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Milí přátelé,

před Vámi leží první ovoce našeho snažení, další
z řady katolických časopisů.

.Název "Velehrad" jsme nevybrali náhodou. Stejnojmenný časo^s
začal vycházet v roce 1889, jako projev duchovní obnovy národu.

' ja.

té s miléniem smrti svátého Metoděje. Tehdy bylo třeba naroubovat

myšlenku národního obrození na společné dědictví víry, přinesen'?

oběma slovanskými věrozvěsty. Zahájení Díla koncilové obnovy na Ve
lehrade v roce 1968 a slavná pout 1985' jasně ukazují, že příval vh.i
nerozboří dům, který má své základy postaveny .na skále.
Uvědomujeme si naši společnou odpovědnost za tuto stavbu, po

dle níž nás zakrátko budou soudit naše děti. Jim máme zanechat cír
kov, která vzala vážně svou odpovědnost za svět, i společnost, v níž

může slušný člověk žít beze strachu. Dohromady nás svedla potřeba

začít vydávat v současné době plné příslibů aktuální křesťanský

časopis, který by zaplnil existující mezeru v náboženském tisku.

Že církev žije, o tom po petici nemusíme nikoho přesvědčovat. Je
však třeba vytvořit prostor, kde by mohli věřící nechat volně za

znít svůj hlas, vytříbit si v diskuzi vztah k politickému dění ve
společnosti, ke kultuře, k umění, kde by mohli reagovat na pohyb
uvnitř církve. Druhý vatikánský.koncil vyzdvihl povolání laiků být
hlasateli evangelia i lhostejném nebo nepřátelském prostředí; pře

devším v zemích, kde je ohrožena svoboda církve. Mají spolupracovat
se vŠuni lidmi dobré vůle a zdokon ‘.sv^t veřejní instituce v duchu

evangelia.
Nechceme se uzavírat do ghetta své vlastní výlučnosti. Nesmí
me zavírat oči před skutečností, ^e jsme křesťany v Československu

na konci 80. let. Rádi bychom zprostředkovali dialog, zaměřený na
ocázky, které zneklidňují svědomí kozího lidu. Dialog solidní, pro
dchnutý úctou k přesvědčení druhého. Nechceme mlčet ani k jednotli

vým případům bezpráví - pokud se o něm dozvíme.
Myšlenka "národ sobě" dala vzniknout Národnímu divadlu. Bude

výzva fkřesťané -sobě" stejně inspirující? Zveme všechny, kteří cítí

povolání pro práci ;s tištěným slovem, aby nenechali ležet ladem

hřivny, které jim Bán svěřil. Tvářnost časopisu by měly určovat

Vaše podněty, připomínky i příspěvky, ňc je list Vaším dílem i vi
zitkou!

Kéž naše společné úsilí a modlitby vytvoří kroniku putující
církve, svědka vítězství i nezdarů, chybných kroků i cesty k Pánu
budoucnosti.
Vaše redakce
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Z projevu Pavla VI.
na Hod Boží velikonoční
Kristovo zmrtvýchvstání není jen., jeho osobní triumf, ale. je zá
klad naší spásy a'tedy i našeho zmrtvýchvstání. A je to už nyní, pro
tože jsme osvobození, od první osudné■příčiny sVě ’ smrt i to je od hří
chu, od odtrhnutí se od jediného a pravého práme ne-života, jímž je
Bůh; je dále zárukou našeho budoucího tělesného vzkříšení v poslední
den, k životu, který nezná konce; jsme spaseni v nade ji,-'která nezkla
me. Kristovo vzkříšení je konečně vzorem-silou neustálé; morální.,
duchovní a sociální’ obrovy nynějšího života, o nějž se nyní nejvíce

Nezáleží na tom, že slabé lidské síly den do ■. den .klamou.; naše cha
bě naděje v’stabilní uspořádání lidské společnosti. Nezáleží na tom
.‘•..ni, že pokrok vyvolaný moderním rozvojem a’ ovládnutím užitečných ta
jemství přírody zda se nepřináší člověku plnost a bezpečnost života,
ale spíše palčivou bolest, že jeho tužby nebyly uspokojeny. Nezáleží
na tom, vždyť ze vzkříšeného Krista se přelil do světa nový nevyčer
patelný zdroj života, který už ted je aktivní u těch, kdo naslouchají
Kristovu slovu, kdo přijímají jeho ducha a tvoří jeho mystické .tělo
v o světě a v čase.
" '
LÍ '
Možná, že se lidé zolekají před křížem, s nímž Kristus za.s živý je
věrně symbolicky znázorňován; chtějí za každou cenu odstranit námahu
a povinnost. Ale k těmto lidem nepatří mládež, která vytušila,” kde
je pravda, a touží po radostném a upřímném vnitřním životě. Kdo přij
de Krista, tomu on zjevuje tajemství svého kříže. Jeho kříž je svobo
da. a síla, znamená sice oběť, ale tu mravní velikost čkověká a vítěz
ství nad egoismem mění v lásku, která nikdy neumírá. •
Kéž by lidé takto chápali vzkříšeného Krista a. následovali, ho.
\ kéž toto pochopení je- podnětem a pobídkou všem,-' kdo1 pracují za ob-ovu lidstva, potěchou všem chudým a trpícím, jichž je i dnes tolik,
vadějí všem, kdo jsou srdce pokorného, kdo se modlí, celé církve, a,
nlého lidstva.
.
■ •
- '

1989 - VÍRA V MODERNÍM SVĚTĚ
Rek Klementa Maria HOFBAUERA a Jma Nepomuka NEUMANNA, redemptoristů

cZicÍBifjUfl Co dává víra nám - a co může dát lidem a světu okolo nás?
Jrký je vztahvvírty k dnešní kultuře a životním .hodnotám lidí, jak od
povídají křesťané na potřeby a hledání současného člověka?

Připomeňme si dva světce z kongregace redemptoristů, misionáře 'z doby
vzniku moderní civilizace:
sv. Klementa Maria HOFBAUERA /1751 - 1820/, nar. v TasovicícK, apo^
štola Varšavy a Vídně /pouti 20.5« v Brně a 21.5« v. Brně, Zno jmě-LprJE 5
a v Tasovicích/; '

sv. Jana Nepomuka NEUMANNA /1811 - 1860/, nar. v Prachaticích, biskupa
a zakladatele škol v USA /pouti 17« - 18.6. v Budějovicích ŠT<Pracha
ticích/. ’
~ "t
Modleme se za pracovníky ve vědě a technice a za duchovní prohloubení
současné kultury á; civilizace z 7 ■ •
POZNÁVEJME A-PROHLUBUJME-SVOu''VÍRU - BUSmE SOLÍ ZEMĚ A SVĚTLEM' SVĚT?-

PŘIPRAVUJÍC CIVILIZACI LÁLZY
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Duchovní obnova
IiRAVOU VÍRU PROVÁZÍ ODPOVĚDNOST

"Bratři, ve svém myšlení nebuďte jako děti. Ve zlém buďte
jako, nemluvňata, ale v myšlení buďte dospělí."

1. Tentokrát se zamyslíme nad tím, joly je vztah nosí víry - té
ví rysníž nás Bůh volá - k lidské odpovědnosti.
Otázka možná zní nezvykle, už proto, že slovo "odpovědnost" ne
najdeme v Písmu, Pojem odpovědnosti je nám však jistě srozumitel
ný. A v moderním světě souvisí se závažnou námitkou, že nábožen
ská víra člověka odvádí od reálného pohledu na život, od jeho
skutečných úkolů a tím podlamuje i jeho odpovědnost.
Je to námitka tvrdá, ale má bohužel pravdivé jádro a měla by i
nas upozornit na opravdové nebezpečí, připomeňme si různé sekty
a náboženské blouznivce, ale i biblická varovaní před modlářstvím
/Udr 14,1 aj./ i-před pokřivenou a nezodpovědnou vírou /Ivit 3,9;
2 Te 3,10; 1 Tm, >3-7 aj./. Také v dějinách církve dodnes trvá
úkol hájit nebo hledat odpovědné přístupy k velkým otázkám lid
stva i k dobovým problémům.
2. V tomto zamyšlení chceme ukázat, že pravá víra není víra slepá.
Naopak, vede k otevřenému pohledu na skutečnost s jejími světly
i stíny a k statečnému přijetí vlastní odpovědnosti v životě. Po
všimněme si pozoruhodně solidního■základu,vkterý nám poskytuje už
docela tradiční křestanská výchova, aye.spcň v mravném oboru.
Opravdový život z víry vrfnešních podmínkách vsak žádá více, to
tiž odpovědnost širší a lépe podloženou i v oblasti nauky. Volá
ní po dospělé víře je v duchu koncilu, ale i Písma, jak naznečucitovaná výzva svátého Pavla.

3. Bohužel si dovedeme předs.tavit nebo znáno nezodpovědný příss
tup k životu: alkoholik nebo narkoman hledí zapomenutí, únik
před skutečností, nedbá ó zájmy a bolesti bližních. Křestanská
výchova je pravým opakem "opis" v osobním životě. Vudyí křestan
je vyzýván vcházet těsnou branou cda úzkou cestou /l.t 7.13-14/ - má vědět o lidské slabosti a pokušeních, přiznávat si své chyby,
být vnímavý k potřebám bližních, neuhýbat před těžkostmi a koneč
ností lidského života. K tomu patří i vzory Božích přátel, chvíle
ztišení a modlitby, svátost smíření ... Od-dětství, celoživotně.
V jak obrovské nevýhodě je i slušný světský člověk bez vší té opo
ry, je-li zvyklý žít bez chvíle samoty ve chvatu a hluku, zvyklý
nebo i povzbuzovaný nic si neodříkat a vždy prosazovat svou, čas
to bez pevných mravních měřítek. Ke škodě své i společnosti.
4. Uvažme ještě rozdílnost lidských povah. Odpovědnost sama by pro
někoho byla tíživým břemenem, jiného by mohla povzbuzovat až
k bezohlednosti a fanatismu pro domněle dobrou věc. Ale pro křestana odpovědnost není jen strolié Nesmíš a hlušíš, je nesena "mi
lostí našeho Pána Ježíše Krista, láskou Otcovou a společenstvím
svátého Ducha." Život s církví tak pozvedá slabé a zároveň učí
počítat s autoritou, Boží i církevní, a se zkušeností druhých. Pra
vou víru tedy provází odpovědnost "mírumilovná a ochotná dát se
přesvědčit" /srv. Jk 3.17/.
5. Rozhodně však v Novém zákoně převažuje povzbuzování odpověd
nosti před jejím oř kaz o.vlním. do mezí. Potvyzují to i příklady
vz\.ů, též obou patronů letCcrího roku. Křestanská -horlivost,
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která je v porovnání s vlažným průměrem ’’bláznovstvím pro Kris
ta”, tryská právě z hlubší odpovědnosti před Bohem - a z důvěry
k němu - a často z velmi realistické odpovědnosti za bližní«

6. Prozatím si připomínáme hodnoty, které jsou platné a potřeoné
i dnes, ale vlastně tradiční a nám katolíkům snad dobře zná
mé. Zbývá nám říct něco o .tom, v čem na nás víra v moderním svě
tě žádá více, totiž onu odpovědnost širší a lépe naukově podlo
ženou» Tyto věci zrály v Božím lidu po desetiletí a není možno
je vyložit v několika větách. Nám také chybějí některé praktické
zku šenosti, např. s postavením laiků v pokoncilové církvi. Pro
to jen několik myšlenek - jako úvod k modlitbám, přemýšlení i
rozmluvám. Řada témat nás pak čeká v dalších letech Desetiletí.
7. deště ne tak dávno se zpovědní zrcadla omezovala na mravnost
v osobním životě. Kruté upozornění, že to nestačí^ přinesla
už světová valka 1914^18, v níž též katolíci poslušně bojovali
proti sobě navzájem. Zde bylo v celém křesťanstvu n^co podstat.ntho nedomyšleno a zanedbáno; to byl m.j. podnět k ekumenickému,
hnutí i k 2. vatikánskému koncilu.
Moderních problémů je ovšem mnoho a důsledky nelze vždy řešit jen
doplněním zpovědních zrcadel, ůe to možné u dopravních předpisů,
méně už v péči o životní prostředí. Jde právě o spole čnou odpo
vědnost křesťanů ve společnosti, ve světě.- ■-

8. V nejbližších zamyšleních - v rámci roku víry - chceme podrob
něji ukázat, že také r. r <1 k o v á s t r ánka naší víry může a má být
na úrovni dospělého člověka současnosti.
Uveďme nepěkný, ale- reálný protipříklad: řetězové modlitby.
"Rozepiš desetkrát, zašli známým, ne-li, stihne tě trest." 1 to
je jakási religiozita. Nesmyslná a zcela nezodpovědná. Ale co má
společného se zdravou naukou Evangelia /srv. Tt 2,1/.
Kéž by tento rozdíl dobře viděli všichni naši spoluobčané’ Nej
prve se jím tedy budeme zabývat sami. Uvažujme o tom!
■ •

re

Úvaha nad ...
modlitební zápas..y ?!?

Tato iniciativa jednotlivců ze severní Moravy s příchutí
umělého sladidla vznikla v minulém roce a jak se zdá, bude po
kračovat i letos. Stručně ji lze popsat jako nesmlouvavý zápas
nás, křesťanů, proti zlu všeho druhu - morálnímu úpadku, AIDS,
jiným náboženstvím a podobně. Máme to, podle návodu, provádět
tak, že si ve společenství rozdělíme po hodinách služby /usta
novíme tzv. modlitební straže/ a v^určenou hodinu se budeme
intentzívně na daný úmysl modlit, Čechy, Morava a Slovensko po
10 dnů v každém měsíci a tak zaplníme všechen prostor i čas
modlitbou.
Modlitba se nemůže stát nátlakem na lidi! Moilitbou děku
jeme, prosíme, rozmlouváme, hledáme, zkoumáme, cítíme, objevu
jeme, přicházíme, jsme přítomni, mlčíme, soucítíme, obohacuje
me, nabízíme a třeba i "zápasíme", ale nečiníme z ní prostředek
vnucující něčí vůli.
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Modlitba pomáhá ustavovat řád tam, kde žádný není, anebo je
špatný, modlitba však nenarušuje už řád zaběhnutý /rodinný, spi
rituálně odlišný a pod./.
Tento"modlitební zápas" nerespektuje svobodu ani osobnost!
Je to forma nátlaku, která při nekritickém přijetí může způsobit
přesně to, proti čemu "bojuje"! Modlitbu nemůžeme nikomu vnuco
vat jako jedinou formu křestanské aktivity a pomoci. Chcerc-li
bojovat proti zlu, pak je nutné naplno zapnout tam, kde je to”
pro mne přirozené, tam, kde se vyznám, tam, kde mám odvahu / njsto race, služba odborná i pomocná práce, umění, ekonomika i politi
ka, právo, výchova i výuka atd./. Tuto svou nezištnou činnost^p-ek
musím postavit na přirozeném mravním zákoně a pokud jsem křestaz.
tak s Kristem a s modlitbou. Scházet se ke společným modlitbám
je jistě velmi důležité a pro společenství nutné, i ustavení řá
du je nezbytné, ale? ... tento způsob vyhlašování modlitby jako
celostátního zápasu se mi jeví poněkud nevhodným ...
H - ypsilon
B§je_se_kolem_nás_i
V nedávných dnech obdržely poštou všechny farní úřady clo-*
moucké arcidiecéze a též někteří známější katoličtí laici 12 stra
kový materiál s názvem "Modlitba za svátého biskupa - modlitba zr
duchovní probuzení Moravy”. Materiál je datován na svátek Obráce
ní sv. ap. Pavla 25»1.1989 a podepsán "kolektiv z ch.o. z arcidi'
Ccze olomoucké jaké příspěvek k Desetiletí". Zkratka "ch.o.’’ zrnmená zřejmě charismatická obnova.
Celý tento spisek je rozdělen do několika částí, pojící se
k různým tématům. Z obsahu je jednoznačně zřejmé, že je dílem ma
lé skupiny ze severní Moravy. A nyní tedy k jeho samotné náplni.
Celá první část je ostrou reakcí na pojednání ThDr. Josefa
Zvěřiny: O pravé pobožnosti, modlitbě a postu. Dr. Zvěřina fando •
vaně a s množstvím odkazů probírá vývoj pohledu katolické církve
na modlitbu a posty, přičemž se snaží ukázat na trvale rl.tné j.k
ro a dobově podmíněné vnější projevy. Psal jej pro usměrnění nej
extrémnějších projevů tzv. "modlitebního záoasu", který byl vy
hlášen shora zmíněnou skupinkou ze severní Moravy.
Ač autor či autoři spisku hojně citují dr. Zvěřinu,vnikde ho
neoznačí jménem, ačkoli tento ho vydal svým jménem. Obvinují dr.
Zvěřinu, že píše velké bludy a šíří v církvi duchovní AIDS, jímž
je liberální teologie. V této části je užito slovníku, který je
ji 3 dávno církvi cizí a který postrádá i jen stopu snahy po po
chopení či porozumění.
Druhá Část nazvaná Program pro duchovní probuzení obsahuje
pododdíly: Živá farní společenství; Nový seminář s novým Duchem;
Tový životní styl kněží; Potřeba nové řehole; Svatý biskup.Navr
huje se zde systém sedmiletého Učednictví, který by měl absolvo
vat každý křesťan.
Jednotlivé oddíly činí dojem, že autoři se pohybují úplně
mimo realitu. Je zde nesmyslně akcentovaný odpor proti všemu
stávajícímu dění v církvi, ve světě i u nás. Takovéto spisy jen
vnášejí neklid mezi prosté věřící. Kněží i ve víře vzdělaní laici
si s nimi lehce poradí.
Co si lze přát? Aby výzvy podobného obsahu byly schváleny
církevní autoritou a v katolické jednotě s lidmi zodpovědnými za
dění v církvi šířeny jen k posílení víry a upevnění jednoty.

Strana 6
Pražské události ve dnech 15.-19. ledna 1939

Na neděli 15. ledna 19-9, v předvečer 20. výročí sebeupálcní studenta Jana Palacha, svolaly nezávislé občanské iniciativy
pietní shromáždění občanů na Václávské náměstí v Praze, k soše
sv. Václava. Zde měli být položeny květiny. Co následovalo víme
všichni.
Je-li hrubě pošlapávána a ubíjena důstojnost člověka, dokon
ce celého národa, věřící i církev jsou povinni vyjádřit co nej
účinněji svůj protest.
Tím, že se zasazuje za práva lidí, považuje církev sebe za
následovnici Krista, který protrpěl nejhorší ponížení lidské dů
stojnosti až na kříž Golgoty. Lidská důstojnost,, spravedlnost a
mír nejsou ideály čistě lidské. Pocházejí z Božího plánu pro člově
ka a jsou nerozlučně spojeny s Božím královstvím. Lidská důstoj
nost a lidská práva mají biblické kořeny. Dějiny vzniku á vývoje
myšlenky o lidských právech jsou zároveň bolestnou historií je
jich pošlapávání. Ani mezinárodní smlouvy dosud nepřinesly světu
sprdlnost a mír. Proto tato situace zcela mimořádným-způsobem
vyžaduje odpověď církve.

Veden těmito pohnutkami zaujal i Otec kardinál František
Tomášek, jako arcibiskup pražský a primas český stanovisko k zá
sahům policejních orgánů na Václavském náměstí. Učinil tak ve
dvou listech ze dnů 20. ledna a 21. ledna, adresovaných předsedo
vi federální vlády Ladislavu Adamcovi.
V úvodu listu zv20. ledna vyjadřuje radost za sebe i za ka
tolický lid, že se Československo připojilo k závěrům- následné
helsinské konference ve Vídni a vyjadřuje nadějj,že již přišel
aby skončilo období nerovnoprávného postavení církve a státu.
Tyto změny by se pak měly projevit v důkladné reformě českoslo‘•orského práva. Dále budeme citovat;

”V této souvislosti musím s politováním-konstat-avot, že zákroky bezpečnosti proti pokojným shromážděním v Pra
ze 17. ledna a v dalších dnech silně otřásly důvěrou věřících li
dí stejně jako velké části obyvatelstva. Drsné násilí nemůže udu
sit oprávněnou touhu občanů žít v takovém prostoru svobody, jaký
•es stal samozřejmým ve 20. století. Obávám se, že potlačování dia
logu občanů s vládou vyprovokuje konfrontaci na škodu všech.

Ve jménu evangelia Kristova, z něhož vyrostla nanárodní i evropská kultura, Vás naléhavě žádám: nastupte cestu
upřímného dialogu státu s církví i všemi občany, a to hned’”
Ve druhém listě z 21. ledna kardinál Tomášek uvádí, že jej
píše na četné žádosti věřících občanů s cílem přispět ze své stra
ny k uklidnění rozbouřené hladiny občanů i státních orgánů. Z lis
tu vyjímáme:

’’Není pravdou, že by mániíestační projevy občanů
nr Václavském náměstí v posr^dních dnech byly vyprovokovány za
hraničními sdělovacími prostředky a že by účastníci těchto proje
vů byli neukáznění a svedení občané, nýbrž je pravdou, že příčiny
těchto skutečností je třeba h." edut v nedostatcích vedení státu v
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minulých desetiletích. Není třeba znovu opakovat všechny ty udá
lost V minulé doby, které prokázaly, že československý občan netě
ší se plné svobodě a je záměrně režimem manipulován, aby slepě a
v rozporu s lidskou důstojností činil jen to, co je mu výslovně
dovoleno nebo přikázáno a nečinil si nároky na to, co náleží do
obsahu jeho lidské podstaty. Jestliže v minulých dnech naši otčané chtěli využít příležitosti výročí, smrti Jana Palacha, který
obětoval svůj život v přesvědčení, že naši občané si uvědomí cenu
lidské svobody, pak pokojné uctění památky tohoto mladého milov
níka a obránce svobody jen vyjadřuje skutečné smýšlení našeho li
du a jeho touhu po plné sovobdě. Jesolf-.e orgán,/, bezpečnosti pou
žili proti těmto projevům svobodymilovných občanů hrubé síly, jed
naly nejen proti našemu stávajícímu právnímu řádu, ale i proti
lidskosti vůbec. Bezpečnostní or/.ůy tak překročily meze své pře
vor oci a navíc ohrozily postavení našeho státu vnitřeně i zahra
ničně.”

Na tyta- listy reagovali mnozí věřící podpisem dopisů, urče
ných Otci kardinálovi. Uvádíme jeden z nich v plném znění:
- . ■ -

v?

’’Vážený pane kahdinále,

nesmírně si vážíme Vašeho protestu proti
zásahům ozbrojených složek VB na Václavském náměstí, který jste
poslal 20f1. a 21.1. tohoto roku předsedovi federální vlády La
dislavu Adamcovi.
Přijměte od nás poděkování za tento Váš příkladný čin v du
chu Kristova evangelia : stát na straně ne mocných, ale bezmocrýoh, ne utlačovatelů, ale utlačovaný-.h, ne pronásledovatelů, ale
pronásledovaných, ne těch, kteří ponižují, ale těch, kteří jsou
zsnižováni!"

Také moravští katoličtí laici připojili svůj protest proti
u..;stuou státních orgánů v Praze a zároveň vyzývají k podpoře
1 a ■. d inála Tomáčka.
V dokumentu po vylíčení událostí v Praze s násilným zásahem
st mí moci a iniciativě kulturních pracovníků a obou dopisů
kardinála Tomáška, následuje výzva všum věřícím:
•’Proto Vás vyzýváme: podpořte svého pastýře, který má Vaši dův'
a dlohá léta za Vás pozvedá svůj hlas na obranu Vaši i ji
ných: otce kardinála Tomáška. Pište povzbuzující dopisy, jed
notlivci i skupiny. Pod jeden dopis se může podepsat i celá farr
nest. Podobně pište také protestní dopisy našim státním orgánům,
zejména předsedovi vlády. Jvcčte, že se hlásíte k dopisům otce
kardinála Tomáška a k iniciativě kulturních pracovníků.

Za moravské katolické laiky výzvu podepsali:
ing. Tomáš Kopřiva, Dvořákovo náv
1 7 ýumpmrk
Ph£r. Radomír Malý, Sušilo; a 9, i. ._o
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ČTVRTEK

9. 2. 1989

udPaní Němcová, Vy jste byla na Václavském náměstí letos
16-tého ledna zatčena. Mohla byste o tom něco říci?

Přišla jsem tam s kytičkama a hned mě na upozornění dvou
estébáků VB sebrala. Po půlhodině čekání jsem byla odve_ena do Školské, tam to vypadalo velice ošklivě. Spolu s něko
lika dalšími nás vyházeli na malý betonový dvorek, kde nás nurili stát čelem ke zdi. Vzhledem k mému zdravotnímu stavu, stát
v chladu nevydržím, jsem se pokoušela opřít si záda. Nicméně
asi 2 hodiny jsem stála čelem ke zdi za řevu příslušníků a po
mocných stráží. Pak přiváděli ještě další lidi. Potom jsem šla
nahoru k předběžnému výslechu, kde na protest proti tomuhle za
cházení jsem ani nevypovídala ani nic nepodepsala. Při návratu
byl v průjezdu neuvěřitelný průvan. Stála tam jedna židle, kte
rou si vytrucovala Jana Šternová. Řekla, že ji naposled stavělo
ke zdi gestapo. To, že jí úplně stačilo, že tam byla 5 let, a že
ji ke zdi nedostane nikdo živou mocí. Kuyž byla u výslechu,sed
la jsem si na tu židli já a řekla jsem, že na ten dvorek nepůjdu.
A nešla jsem. Nechali mě tam. C-statní chlapi tam byli 12 hodin.
Přitom nedostatečně oblečeni. Když uz skutečně málem padali,tak
směli chodit po dvorečku. Až po. třetí hodině v noci byli odve
zeni. Mě odvezli o půl třetí -na Konvitskou,. Tam se mě bachor
ptal na můj zdravotní stav. Když jsem mu řekla o lécích a dia
gnózách, které mám, řekl, že mě nepřijme bez lékařské prohlíd-^
ky. Lva příslušníci mě tedy odvezli na František. Poté, co mě
lékařka vyšetřila, prohlásila, že musím okamžitě na lůžko, ale
tam jsem vydržela právě tak hodinu, protože pro mne přijeli ti
tíž dva příslušníci a odvezli mě na Pankrác. Tam mě nechtěli do
nemocnice přijmout. To se pak dlouze dojednávalo. Potom mi oali
ty jejich pruhovaný šatičky. Museli mi samozřejmě dát speciální
celu, abych tam nebyla s někým jiným, protože... "vždycky, když
tam byl někdo takový jako já, tak tam byly maléry", to si tam
.povídali. Pak mi udělali ještě nějaka vyšetření, no avve Čtvrt
na osm jsem se ocitla konečně na posteli. Byla jsem štastna
¿a vděčná, že vůbec jsem na nějakém pelechu.
Ty cely - to je tak neuvěřitelná špína, v který tam člo
věk je. Chápu, měli tam nabito, ale deky vypadaly spíš jako
koňský houně, než jako pořádná deka, pod kterou člověk spí.To
osvětlení. Tak třeba číst - člověk tam jednou -za čas dostává
literaturu, ale na příděl podle kusů v cele, nikoli podle záj
mů. Kolik kusů, tolik knížek a je jedno co a člověk to potom
čte, protože čte rád.
Vyšetřovatel se choval korektně, to musím říct a ani nr
chování bachařů si nemůže stěžovat, no - až na to vyšetřování,
ale to je jiná věc. Byla jsem tam deset dní.
Red: Vy jste na letošní rok mluvčí Charty 77. Jak to jde k^sobě? Politika a náboženství, politika a praktické křeatanství?
DN:

Od samého začátku v Chartě existuje určitá skupina signa
tářů > kteří byli k signoři Charty motivováni svým křestan-
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sirým postojem. Což není jenom náboženství, ale je to především
postoj-k Bohu.a lidem. A ke svým bližním se musíme, pokud jsme
na tomto světě, stavět s křestanskou odpovědností. A já si mys
lím, že Charta právě projevům téhleté odpovědnosti za věc nás
všech, za to, jak se nakládá se spravedlností a s pravdou vů
bec, dává prostor. Já jsem to považovala právě za věc křestanskeho svědomí, nemlčet a do tohohletoho jít. Totiž, člověk
jako křestan byl tady po dlouhá léta tlačen jen do sakrálních
prostor. Myslím s.i, že naše náboženství není jen ritus. Křestan
musí oýt člověkem, který svědčí svým životem, ne tím, že chodí
jenom do kostela,' ale tím, jak se chová, jak na sebe bere ohrot.. ' svého bližního. Nakolik je schopen s ním plakat, dělit se
o jeho strasti, případně o majetek.
1 yslím, že občané se bojí slova politika. Mají představu,
že se jedná o nějakou moc, o usilování o moc. Ale v původním
_cckém výrazu poliš znamená obec. A tam, kde si křestan uvědo
mí, že žije s ostatními spoluobčany^vlastně už něj.ukým způsobem
myslí politicky. Já za to podstatné v Chartě považuju, že za
prvé, říká pravdu a že se snaží o maximálně pravdivou informa
ci a za druhé, že se zabývá lidskými právy a lidmi, kteří jsou
protiprávně perzekvováni. ■
Ned: Jak byste dnes charakterizovala aktivitu v církvi?

Dnes se mi zdá, že pohyb v křestanství je velice Široký,
např. oproti roku 6tí, kdy to byla spíš taková erupce, kter.; mřlr svou intelektuální špičku. Ale dnes? Jakoby to byla už
skuto..né taková široká řeka, která promílá hlubší a hlubší ko
ryto, a že se vylila z našich vnitřních sevřených prostor a
všímá si svého okolí, že vnímá prostě druhý lidi, že vnímá kra
jina, atmosféru. Mě se strašně líBí, že se křestani zajímají o
lidská práva vůbec. Já si myslím, že je to jejich povinnost,
nejen si hledět své vlastní spirituality, někde ve skrytém
koutku, ale být ochotennasadit nebo dokonce obětovat pro to,
nby dobrá věc, která^^otažmo našim budoucím generacím, umožní
čí+ ve"svobodnějším prostoru.
1-y

;

: Námitky, že by si křestan měl hledět více modlitby než vě
cí veřejných, nedemonstrovat svou přítomnost? Co jim
říkáte?

Není potřeba demonstrovat. To bylo včera v evangeliu:
nDělejte skrytě pokání, modlitbu, dobrý skutek, ale na
;é straně, .světlo nemá být pod kbelcem a jsme kvasem“.
k~dý podle svého vlastního svědomí musí hájit tu svou cestu,
ca myslím, že pro to není žádný obecný forštift. Já sama bych
si nikdy neosobila někomu říkat, co má dělat, ale jsem si vě
doma toho, že v tom tichým koutku je člověku dobře. Za sebe mo
hu říct, že v tom tichém koutku by měl člověk načerpat sílu,
aby v tomhle.světě působil pro druhý lidi a pak se zase do to
ho koutka vrátil a litoval toho, co pro ně neudělal a snažil
se příště to ,udělat lip a děkoval Bohu za to, co udělal dobře.
Rcé: Děkuji za rozhovor

Paní DANA NĚMCOVÁ se narodila 14. 1. 1934, je psycholožkou,
nyní v důchodu, matka sedmi dětí, bytem v Praze. Po signaci
Charty 77 metařkou, uklizečkou, v současné době stíhána za
výtržnictví, kterého se měla dopustit, spolu s ostatními akti
visty, položením květin u suchy svátého Václava!
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Diskuse o Janu Husovi

6.2.1986 uveřejnil polský "Tygodnik povszechny"'článek profeso
ra lublinské Katolické univerzity Stefana Sřiezawského pod titulem
"Jan Hus - heretik nebo předchůdce II. Vatikánského koncilu?”, v né...
autor požaduje morální /nikoli teologickou/ rehabilitaci Jana Hus ».
/.r cikul měl obrovský ohlas a vyvolal diskusí pro i proti. U nás na
něj reagovaly už dříve samizdatové "Teologické texty”. Na popud pa vz 3 Juna Pavla II. se konalo v květnu minulého roku ve Varšavě kolo
kvium na toto téma, jehož se účastnili i představitelé polského épiokopátu. Bylo rozhodnuto pokračovat v další debatě v Římě, ksmmají
týt pozváni i dechové /neznámo, zda z domova nebo z exilu/. Tygód-.ik
poysž.echny přináší 15.1.1989 k této problematice český hlas. Pochází
z pera emigranta Erazima Koháka, univerzitního profesora v Bostonu,
evangelíka, který v USA se. stal věřícím anglikánské církve. Jeho n..zory na Husa jsou tak překvapivě^originální a zároveň ekumenické, ze
by bylo škoda jeho článek alespoň ve zkráceném znění neotisknout.

”............ Proč je rehabilitace Jana Husa tak důležitá? Jako gest,
velkorysosti ve věku úzkoprsé tyranie, jako svědectví, že moc Duch.»
svitého není z tohoto světa. Moc Ducha svátého uzdravuje tam, kdo /‘
světí* je pouze nucením,. Žijeme bohužel příliš na tomto světě a pík’ .
jsme pohled z jeho perspektivy. Namítá se na příklad, že znovuotevru
ní otázky Husovy oživí dávno zapomenuté spory. V očích tohoto světa,
zvyklého měřit všechno pod zorným úhlem síly, se může zdát rehabili
tace Husova svědectvím slabosti, ústupkem protestantům, J-enže-Uíkáae-;
j^-^ddUaá-utehdy., —kdy-po-s už u j o • e-l ab o o % i—ús tupkem—proXešTarfům. J e nž o
Církev je silná tehdy, kdy posuzuje všechno z perspektivy víry - a
v této perspektivě slovník síly není na místě. Prý ústupek protestan
tům? Sám jsem protestanty filozof a teolog anglikánského vyznání a
zním své. souvěrce .......... Jas, kdy protestanté viděli v katolické cír
kvi nepřítele, už dávno minul. Jsou jistě výjimky, ale ckrukjká vět
šina protestantů, alespoň hlavní protestantské denominace, uznávají
a ctí katolickou církev jako jedno z.autentických.Společenství ztě
lesňujících univerzální církve na tétouzeml. Co yďce: většina protes
tantů je dnes dosti vyzrálá, aby pochopila, že katolická církev svo
jí univerzální přítomností ve světě je dnes prvním reprezentantem
křesťanství a áe, ;zvláště její činnost vytváří obraz křesťanství v očích lidstva bez ohledu na to, jak mnoho nebo málo by se chtěli pro'Lustanté od ní distancovat. Všechno, co oéžahuje katolickou církev,
c.lsbujc také,křesťanství v jeho celku .............. Budoucnost Církve
:. l?.ží v síle jejího svědectví v dějinách. V-tom, že může frustrovznému lidstvu nabídnout vizi spásy, prostředky k získání milostí
; naději na spásu a slávu. Současně ale nejen křesťané si nárokují
p:..‘c.vo na tut.o vizi. Dnešní svět je přeplněn hnutími, která o sobe tvr
dí, že jen jejich nauka reprezentuje pravdivou víru /komunistické si. a
ir; nebo mohamedánský fundamentalismus jsou toho dokladem/, - Jako krustáné samozřejmě víme,-? že jsou to falešní proroci, před nimiž nás va
roval Pán. Jak to ale mají vědět bezradní lidé naší doby? Většina
z nich uznává alespoň jedno jisté kritérium: přítomnost Ducha svate" '•'hoýa připravenost důvěřovat Mu. Všechna profetická hnutí, pravá i fa
lešná, tvrdí, že Duch svátý je na jejich straně. Marxisté to nazýve■■jů -"historickou nutností". Ale pravého proroka lze neomylně rozpov
podle důvěry v moc Ducha svátého v kritické situaci. Stalinské exe
kuce jsou svědectvím toho, že komunisté v kritickém momentě postrá
dali důvěru v sílu Ducha svátého /neboli v jejich terminologii”historické nutnosti”/. Vraždili ty, kdo s .nimi nesouhlasili. Svět pozná,
že Boží církev není falešným prorokem, když zjistí, že v .kritickém
• '''momentě je připravena spoléhat-na Ducha - svátého a neodvolávat se
k násilí - podobně jako.Kristus se neodvolal k Petrovu meči.
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Pravdivá víra je ta, která hojí rán^r láskou.
Toto je jádro věci. Uprostřed shluku íaluJných proroctví se
křesťanství odlišuje jako pravdivé svojí vírou v noc Ducha svátého,
Nespočetní knězi a laici trpící se svým národem - takoví jako svaté
paměti Popieluszko - mají na rozšíření víry a důstojnosti křesťanství
ve světě daleko větší Zásluhu než všechny "křesťanské" milice, usilu
jící šířit víru ohněm a mečem v Libanonu, Irsku a já nevím kde ještě
jinde. Falešní proroci zabíjejí, praví uzdravují mocí Ducha svátého.
Prot« také způsob, jakým se katolická církev vyrovná s památkou
Jara Ilus3, bude prubířským kamenem její víry, šlo o tragickou událost.
-Jan Dm byl hluboce věřícím člověkem, toužil být věrným synem Církve,
usiloval o její duchovní čistotu. To, že jeho teologické přesvědčení
nebylo vždycky shodné s autentickou církevní naukou, není nejdůlezítější. Jde především o to, že pro křesťana různice tohoto druhu nesmí
být nikdy důvodem zabití človš ::a. Boží církev se tu musí lišit od
světské moci, která odpovídá na nesouhlas silou. Církev musí odpoví
dat na nesouhlas láskou. Historie křesťanské církve zahrnuje také bo
lestné momenty, kdy Církev nes )oléhala na Ducha svátého a postupovala
podle norem tohoto světa. Upálení Jana Husa bylo jedním z nich. Avšak
tyto momenty nerozhodují o tom, kým je ve skutečnosti Boží církev.
Církev dnes musí vyvrátit všechny pochybnosti na toto téma.ýlo je dů
vod, proč je záležitost Jana Husa důležitá pro všechny křesťany, ne
pouze pro katolíky* V jiné době bychom se mohli uzavřít do sektář
ského pocitu vlastní pravdivosti a prohlásit záležitost Jana Husa
za problém katolíků a kiiguela Jerveta 1 za problém protestantů. Dr.es
se ale stálil jedním společenstvím. Cokoli koná někdo z nas, má to
dopad na všechny^ nebpt na tom zaleží, jak dnešní lidstvo pohlíží na
křesťanství. My, křesťané, víme, že upálení Husovo nebylo aktem křes
ťanské víry, ale jedním z těch momentů historie, kdy lidé něco kona
li, z motivace střachu a nikoli víry. Ale svět to neví. Proto je důle
žité vysvětlit, že ačkoliv křesťané postupovali někdy tak, jak postu
puje tento svět, ačkoliv odpovídali na nesouhlas zabitím křesťanská
víra přesto spočívá na něčemťplně jiném.
'

Třebaže jsem sám protestant, vím, že katolická církev mluví unes
rejhlasitěji ve jménu křesťanství. Vyučuje a zároveň vydává svědectví
v podmínkách útlaku. Proto děkuji Bohu^za všechny mé katolické bratry,
kteří dnes vydávají svědectví, že křesťanská víra je něčím víc než
. ojí lidská forma, jakou dostávala v různých epochách. Děkuji Bohu
za J^na XXIII., za Druhý vatikánský koncil, za Jana Pavla II., za kně
ze
'•ieluszka a všechny ty, kteří léčí rány minulosti a nabízejí vi
zi bužoucnosti, která se tolik liší od té, jakou může předložit svět vizi cmíření.

Přeložil Radomír Malý
Poznámka: Miguel Servet - španělský lékař, upálený v Ženevě Kalvínem
v 16. stol, pro nesouhlas s jeho teologickými názory

VÍCE SVĚTLA
do lidských myšlenek
abychom se nerozbili
o
práh
poznání
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Týden T°áliteb^za-_ jednotu křestanů_v Jeseníku.
V týdnu od 8.li dó'l§. 1. 1989 se setkali na. společných . odlitbach věřící všech křestanských církví působících v Jeseníku:
Č :ohoslovenské církve husitské, Církvevadventistů sedmého dne,
Českobratrské církve evangelické, Krestanských sbprů a Katolické
církve.

Modlitby probíhaly postupně v modlitebnách jednotlivých církví
a byly prodchnuty duchem vzájemné lásky a pochopení. Rozjímání a
úvahy byly nad 12. kapitolou listu apoštola Pavla Římanům.
Prosme Pána, aby nám v této činnosti žehnal. --

V. Lázeňský .

'

-

’

Ekumenické_setkání_v__Brně

Nenápadné oznámení v kostele sv. Maří Magdalény zvalo k ekume
nické bohoslužbě v úterý 24- ledna v 18 hodin.

Po tiché mši svaté a čtvrthodince čekání zahájil kanovník Na- "
vořík, správce kostela a iniciátor^setkání, společnou bohoslužbu
slova.
úvod jsme zazpívali píseň "Otče všemohoucí” a v duchu
jsme se připojili ke kazateli Církve baptistů bratra Kerna, kte
rý prostřednictvím Ezdrášový modlitby /Ezde 9, o-9/ učinil spo
lečné vyznání hříchů a prosil Boha za odpuštění. Farář Mrázek,
duchovní československé církve evnng: lické, se v promluvě zamýšlel
irse listem apoštola Pavla Židům a vyzdvihl Abrahámův příklad víry,
rřímnluvy uvedl kazatel Cirkve bratrské, bratr tíeckb. Každý z nás
s.j.il volné vyslovit svou prosbu, díkuvzdání, chválu a společnou
rh.íc, Zvláště naléhavě zazněla prosba za ’’pravou svobodu” a za
"nosorave .¿livě vězněné”. Přidávali jsme se společným ”amen” a
zpívaným Kyrie, Kyrie ele ison”.
Závěrem přímluv děkovala sestra farářka Skálová z Českosloven.lí církve husitské Kristu za vyslyšení a slovy Evangelia
"proste a bude vám dáno, tlučte a bude vam otevřeno” vyzvedla dův-ru, v níž máme Bohu adresovat své prosby. Píseň o smíření a po¿it..hnání pravoslavného kněze, otce Fejsnka, prodchnuté vznešenými
obraty východní liturgie, ukončilo společnou bohoslužbu slova.
Kanovník Navařík poděkoval všem přítomným; vyslovil přání,
aby veletržní Brno vynikalo i opravdovým ekumenismem a vyzval
nás, katolíky, abychom více navštěvovali jednotlivé křestanské
sbory. Rozcházeli jsme se za zpěvu písně "Ty mocný, silný, veli
ký”, s r. dosti vsrdci.
•
Důstojná tečka týdne modliteb za jednotu křestanů. Budoucnost
ukáže, zda jsme schopni vnést společné světlo Kristovy lásky do
nepřátelského nebo lhostejného prostředí, d.ovedeme-li skutkem
a modlitbou podpírat jeden druhého, abychom byl-i- kv-asem země
a světlem světa.

VII. valné shromáždění Světové rady církví se bude konat v únoru 1991 v hlavním městě Austrálie v Canbeře. Jako heslo byla
vytyčena prosba: Přijá, Duchu svátý, obnov tvář země! Poslední,
VI, valné shromáždění SRC se konalo v r. 1983.. .v., kanadském
Vancouveru.
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Otázka redakce: Platí u nás CiC .?

■

•

■

/Codex iuris canonici - Kodex kanonického práva/
Od 1. neděle adventní 1983 platí pro celou římskokatolickou
církev nový církevní zákoník. Zatímco starý kodex byl vypracován
jako dílo opírající se o právní sbírky předchozích staletí a měí
formu ukončeného práva, které se- již nemělo měnit, nový kodex
vychází nejen z předchozího kodexu, ale také z kondičních a pokoncilních dokumentů a především také ze zkušeností s*dosavadní
realizací těchto dokumentů. Nový kodex, protože počítá s mož
nostmi dalších změn, uvádí mnohdy jen obecnější zásady anebo
nekodifikuje /neuvádí, neuzákoňuje/ některé problémy vůbec /např.
svatořečení/.

Kodex vychází z toho, co je obsazeno v právu přirozeném,
positivním božském a dále také ž;‘toho, co bylo obsaženo v tex
tech církevních dokumentů. Kodex je v souladu také s chartou
lidských práv vydanou od OSN, s dohodami v Helsinkách a s další
mi mezinárodně uznávanými smlouvami a dohodami. Církev v kodexu
uplatňuje své nezadatelné právo, svěřené jí samotným Božím synem,
hlásat evangelium celému světu. Proto předpisy tohoto práva ne
mohou být v rozporu .se spravedlivými zákony a požadavky■žádného
státu.
Naše státní úřady uvádějí proti uplatnění GIC u nás zvláš
tě tyto námitky: Je to zákoník, který byl vydán mimo hranice .
našeho státu a jako takový potřebuje být projednán se státními
představiteli.
Oficiální český text nebyl dssud předložen naší vládě ke
:7člení. Můžeme se oprávněně zeptat: Žádají toto vlády států,
?c je plná náboženská svoboda nebo se spokojí s tím,vže kodex
•..Látňuje jen své nezcizitelné.-právo? Především uplatňuje právo
a organizování, své duchovní .činnosti nejen v bohoslužebných
prostorách, ale i na veřejnosti: ve školách, rodinách, na pra
covištích, v kultuře, sdělovacích prostředcích a podobně. Neza
datelné právo má teiké na to, aoy pastorační práce byla řízena
biskupy, kněžími a řeholníky, aby k lepší činnosti této práce
přispívaly i kněžské rady, pastorační rady, ekonomické rady a
další kodexem určované skupiny lidí, aby mohla vést a řídit’or
ganizace dětí, mládeže či dospělých podle jejich věřícího pře
svědčení. Právem se tvrdí: Míra svobody církve v určitém státě
se poznává podle toho, v jaké, míře církev může v tomto státě
uplatňovat svá nezadatelná práva. U nás se upírá církvi' i prá
vo na volbu vhodných biskupů a na působení řeholí.

Petr
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ČSL?

Společnost se po dvacetileté přestávce ope.t dává do pohybu,
tentokrát jaksi,protr vůli strany.. Tá< bý-' -ráda- 'tiákrmila vlka /no
vé myMelířVe'-'Starých hlavách/, leč požadavek, aby koza zůstala
celá /vládnout s mlčenlivým ;souhlasem společnosti/,....
uskuteč
ňuj stále obtížněji.. I v ČSL, dříve-?pilné jákó včelka-při ébfrání ostí?; -starého 'papíru a brigádnických hodin;, začíná,-vanout
jiný v ÍW ¿¿Příběh JÚpr. Richarda Sachera, zástupce vedoucího odc Xe.r.í ÚV ČSL /a předtím ředitele ústřední politické školy/, mlu
ví sém:ž;a sěbe. •
'
.Nelibost velkých bratrů Andrše a Žalmana se Sacherovou vý
stižnou kritikou praktik v aparáte strany-, a neexistující přesvěd
čivé politické koncepce rostla úměrně s jeho vlivem na řadové
členy. Když ani po třetím kritickém rozboru situace-ve straně,
adresovaném ÚV ČSL, nepřišla odpověď, poslal Dr. Sacher dne "22. ..
října svůj rozbor jednotlivě všem členům UV. Na pěti stranách,
věcně shrnuje nejbolavější body:
?.
< ,'

-• Jasně a jednoznačně formulovat kdo jsme a co chceme. Je třeba
"předložit ideologický projekt, který by nově koncipoval,'úlohu ’
křesťana ve společnosti a z. toho vyvodil závěry pro- -poli tlckc u/;
aktivitu na půdě naší strany".
ý.ý1'
- Mizerná odborná úroveň a morální^kvality některých, praevoníků'■
aparátu: "... pro někoho je křesťanství životní normou, projiného "kvalifikační požadavek" k zastávání určitého, místa.-v o
straně... Dosud se od pracovníků vyžadůjě nikoliv.' iniciativay
ale jen a jen poslušnost."v
,
- Závěrečných, osm bodů zdůrazňuje po ud^vék’vňLstránické demo
kracie, otevřenou diskuzi-, konec stalinských praktik, nebo
jácnou obhajobu politických a občanských práv věřících.
Kostky byly vržený.. Dne 17.11. - jé Sochor přes ?Ú:V ČSL na
rodinu vyhozen z prače: bez zápočtového listu, potvrzení o ro
dinných přídavcích a dosavadní mzdy,. Druhý- den se marně dožadu
je vstupu do sekretariátu,ú/ ČSL/ kam po Poletech práce najednou
nesmí. Výsměch zákoníku práce..Obrací se ha soud,. Mezitím se- t zvu
"reorganizací”- ruší Sachéřovo' bývalé pracovní místo a-, následuje
ostudný pokus vyloučit /jej'ze strany, pokus, který'Sáčher,ro? ..
zabírá v dopise přeďsednicivsi a.ÚVvCSL. Úkolu se; iniciativně'?-, ,
•.
chopil tajemníkzvýchodočeského KV ČSL Jaroslav Sámek. Pohořel-?
na schůzi MO v Úpici, kde ’lidpvci ¿vyloučení jednomyslně odmírtli a nařídili totéž okresnímu výboru v Trutnově. Tén IR.12.
/za asistence ministra vlády ČSPJ/ hlasováním rozhodl,, že pro'
vyloučení rieshledává důvody.. Poslední kolo proběhlo ná plénu KV
v Hradci Králové, kde byl o vyloučení definitivně odmítnuto.
... .
Odvaha a slušnost' zvítězily,,vyhazovači pošlapali hněď několik
článků stanov ČSL. O 'jejich kvalifikaci svědčí mj. Samkův výrok
na plénu OV ČSL v Trutnově, že "naše strana je nesocialistická,
že nemá socialistický charakter /!/. Toto tvrzení vysok ého fun
kcionáře ČSL je v příkrém rozporu s dokumenty ČSL. JUDr. /!/
Josef Andrš přece jen.si uvědomuje, že okamžité zrušení pracovní
ho poměru JUDr. Sacherovi bez souhlasu ROH /!/ musí soud zru
šit. Proto vyhazov dopisem odvoi s.'í:, slibuje vyplatit ušlou
mzdu a zve k jednání 0 Sochor mrz.: o.u.je tormín koncem ledna
upřesňuje projednávané bodj. K ¿.o ¿oné
nedojde, spor pokra
čuje „

A
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Lidová strana připomíná rozbouřený úl a vedoucí bráchové
Žalman - André s ing. Kanou v roli horlivého služebníčka se snaží
čelit vlně protestních dopisů z místních organizací chaotickou
přestavbou ústředního aparátu a založením kliky- partajních přicmrdávačů. Je stále více zřejmé, že Dr. Sacheř pouze tlumočil
názory velké většiny členů, hluboce nespokojených s politickou
úlohou, jež strana ve společnosti hraje. Boj za Sachera se stává
bojem za ozdravění poměrů uvnitř ČSL. Snacl .nej výstižně ji to vy
jadřuje tříbodobé prohlášení ze Svaté Hory, Příbram, 6. ledna. •
Žádá: zrušit veškeré stranické tresty Dr. Sácherovi; trest. pro ’
Člena, který navrhlpostih /porušení, stanov, porláčení kritiky/
a vyzývá ke svolání mimořádného sjezdu, k němuž je třeba žádosti
nejméně 1/3 všech členů. Sjezd by měl vypracovat nový programový
dokument, změnit stanovy tak, aby umožňovaly co nejširšímu poč
tu členů aktivně ovlivňovat politiku strany. Z vedoucích míst
v aparátu musí odejít prospěcháři, kariéristé a obránci pochyb
ných zájmů /viz přpad Sacher/, Křesťanství jim slouží za taktic
ký politický převlek, vedoucí místa mají za svá, doživotně pro
najatá feudální léna. Žijí ze dne na den, zžíráni starostí, jak
odvrátit nevynnutelné. Pro uchování svých pozic jsou ochotni spo
jit se s kýmkoliv. Bude jim patřit budoucnost, stejně jako kdysi
minulost?

Jak vidíme, v sázce je nyní mnoho: budoucí charakter stra
ny, JGjí podíl na přestavbě, odvaha i věrohonost, s níž bude
v NF hájit zájmy věřících členů. Nynější situace opravňuje k na
ději, že i ČSL nastávájí po létech politické agónie roky tučněj
ší, prodchnuté větší odpovědností vůči společnosti; poslání, které
nikdo z nás, křesťanů, nesmí beztrestně svalit na druhé. Za: ne
členy držím všem odvážným a současně prozíravým lidovcům palce.
- vš -

Ps¿no 3. 2. 1989

Řeckokatolická církev /Gréckokatolícka cirkev/ v ČSSR je
částí všeobecné, tj. katolické církve, se kterou je věroučně
jednotná, uznává autoritu římského papeže a liší se jen svým
obřadem. Má jednu diecézi /eparchii/ se sídlem v Prešově, pod
jejíž jurisdikci patří všichni řeckokatolíci v Československu.
Toto biskupství má t.Č. £ol farností, 218 kněží /včetně důchod
ců/ a okolo 500 000 věřících na Slovensku a 40 OOOvv České socia
listické republice. V českých zemích je řeckokatolická farnost
pouze v Praze. Od 2. dubna 1969 stojí v čele řeckokatolické cír
kve v Československu Mons. Jan Hirka, papežský prelát, ordinář
a apoštolský administrátor prešovský s právy sídelního biskupa
/i když bez biskupského svěcení/. V současné době byl zahájen
proces svatořečení posledního prešovského biskupa Pavla Gojdiče,
mučedníka 50. let.
.
X X X X X

Maďarský primas, kardinál Laszlo Páskai přicestoval 21. led
na -do Říma. Očekává se, že bude mít předběžné rozhovory o ná- •
vštěvě papeže Jana Pavla II. v Maďarsku, která se má uskutečnit
v roce 1990.
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REAKCE - AKCE ?

.Názory
Polemika

Všichni se setkáváme s početnými reakcemi na různé nega
tivní jevy kolem nás.-Nyní, je zde jedno aktuální nebezpečí,
na které je nutné upozornit.
‘ v článek ”0 zakázaném ovoci”, z časopisu Vlasta č. 48 v
loňském roce, pojednává o pochybných tendencích v našem škol
ství a sice, jak řešit chybějící výuku na školách v oblastech
partnerských vztahů a sexu. Bylo o tom napsáno a oddiskutováno
dost a dost. A mnoho z nás bylo spravedlivé rozhořčeno a po
horšeno "zkratovou” výchovou sexuality, jaká se má dostat na
šim dětem. Mnozí z nás jistě souhlasili s články těch věří
cích, kteří konkrétně na tyto v.éci reagovali. Ale co dál? To
by přece bylo málo! Co by z toho všeho konkrétně pomohlo na
šim dětem? A tady se dostáváme k názvu tohoto článku. Reaguj
me akcí!
Obraťme se na sebe, my, rodiče. Všechno naše rozhořčení
a debatování o problému sexuální výchovy našich dětí je sice
správné - ovšem bez konkrétního odhodlání něco- změnit, je to
žalostně málo.
V celostátních statistikách se'-udává, že pouze 40 % dí
vek bylo poučeno svými rodiči /především matkou/ o menstruaci.
To je dost nízké číslo a při rozhovoru s věřícími maminkami
na toto téma, to nevypadá o mnoho lépe. A proto je nutné,
abychom obrátili pozornost ne jprve . k .sobě!
Pohled na to, jaká ’’výchova” se chystá v našich školách,
by nás mel přivést k tomu, co si mnozí z nás neradi připouš
tíme a odsouváme do mlhavé budoucnosti. Každý z nas r od1cu
/sebelepší "teta,; není to správné řešení/ je povinen se sám
natolik vzdělat a připravit, aby byl schopen čistým a prav
divým způsobem vysvětlit svým dětem skutečnost jejich naroze
ní, záležitosti týkající se^jejich těla a partnerských vztahůo
Nebude to lehké - vždyť dnešní lidé tak málo rozumí óvčmu tělu. Toto se ale dnes stává nutností! Musíme se sami stát
lidmi informovanými a informovat i své děti. Protože člověk,
který rozumí podstatě a souvislostem, se nedá lehce zmanipulovat.
Je potřeba konkrétního rozhodnutí - konkrétní akce ro
dičů. Čtěme a půjčujme si' literaturu. Z těch dostupných je
potřeba obzvláště upozornit na knihy: NUDr. Bečky: Jak jsme
přišli na svět, Dr. Gebharottové:v0d pěti.do pětadvaceti.
Poraďme se se zkušenějšími, óprosťme se oď-svých vlastních
předsudků
ale hlavně něco dělejme! Jistě všichni víme, že
máme odpovědnost za své děti, za jejich výchovu, lak nedo
pusťme, aby se celá záležitost odbyla ryze česky: ponadáváme,
podiskutujeme a tím je vše odbyto.

Bude to stát námahu, čas a hlavně budeme se muset nad
sebou zamyslet a připustit si nedostatky a chyby. A nejen to - žádá to i naši osobní změnu. Ale není právě toto evangelijní
duch?
MÁTA

_____ ;
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četla jsem ve Vlastě č. 48 článek ”0 zakázaném ovoci".
-.-Vyvolal ve mně hned dva různé pocity.
První byl příznivý. Konečně se zabýváme výchovou na.• šich dětí a to v oblasti velmi .citlivé, kterou je sex.
Druhý pocit -. byl pocit úzkosti z toho, jak málo cit
livě k tomuto problému přistupují naši kompetentní odborní
ci .
Výchova dětí ve všech oblastech utváření dospělého je
dince je především záležitostí rodiny a tuto odpovědnost ne
může plně nahradit nikdo, žádná instituce, tedy ani škola ne.
Děti, které jsou ve stejných třídách, mají rozdílnou
rodinnou formaci. Jsou různě poučovány, nebo se jim vůbec nik
do nevěnuje.
Myslím si, že je dobré, aby byly k dispozici pomůcky,
které rodičům tuto úlohu usnadní - pomohou překonat nevhodný
ostych některých .rodičů a vyburcují je k tomu, aby se svými
dětmi tyto otázky citlivě rozebrali. Je však zřejmé, že za
jádro odpoledne, případně jedno shlédnutí naučného filmu tu
to oblast neobsáhnou, nevysvětlí na trvalo. Oblasti výchovy
8c:m, přípravě k rodičovství je potřeba věnovat soustavnou
péči, a to v každém věku dítěte, je potřeba otevírat, mu širší
souvislosti těchto všech záležitostí.
Proto neodmítám jednoznačně přísun filmů se sexuální vý.cáuvou k nám do Československa. Je však nutné, aby škola či
jiné instituce spolupracovali s rodiči a nechali především na
nich, jak své děti poučí o sexuálním životě. Sex je intimní
záležitost a proto je dobré tuto intimitu nerušit; tím, že
dětem různé vyspělosti, dívkám i chlapcům promítneme filmy
o sexu, erotice a podobně, můžeme více pokazit, než získat. •
Přála bych si, aby škola více vedla děti k ohleduplnos
ti, toleranci, úctě jednoho k druhému, spravedlnosti, a čest
nosti, aby bylo ve škole více prostoru pro radost za. života
jr .o takového a aby si ho děti vážily.
yv
ledna 1989

-„¿-Veronika

Po 70 letech kně.z v o škole ...

Ta střední škola existuje v.Moskvě ra bulváru.Kutuzova.
čítá 1420 žáků, Její ředitel Jevgenij Topaler pozval na bese
du se studenty duchovního správce místní pravoslavné farnosti
otce Alexandra Měna. Bylo to poprvé po 70 letech, kdy kněz
vstoupil na půdu této školy.
Setkání trvalo více než dvě hodiny. Otec-Men mluvit o své
cestě k Bohu a potom se ho žáci ptali na . všechno: cčr-to je
liturgie, odkud se vzal svět, co je Církev, co. teologie, co
znamená věřit, jestli existuje rozpor mezi vědóu’a vírou,
proč.je na světě dobro a zlo.
■ Pčf’diskusi se studenti vyjadřovali takto: "Dosud jsme nikdy
nehovpřili s:ducnovním. Mysleli jsme, že kněz žije v jiném
světě. Mí-sto toho jsme zjistili, že - on se zabývá našimi prob
lémy a zná je...
.
. ;
Podle Týgodniku powszečhného
z 22. ledna 1989
vybral -rm-
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ČA PEK a katolicismus
O Čapkově poměru ke katolickému náboženství mohou být vyslo
veny různé názory: jestliže na ječme straně jsou známy polemiky
s někdejším přítelem Durychem /1926 a 1937/, na druhé straně
stojí svědectví blízkého autorova přítele Julia Firta, který nap
sal, že čapek byl věřícím katolíkem a pravidelně chodil do kos
tela. A podobně rozeklané se zdá být i dílo Karla Čapka: najdeme
v něm skeptické popírání transcendence a absolutna vůbec /po
vídka Tribunál v Trapných povídkách i Továrna na Absolutno/ a
zase velebení františkánské pokory^/Italské listy/, bytostnou
potřebu přimknutí k tradičním křestanským hodnotám /závěr Kra
katitu a R.U.R./, ano, i potřebu transcendentna jako posledního
oběžníku a zákona lidského konání /Boží muka, život a dílo skla
datele Foltýna/.

Jak vysvětlit tyto rozpory? Lěl snad Čapek nejasno v základ
ních otázkách postoje ke světu? Byl - jak soudil Jaroslav Durych
a po něm i Timotheus Vodička - vskutku relativistou, "ironikem”,
který všechny hodnoty postuluje a opět popírá, který si jen pohrávc s nejrůznějšími možnostmi? Uhnízdila se i v Karlu Čapkovi
pýcha moderního intelektu?

Domnívám se, že nikoliv. Čapkův vztoři k Bohu měl podobu pal
čivě prožívaného, stále znovu se vynci ujácího problému. Odmítnu-,
tí absolutních hodnot u něho znamená por..xúní dopředu daných,
apriorních a člověkem jen pasivně přijatých idejí. Rozhodující
je pro něho každodenní prožívaná přítomnost - ne ovšem banální
všednost, ale každodennost ozářena jasem něčeho vyššího, hori
zontu lidského vědomí a koníxií, které můžeme nazvat se Sokratem
daimonion, s katolíky i protestanty Bohem nebo s ílcvlíčkem
prostě common sensem.

čapek tedy nepřitakával katolicismu jako ideologii /odtud
jeho satirické obrazy klerikální prvorepublik.tr uké politiky/,
jako dopředu dané a hotové soustavě, kterod c uf jen akcepto
vat. Ale chápal jej jako možnost reuení krize oOuči sného C-luvč, jako výzvu k hledání hlubšího smyslu. ¿kvóta, "...nedovedu
poo-hopit^ proč tolik lidí nábožensky vlas mně lhostejných, kte
rým nejde o spásu jejich duše, bojuje rozčileně proti lidovému
katolictví. Katolictví jako každé náboženství je lepší než polovzdělaný a laciný ateismus; jako ktervkoliy jiný vztah k bohu
dává osobnímu životu hlubší nodnotu. Neplet se do těchto věcí,
kdo jsi nábožensky mrtev; nebot necítíš, oč jde. Nejde o pár
dogmat, nvbrž o sám útvar života..." /Karel Čapek, List Jarosla
vu Durychovi o katolících. Lidové noviny, 3*9.1926/.
Jan Toman

Redakce si dovoluje upozornit, že koncem roku 1988 v naklada
telství Československý spisovatel Praha vyšlo:
Karel čapek -Spisy IX "Od člověka k člověku I", kterou vřele
doporučujeme. Jedná se o krátké články, úvahy a glosy zveřej
něné v dobovém tisku, a to z let 1905 - 1925. Vynikající po
kladnice moudrosti a důvtipu. Pozornému čtenáři jistě neujde
článek ze 4*2.1924 zveřejněný v Peroutkově přítomnosti "Proč nejsem komunistou”. Ogiciálně si to -.lůže střední a mlaÚá generace přečíst vlastně poprvé’ ¿.řásný dárek k 50. výročí
úmrtí tohoto vpravdě českého literárního génia.
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POZVÁNKA DO KINA
------------------------------- j

K DUCHOVNÍ KiEDITACI

V současné době se v kinech objevily nebo brzy objeví
některé filmy, které by si náročný divák, a nejenom on, neměl
nechat ujít. Jedná se e obnovené uvedení již starších filmů
/Andrej Rublev, Pirosmani, Strom přání/, nebo o díla premiérová,
která se řadí do t.zv. proudu ’’spirituální kinematografie”, jejímž
ústředním tématem, je mravní obroda člověka v současném světě, pl
ném chaosu, ztráty mravního kodexu a vlády demagogických ideo
logií. Toto pozvání, vzhledem k malému prostoru, nemůže recenzo
vat a uvádět do souvislosí, ale budu se snažit alespoň doporučit.
’’OBĚŤ” /Offret/, režie Andrej Tarkovskij /švédsko - Francie 1986/
Film-obraz, hluboká poetická metafora s časoprostorem - ”posledních věcí lidských". Hlavní hrdina filmu, vysokoškolský profe
sor Alexander, pod dojmem svých vlastních meditací, situací v nichž
se nalézá a dalších náhod /.jako záhadného televizního přenosu o
atomové válce/, dospěje k osudnému rozhodnutí a poznání - svět ve
kterém žijeme je na pokraji záhuby. Je-li vůbec možné ho nějakým
způsobem zachránit, je to možné pouze činem absolutní pokory - sebecbětí. Zapálí svůj dům a říká "je potřeba se odmlčet”. Jeho pě
tiletý syn, který po operaci ztratil možnost mluvit, v závěru fil
mu najednou promluví: "Na počátku bylo slovo? A proč?" Ano, je
potřeba se odmlčet a nechat mluvit Boha. Tarkovského film je nes
mírně náročným dílem, vyžadujícím silnou intelektuální a emocio
nální spolupráci diváka i s jeho duchovní meditací. Budeme-li ml
čet, tedy nebudeme-li žvanit, dáme prostor tvůrčímu slovu, které
naplní činem svůj obsah. Tomu odpovídá dnes již proslavená Tar
kovského poetika - mnohaminutové záběry bez dynamiky a vnější
ho děje, stavba filmu je určována volnou asociací. Je tu refle
xe a meditace o smyslu víry. Proto Alexander spolu se synem sází
suchou větev s prosbou, aby se stalo Stromem ivota. Jakoby mi• ■ebodem se ve filmu objevují obrazy italské renesance, je sly'■ . hochovy pašije sv. Matouše, Švédskou a japonskou lidovou
Ano, člověk ve svém duchovním spolutvoření s tvorbou tra'.¡.-.endontální Věčnosti Boží a s pokorou, tedy bez pýchy intelek
tu, může směřovat k lidství v tom pravém slova smyslu.

"Konec civilizace může nastat dřivě, než spadne první
atomová bomba. Stane se to v okamžiku, kdy zemře poslední člo
věk, který věří v Boha."
Andrej Tarkovskij
"MISE”

/The Mission/, režie Roland Joffé /Anglie 1980/

------------------------------------------------------------í_t___________________________________________________________

Tento film je držitelem hlavní ceny na mezinárodním fil
movém festivalu v Cannes 1986, Zlaté palmy,
Padesátá léta osmnáctého století, Jižní Amerika, Paraguay, povo
dí řeky Paraná. Misie jezuitského řádu vytvářejí v této oblasti
t.zv. redukce, jakési křestanské obce a snaží se v nich domorodé
indiánské obyvatele vřadit do, jak se dnes říká, nadnárodního
společenství věřících. Vatikán podlčr nátlaku mocných Evropy
a nařizuje zrušení misií. Jezuixé dobro chápou dosah tohoto
rozhodnutí a proti komu je n<míiono a brání své duchovní právo
i indiány proti španělským a portugalským konkvistakořům. I za
cenu vlastní smrti. Jde o umělecky náročnou analýzu mravní vy
spělosti civilizace, nositelů této civilizace, v naprosto kon
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krétních historických podmínkách a souvislostech. Jde o střet duchvoních a světských principů mravního kodexu doby, které však
platí bez ohledu, na čas a situaci. Joffému se podařilo bravurně
zvládnout velmi složitou tématiku mravního poslání ducha a roz
kladného působení světa. Jako vždy duch je kladen v obět, proto
že pouze vysoká mravní hodnota dckáže vejít do tak hlubokého sta
vu pokory. Navíc si v tomto filmu přijde na své i divák toužící
po velkolepé nebo ohromující podívané - má ji mít, včetně monu
mentálního pohledu na snad nejkrásnější vodopády světa, Iguaců,
do jejichž vířícího, asi dva kilometry dlouhého-, kotle, je indiá
ny házen misionář přivázaný na kříž. To hned v úvodní scéně fil
mu.
’’Všem p.ak řekl: "Kdo chce jít za mnou, zřekni se sám sebe,
den co den ber na sebe svůj kříž a následuj me.Nebot kdo by si
chtěl život zachránit, ztratí ho, ale kdo ztratí svůj život pro
mp.e, zachrání si ho”. Lk. 9, 23-24.
V přeneseném slova smyslu o těchto slovech Kristových je
i film "MISE".
.
.
’’POSLEDNÍ CÍSAŘ”, režie Bernardo Bertolucci /Itálie - Čína 1987/
Vynikající historická freska slavného italského režiséra,
o osudech posledního čínského císaře, kterého svrhla revoluce,
Dokonale profesionálně udělaný film, dokazující, že i historický
velkofilm může být nejen velkolepou podívanou, ale i hlubokou umě
leckou sondou a vizí doby a člověka uprostřed ní. Toto ’’velké té
ma" Bertolucciho vždy zajímalo /vzpomeňme u nás bohužel nikdy neu
vedený film ”20. století”/. Jen těžko lze naznačit alespoň osu
tohoto díla na tak malé ploše, proto opravdu telegraficky: zrca
dlo je doba nastavená svědomí a osudu člověka, nebo osud a svědo
mí člověka je nastavené zrcadlo době? Vysoce.-mravní idea filmu
je hloubkovou analýzou této protikladné ntážky, -á to vše v nád
herných a velmi -exotických exteriérech a interiérech Číny.

Grant

CESTOU DO EKAUS
Navečer. Svět pustne pod širým nebem
a nikde, nikde místa k odpočinku duši
naší;
někdo dvorec zavírá na noc
• •
a světlo sháší.

Teč v samotě cesty potkáme TŠ, Pane,
v podvečeru tak sami,
pod střechu bezpečnou uvedeš nás vlídně
a Chléb Svůj podivný rozdělíš s námi.
Albert Vyskočil
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Na Velký patek 89 tomn bude rok, co se setkáváme k modlit
bám za osiřelé biskupské stolce v olomoucké katedrále sv. Václa
va. Přijáme a.modleme se: ’’Pane, dej nám biskupy podle svého
srdce”.

x x x x x

25» března 1989 uplyne rok od pokojné manifestace věřících
na Hviezdoslavově náměstí v Bratislavě. Tato událost zůstává stá
le výzvou pro všechny v-ěřící. Jsme zde a budeme svědčit o své ví
re, o své naději, o své lásce. Bratři Slováci - díky Vám! Se svíč
kou v ruce proti zvůli a náálí - to je naše ’’demonstrace”!
Už nemůžeme mlčet při porušování náboženských svobod a ostatních
lidských práv. Christus vincit, Christus .regnat, Christus imperat.
x x x x x
2. března je svátek blahoslavené Anežky České. Již sedm sto
letí se k ní modlí náš lid. Blahoslavená Anežka Přemyslovna je
stále s námi. Očekáváme její svatořečení s nadějí a trpělivostí.
x x x x x

V pondělí 30. ledna byla ve Vatikánu zveřejněna nová papež
ská exhortace s názvem "Christi fideles laici”, v níž papež Jan
Pavel II. shrnuje závěry posledního biskupského synodu z podzimu
lc87, který se zabýval posláním laiků v Církvi a ve světě v dneš
ní době.
X X X X X

Papež Jun Pavel II. stanovil, že příští zasedání celocírkcvního biskupského synodu se bude konat ve Vatikánu ve dnech
Ju. září až 28. října 1990. Hlavním projednávaným tématem bude
"Formace knězi v současné situaci”.
x x x x x

V pondělí 6. února přijal papež Jan Pavel II. ve Vatikánu
v 80 minutové soukromé audienci sovětského akademika a nositele
Nobelovy ceny 681etého Andreje Sacharova s manželkou, kteří dlí
v těchto dnech na návštěvě v Itálii. Andrej S~charov se v Římě
rovněž setkal s řeckokatolickým metropolitou lvovským z Ukrajiny,
který však trvale sídlí v Římě, kardinálem Myroslavem Ivanem
Lubachivskim.

x x x x x

19. ledna 1989 zemřel v Mělníku ve věku ¿34 let emeritní sy
nodní senior Československé církve evangelické ThDr. Václav Kejř,
který stál v čele této církve v letech 1969 až 1977.
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DOŠLO

PO

UZÁVĚRCE

Otec František kardinál Tomášek vyzval všechny biskupy v

jejichž diecézích , j.e ctěn sv. Vojtěch, aby 23. dubna, v den

kdy církev slaví jeho svátek, vytvořili modlitební most spolu

s českými a moravskými zeměmi. Ve výzvě se uvádí, že tento
modlitební most má být utvořen v den svátku sv. Vojtěcha každo

ročně, a to až do roku milénia jeho smrti /1997/. K tomuto vý
ročí bylo českými a moravskými biskupy a ordináři vyhlášeno

Desetiletí duchovní obnovy národa.
x x x x x x x
Kardinál Tomášek ustavil Výbor křestanské pomoci.
Podrobnější informace uvedeme v příštím čísle.

