučky vlasoukromníků z českých zelní
dyky Gorazda pa
svými 15*000,- Kč je pro
ní Prachařové,kte
zatím na čele tohoto sezna
rá se osobně zů-;
mu soukromých dárců jimžčestnila vysvěcení
všem vyjadřuje "Res publi
našeho chrámu. VH.
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ČechoameriČ&n Stanislav Říhá zaslal pro ”Res publics’’ tuto úvahu ze zaČ.roku.
■X EO KOMUN ISTICKA PRO PAGAN DA
Svatý Gorazd I.
Pravoslavný chrám v Olomouci byl postaven v roce 1939
a zasvěcen památce svátého Gorazda. Byl to syn našeho národa
a učedník svátých Cyrila a Metoděje.
Získal vzdělání ve škole, kterou tito apoštolově a učitelé našich
předků zřídili pro náš domácí kněžský dorost. Když ukončil
studia, stal se mnichem, aby se cele mohl věnovat misionářské
práci. Měl tak vynikající vlastnosti, že jej svátý Metoděj před svou

smrtí ustanovil za souhlasu všeho lidu svým nástupcem
v biskupské službě. Avšak svátému Gorazdovi nebylo popřáno
pracovat ve vlasti, neboť římský papež Štěpán VI. (885-891)
poslal velkomoravskému králi Svatoplukovi list, kterým nařídil,

aby učedníci Metodějovi byli z Moravy vypuzeni.
V tomto listu stanovil Štěpán VI. několik věcí:

oekretoval pro

moravskou církev dogma, že Duch

svátý

pochází od Otce i od Syna, kdežto svátý Metoděj v souhlase
s celou pravoslavnou církví toto učení zavrhoval a věřil, že Duch
svátý pochází z Otce, jak podle evangelia svátého Jana (hl. 15,
verš 26) vyjádřil v roce 381 druhý všeobecný církvení sněm.
Nařídil, aby na Moravě byl zaveden postní řád římské církve a zakázal

postní řád východní církve, zavedený sv. Cyrilem a Metodějem.
Ustanovil franckého kněze Vichinga vrchním pastýřem moravské

církve.
Vyslovil se odsuzujícím způsobem o svátém Metoději, že prý
se nesnažil o vzdělání a pokoj, ale pěstoval pověru a rozbroje.
Zakázal pod trestem vyloučení z církve slovanskou bohoslužbu.

Přikázal, aby všichni, kteří s tím, co je v jeho listě stanoveno,
nebudou souhlasit, byli jako „rozsévači plevele z církve vyobcováni

a za hranice Velké Moravy vyvedeni, aby žádná prašivá ovce ne

nakazila celé stádo“.
Na základě tohoto papežova listu dal král Svatopluk, dobrý
sice válečník, ale povrchní křesťan a špatný státník, všechny
slovanské kněze (jichž bylo už 200) v čele se svátým Gorazdem

z Moravy vypudit, neboť žádný z nich se přes všechny hrozby,
žalářování a bití nechtěl papežovu rozhodnutí podrobit. Většina
vypuzených se odebrala k jižním Slovanům, kde působila blahodárně.
Rok zesnutí svátého Gorazda není znám. Gorazd je však prvním
světcem vzešlým z našeho národa. Teprve po něm následovala
svátá Ludmila a svátý Václav. Při způsobu, jak bylo naloženo

s cyrilometodějskými učedníky, je pochopitelné, že jejich
památka byla v našem národě potlačena. I jméno Gorazd
(Horazd). ačkoliv je domácího původu (máme např. městečko
Horažďovice v Čechách), přišlo úplně v zapomenutí a jest
mnohými, ovšem neprávem, považováno za slovo cizí. Svátek

sv. Gorazda se slaví společně s ostatními učedníky sv. Cyrila
a Metoděje, a to se svátými Klimentem, Angelárem. Naumem
a Sávou dne 27. července (9 srpna podle starého stylu).

Podle sv. novomučeclníka Gorazda

Politická i hospodářská situace v České republice se znovu výrazně
zhoršila. Propagandisté se snaží vybruslit z pasti, do které se dostali
nekonečnými chvalozpěvy na ncokornunistický režim. Právě to je
mimořádné vhodná doba pro poznání všeho, co se rozumí pod pojmem
neokomunistická propaganda.
Z Klause, autora dnešní krize, nejprve splácali modlu. Uctívali jí. klaněli
se jí a tím. že jí stále dávají prostor na svých stránkách, rozhlasových a
televizních vlnách se snaží denně ohlupovat čtenáře, posluchače a diváky
i nadále. Jediným účelem je. aby se i ti všichni ostatní klaněli téže
modle, témuž režimu. Něčemu, v čem naprosto nic není, co nemá
naprosto žádnou hodnotu. Šamani nepřestávají vyvolávat zlé duchy a
nutí své okolí k poslušnosti. Přestěhovali se jen z pralesů clo Prahy (a
ostatních hlavních měst střední a východní Evropy).
To je cíl propagandy. V souladu s představami prezidenta Václava
I lavia se to děje pro Českou republiku unikátním způsobem. Za
ohlupování od šamanů je český čtenář, posluchač či televizní divák
donucen ještě platit z vlastní kapsy, už od chvíle, kdy si jen koupí
radiový nebo televizní při jímač.
Z ničeho nic však tu jsou nyní obavy, že se modla skácí. Jak jinak
nazvat to, co Klaus zavedl a stále zastává. Pomineme-li vyjadřování v
symbolech, nejvýstižnějším výrazem je loupežnictví. Není
možná
přesnějšího slova. Ještě včera tu byl všehoschopný premiér a najednou
všechna média do světa vytrubují, žc všechno bylo naruby jeho
hloupostí. Vše rozkradeno a podvod dál stíhá podvod. Hrůznější
scénář na pokračování by si snad ani nikdo nemohl představit,
natož vymyslet.
Pilíř neokotnunismu v České republice, jeho největší politická síla za
poslední léta, ODS, se teď ani nemusí dostat do parlamentu. Její
členové a přívrženci, vesměs převlékači kabátů od KSČ, se u ODS a u
moci jen ohřáli a již se za stejným účelem převlékají znovu. Teď si
někteří fikají Unie svobody. V případě, že by ODS utřela nos, v dalších
volbách by postupně zmizela i ze senátu. Zmizela by v neznámu z toho,
co propagandisté dosud nazývali politická scéna, tak rychle, jak přišla.
Scénáristé scénářů zmizí ze scény se scénáři i bez scénářů. Debakl
režimu je totální, i kdyby se Klaus osobně nakonec v parlamente
udržel.
Každým dnem se stává zřejmější, že ncokornunistický režim vede
každou zemi, kde začne, ke sebezničení. Musí proto zákonitě používat
totalitních mocenských prostředků, aby se dostal k moci a moc po dobu
než dojde k sebezničení udržel. Toto zevšeobecnění platí pro totalitní
režimy bez výjimky, jak vidíme z nedávné minulosti v případě
komunismu a nacismu, a i mnohokrát z jejich obdob ve vzdálené
historii. Nejvíce na to doplatí střední vrstvy a děti, to český režim
přiznává dnes sám.
Režim se teď ptá. kdo na tom má větší vinu. Je to tajná policie, která
umlčovala každého, kdo dávno věděl kam to spěje a chtěl to riet
ostatním?
Je to neokomunisticka propaganda, která byla plně ve
službách těch loupežníků, tedv těch dnešních hlupáků, zlodějů,
podvodníků, tajné policie a těch, kteří jim to umožňovali?
Kryla

dostatečné všechnu hospodářskou neschopnost, všechny krádeže a
podvody organizované vládou v privatizaci a terorizování tajnou policií
BIS všech jednotlivců a skupin, kteří se proti všeobecnému teroru a
zbídačování nějak olirazovali?
Jak se potvrdilo v České republice, loupežnictví na vládní úrovni může
v moderní době přetrvávat. Jen proto, že si režim k těm všelijakým
kombinacím hlouposti, krádeží a podvodů utvořilo instituce, které bráni
obyvatelstvu, aby se proti lomu mohlo nějak ozvat. Hlavni touto
instituci je tajná policie, nazývaná proto, aby se obyvatelstvu
ncřekla pravda, nyní střídavé buď kontrarozvědkou nebo
zpravodajskou službou nebo zpravodajci nebo BIS (Bezpečnostní
informační služba). Všechno to je jen pokračování komunistické StB.
l ajná policie je základem tolalilních systémů, oddaná vždy příslušným
režimům až do poslední chvíle. To nebylo jen za Rakousko-Uherska a v
Československé republice, jak byla socializována po dmhé světové
válce, ale i za nacismu, v komunismu a mní v neokotnunismu. Tajná
policie vždy byla a je především pro odstraňování politických odpůrců
totalitních režimů. Za nacismu to bylo gestapo, po válce do roku 1948
ZNV a ODZ, po únorovém převratu STB a po listopadovém převratu je
to BIS. Třebaže se dnes ncokornunistický režim v České republice zdá v
koncích, nikdo jistě nepochybuje, že na tajnou polici pemze budou, i
když, děti budou umírat hladem.
Neméně nepostradatelná, pro loupeže a loupežný státní systém než
tajná policie, je také neokomunistická propaganda. I o její úloze
musí všechny iluze stranou.
Trvá také úzké propojeni režimu, tj. prezidenta, vlády a
parlamentu s nástroji neokomunistické propagandy tj. televizi,
rozhlasem, povoleným tiskem a novýni majiteli rozkradeného
národního hospodářství. Jeden příklad za všechny, prezident Havel
chce prodat svůj podíl na paláci Lucerna společnosti Chemapol, jehož
vedoucím je agent StB Václav Junek a firma Chemapol je také
vlastníkem deníku Slovo, které je předním listem s ncokomunistickou
propagandou.
Režim nedělá nic pro národ a národ se nemůže veřejně nikde ozvat, tak
jako nikdy od roku 1938. Díky kontrole tajnou policií se
ncokomunisíická propaganda střetá jen s komunistickou propagandou,
která je povolena proto, žc v ní režim nevidí žádné oíirožení a tak se jí
nemusí nikdy bát.
Je také velká nerovnováha v tom, co je dovoleno. Komunismus je nyní
upřednostňován jen Právem (Rudé Právo) a Špíglem. Všechny ostatní

noviny Dnes, Lidové noviny, Slovo a Zemské noviny máji dnes v
programu ncokomunistickou propagandu. Podobný směr mají i všechny
oblastní a krajské noviny. Ncokomunistickou propagandou se také
zabývají všechny dosud vysílající rádiové stanice. Televizní stanice se
pak bez výjimky plně zaměřují na ncokomunistickou propagandu.
Dnes si tedy musí každý uvědomit, že kdykoli čte noviny, poslouchá
rozhlas nebo se dívá na televizi, vždy je terčem soustředěného útoku
destruktivní neokomunistické propagandy. Vezme-li člověk za své
to. co mu neokomunistická propaganda nabízí, stává se její obětí,

nechává sejí ohlupovat!

Věřme, že zvláště česky čtoucí čtenář se snaží

právě toho vždycky a důsledně vyvarovat.
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Návrh

na zavedení kontrolního svazku do akce

"ORBITa"

V akci "ORBITm" je pro podezření z nepřátelské činnosti
ve prospěch americké rozvědky ve sv. č. 14937 rozpracováván
1.odd.1.odb.S-Stb Ostrava čsl. státní příslušník
Ing. HaJNÝ Vladimír,

nar. 11.4.1939 Darogostaja, SSSR,

české národnosti, ženatý, bez pol.
příslušnosti, pův.povoláním ze
mědělský inženýr, zam. jako půdoznalec CSziV Praha - Ústav pro
výzkum zem. půd se sídlem v Praze
6 - Suchdol, U kapličky 697, nyněj
ší pracoviště v okr.J_bl.nad Kisou,
trvale bytem Šumperk, Temenická 7.
Operativní rozpracování bylo zavedeno dne 30.4.1973,
na základě poznatků od spol. TA-211 o zprav, zajímavých sty
cích jmenovaného do zahraničí.

i

Lajny udržuje písemný styl^^čs^emigrantem ing.
V SKO Čestmírem (nar. ■MHNMSHMMK , který se od

r

1970 zdržuje HHHHHHH v NSR. Pracuje jako stavební
technik ve službách US Army ve Stuttgartu. Na základě
poznatků, získaných od zahr. spolupr covníka, je ing*
V ŠKO rozpracováván 1.odborem S-Stb Hradec Králové I
( kce ’’KRIZ”).
V průběhu rozpracování bylo ověřeno, že objekt .kce
”1<RÍZ" je ve styku s osobami, které pracují pro americkou
zprav, službu v L.SR HHHHiHHHlBHHMBi objekta v akci
ORBITA. Tomuto ■■■■ z NSR různými způsoby dárky i tech,
charakteru (dalekohleu, fotoaparát, tranz.radioprij ímač)
a pokyny k získávání • zasílání poznatků pol. , hospodářské
ho i voj. charakteru, které ORBITn realizuje. Vzájemná
korespondence obou nese určité znaky smluvené .řeči a j sou
poznatky o spojení i přes další kanály. (VC, návštěvy atp.)

Objekt ORBITa v rámci své pracovní náplně přichází
do styku s utajovnými skutečnostmi a je nositelem služeb
ního i hospodářského tajemství. Z titulu své funkce má
možnost působení v různých oblastech CSSR i v prostorech,
které jsou z hleuiska zaměření nepř. rozvédky zprav, zají
mavé. Pc politické stránce se jedná o človeka s nepřá
telským zaměřením k soc. zřízení. V letech 1968-69 stál
plně na pozicích politiky tehdejšího prav, vedení a páro
nesouhlas s obrodným procesem vystoupil v roce 1969 z KSC.

v akci byle do současné doby prováděna společná opat
ření a koordinace činnosti v rozpr cování objektu ORBI
TY
KRIZE mezi 3-otb Ostr va, Hradec Králové a Plzen, kde
bylo zajištěno využívání dův.pr;mene K.JRLa k poastavě a
kontrole činnosti a spojení obou objektu.

Dne 5.9.1974 byl na společné poradě^ ^zástj,..._uye<l.ený-eh----složek proveden u 1.odboru II. správy FMV| FkómplexníK.x-dzljoí^

2

akcí a zpracován plán d lších agenturně oper, opatreníc--*
Z vyhodnocení lze usuzov t, že objekt KKIŽ^júlohu Z'Jpaře, však hl. objektem ne jeho zájmu s nutností aki. ivnitro
rozpr cováni t>e m dále jeví objekt v akci ORBIT,..

Další rozpracování kcí po linii USm rozvčdky .je
tedy účelné a vedenin 1.odb. II. spr. MÍV oylo rozhodnuto
založit na akcí CRBITn kontrolní svazek.
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