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DOPIS

Z

RUSKA

Jak je krásná ta stará a stále nová skutečnost: nezčetní li
dé ve všech národech země dosvědčují obětí svého života, že Člo
věk nebyl stvořen k tomu, aby si zoufal.
Když člověka tíží chybné kroky, bolestné zkoušky a deprimují
cí zkušenosti - jak si nevzpomenout vždy znovu na jednu z podstat
ných skutečností, o níž jde po celý život! Je živa v nitru člově
ka. Má jméno Pokoj v srdci.
Pokoj v srdci nově oživuje někdy ospalé společenství. Povstá
vá úžas. Probouzí se neočekávaná radost, dech poezie - a pro všech
ny, kdo to mohou pochopit - mystické vidění člověka.
V pokoji srdce se rozplývá starost o sebe, ba ještě více:
objevuješ, jak v oběti života uskutečňuješ sebe sama. Tvůj život
pak dostává náhle a stále znovu smysl. Ptáš se, kde leží pramen,
z něhož lze tuto vnitřní sílu čerpat?
Spočívá v tajemné přítomnosti lásky.
Kéž bys věděl, že k tobě Bůh stale přichází... Nejdůležitější
je pro tebe objevit, že on tě miluje. Tam leží pramen. A jeho lás
ka je blízkost a prominutí.
Jeho odpuštění vyzařuje důvěru, a proto je pokoj srdce možný,
ba jistý.
Miluje tě - dokonce i když ty si myslíš, že ho nemiluješ.
Přijde den, kdy mu řekneš: Miluji tě, snad ne tak, jak bych rád
chtěl, ale miluji tě.
Nyní, když končí 20. století, byla jasná tvář evangelia osvo
bozena od prachu dlouhých let: pro každého člověka, i pro toho,
kdo to neví, je Vzkříšený zde.
Bydlí v hloubce tvé duše, v úžasu ze společenství sestupuje
až do nejhlubších vrstev. Jeho přítomnost je tak jistá jako život
sám.
Pochybuješ o tom dosud? Ale^proto nejsi nevěrný. Pochybnost je
někdy jen obrácená strana víry. Žízeň po jeho přítomnosti zapaluje
v tvých nocích světlo a jeho svit se v tobě šíří.
KRISTE,
neseme v sobě zranění, ale především zázrak tvé tajemné pří
tomnosti. Odlehčeni nebo dokonce osvobozeni jdeme, Kriste, po
cestě s tebou a opíráme se o tvé slovo: ’’Svůj pokoj vám dávám.
Vaše srdce at se nechvěje a neděsí.”

Z dopisu bratra Rogera z Taizé, který byl napsán k miléniu křes
tanství v Rusku.
V jihomaďarském městě Pecs se od 28.4. do 1.5*1989 sejdou mladí
lidé z různých národů a církví. Budou se podílet na životě zdejších
farností a scházet se k modlitbám v Postelích uvnitř města. Bcdou^
též hovořit o myšlenkách z tohoto dcpřsu v souvislosti se svým každo
denním životem.- P ř i , e J c e .• Iníoruace obdržíte v katedrále.
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V prvním čísle naŠelio časopisu, v rubrice Došlo po uvávérco
jsme oznámili, že kardinál Tomášek ustavil Výbor křestanské po
moci. Zároveň jsme slíbili.. ?e blir.lí informace uvedeme v příštím
čísle. Zde tedy plníme svůj slib. Samotnou informaci, kterou pře
bíráme z Oběžníku arcibiskupství pražského c. 3/89 uvádíme krát
kým zamyšlením.

Š I H 0 N D ,

TY

SPÍŠ?

Také Boží Syn se ocitl v krizi. Také on potřeboval člověka.
Tři byli nablízku, ale ne s ním.
Ta situace se opakuje stéle, dnes jako už po tisíciletí. Ko
lem zdravých jsou nemocní. Kolen sytých hladoví. Kolem úspěšných,
družných, spokojených jsou, osamějí, trpící, bezmocní, pronásledo
vaní, vyřazení na okraj společnosti i za něj. Liy víme, že v nich
je Ježíš takto postižený. A ...?
Čtyři desetiletí naše katolická církev spala. Byla uspána, ja
koby. Pod náporem teroru ustoupila do kostela a fary, aby mohla
duchovně sloužit aspoň tel..*, kteří přišli sami, kteří se odvážili
Chodit za farníky obnášelo riziko, že kněz půjde k lopatě a oltář
s kazatelnou osiří. I trk byli sice aspoň někteří umírající zaopa
třováni, ale jinak církev pro ostatní "nejmenší bratry’* prostě
nebyla. Byli bez ní, opuštění..
Řekněte, že to není pravda. yli přece knězi, kteří se v nej
horších dobách odvažovali navštěvovat osamělé ovečky a pomáhat
potřebným. Jistě, byli. Ej la t-.ké solidarita katolických laiků s
chudými a nemocnými. Nikdy se nepřea tály konat skutky tělesného
milosrdenství, řečeno slovyvi:atcčh2 s in. Sluší se vzdát díky Bohu
za mnohé skryté hrdiny krásí/role lásky j nozi třeli bídu, a přes
to si dokázali vzájemně pomáhat a navíc nepřehlédli jiné ještě
chudší, kteří jim neměli čím oplatit. Kolika nevěřícím bližním se
služba tělu stala službou duli, průzorem do duchovního světa křestsnů, kteří jim sloužili s újtou a citem.
Bylo .to tak a je to tak. Proto také církev a její víra žije.
Její životnost zajištuje nejen věrná v rtikální láska k Bohu, ale
také horizontální láska k lidem. Víra přichází k lidem v podobě vě
řícího křestana, který umíjOTji lovat čir;-m. Církev reprezentují v
labyrintu světa laici, vždyt v něm žijí.’ Církev existuje ve všech
nás, včetně nejprostšího laika a malého špunta, který objímá svého
Ježíše a spolu s ním jeho bratry a sestry citem a soucitem neztvrdlého srdce. Takže, když každý uděláme na svém políčku své, je udě
láno vše? Není, něco přece jen chybí, a nikoli zanedbatelného.
Povinnost lásky zavazuje nejen nás jedince, ale církev jako
celek viditelný a mající reprezentaci. V pohledu světa je církví
papež, biskup, farář a jen stěží katolík jako takový. Ale co na tom,
proč si dělat reklamu jako farizeové? Dobro nemáme konat kvůli své
slávě, naopak: ”at neví tvá levice, co činí pravice" /Mt 6,3/.
Správně, samolibý dárce kazí d <r i svou duši, nedovoluje Bohu, aby
ho odměnil božsky, vybírá si hrad pozemskou odměnu. Hasíme se tedy
opi0 o.■■ to/at od ješitného setazrcadlení. Pán od nás požaduje činy ry
zí lásky, k.podobě jeho lés-y*
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To alevneznamená, že smíme vygumovat z evangelia jiný požada
vek: "Tak at svítí vaše světlo před lidmi, aby vidáli vaše dobré
skutky a vzdali slávu vašemu otci v nebesích." /Mt 5,16/. Církev od
začátku milovala bližní takříkajíc oficiálně. V Jeruzalémě vyčle
nila pro "službu při stolech" první jáhny, ale plynule v celých
dějinách je charitativní činnost integrální, neodlučitelnou součás
tí jejího poslání. Jako Ježíš činil a učil, tak musí i jeho církev.
Způsoby a formy se během staletí rozrůstaly a měnily, ale vždy
nějaké byly ...
..o dokud nebyly potlačeny. Anežský rok služby životu nám ta
to abnormalitu připomněl. Také začal probouzet "víru, která se pro
jevuje láskou” /Gal 5,6/. Budíček zazněl letos v lednu v dopisech
otce kardinála ke katastrofě v Arménii /viz Katolické noviny č.
2/1989/. V nich ohlásil, že ustavil Výbor křestanské pomoci, jehož
prvním úkolem je pomoc Arménii. Další úkol představuje "Arménie u
nás", samozřejmě. Ohlas v katolickém lidu, pokud bylo možné zjistit,
přesahuje očekávání. Koho by nešokovalo slyšet mladé lidi, jak se
ptají ne Co za to, ale Co můžeme dat těm, kteří na někoho čekají?
Někteří se cítí více přitahováni apoštolátem a litují, že nemohou
naplno roztáhnout křídla. Těm bych řekl: Uvědom si, že nejpodstatnější hlásání je apoštolát života, s legitimací nezištné lásky ke
všem lidem. Jiní vidí své místo tam, kde je třeba bránit svobodu,
Pro takovou rytířskou duši bych rád upozornil na neuvěřitelnou, moc
bezmocných: ryzí, obětavá láska umí drolit nenávist pomaleji, ale
nakonec účinněji a trvaleji než silová obrana, byt nezbytná a
oprávněná.
Veřejná, aspoň volně koordinovaná křestanská pomoc je potřebná
ještě z dalšího^důvodu. Jak známo, dva spolu udělají více a lépe
než každý zvlášt. Spojí se dvojí rozum, dvojí zkušenost, propojí
se dvojí volný Čas, dva okruhy známých atd. A co když se např. ve
larnosti sejdou ne dva, ale pět, deset? V tom případě už je nadě
je, že nezůstane bez pomoci nikdo z farní rodiny. Ti druzí si pak
budou nejdřív šeptem a později nahlas říkat, jako kdysi v první
církvi: Ti katolíci jsou ale dobří lidé, jak se oni starají o každé
ho mezi sebou, ale vůbec i kohokoliv bez rozdílu. Nanoncc by se to
správně už nemělo vůbec říkat, protože to bude samozřejmé.
Tak co - budeme dál čekat na tržišti na někoho jiného, aby nás
zaměstnal?
pz

NAŠE KŘESŤANSKÁ POMOC - VÝBOR KĚESÍANSKÉ POMOCI

Výtah z Oběžníku arcibiskupství
pražského 3/89, str. 12 - 13
Je vskutku načase, abychom my katoličtí křestané začali plr.it
příkaz lásky už nejen jednotlivě a nahodile, ale společně a s pluui.i
odpovědností za všechny "nejmenší" bratry a sestry v našem dosahu.
Tím. také odpovíme na výzvy ke společenské angažovaností způsobem
nám vlastnínu "Církev je expert v oboru lidskosti", řekl papež
Pavel VI.
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Začít se musí vyhledáváním pracovníků v terénu. Je mnoho.ne’nčrných obětavých věřících, kteří mají zkušenosti s pomocí bližním.
Ti i další ochotní se už nyní mohou hlásit, svému knězi i na.naši
adresu /jméno, adresa, telefon, osobní “udajevohledně kvalifikace a
jiných okolností týkajících se účasti v křestanské pomoci/. Podob
ně budeme evidovat zájemce o brigádu do Arménie.
jorčasně se může rozvíjet farní inzertní služba, která se už
osvědčila. Konkrétně: V návaznosti na mši sv. bude v sakristii
laik, jemuž je možné sdělit prosby o pomoc i nabídky různých slu
žeb. Zaznamená vše i s adresami do sešitu nadepsaného třeba OD ČLOvuklA K ČLOVĚKU. Výstižně formulované to uveřejní v kostelní vývěsce,
a to s číslem. U něho se zájemci dovědí potřebné údaje. On se také
bude sen snažit vyhledat pomoc popř. najít řešení. Příklady proseb
a nabídek:
- ochrnulá maminka dvou dětí hledá pečovatelku, za odměnu
- daruji dětskou postýlku
- vypomohu s nákupem a úklidem, cca 1 hcd. obck.n
- vozíčkář by rád do kostela, když ho někdo zaveze
- vezme ne někdo na pout na Hostýn? atd. atd.

Prosme společně o požehni'ní pro m.ši práci.
Výbor pro křestanskou pomoc
Arcibiskupství pražské
Hradčanské ntm. 16, 119 02 Praha 1

Přinášíme vám informace o řetězové hladovce za propuštění
věiřiú svědomí, která stále probíhá v Brně, zároveň s úvahou Václa
ve. jmlaufa o křestanském zakotvení takovéhoto mravního i bytostně
lidského apelu na mocné.
K brněnské hladovce
V Brně pokračuje od 15. listopadu řetězová hladovka za proou.-jtení všech politických vězňů u nás. Drží ji lidé různého přes
vědčení, od bývalých komunistů až po katolického kněze. Délka růz
ná /l-lpdní/, vůle stejná: skutkem ukázat na hodnoty, pro něž sto
jí za to hladovět. Petr Hrdina, jeden z iniciátorů celé akce, nám
věřícím promluvil ze srdce, když ve svém dopise předsedovi vlády
mluvil o půstu za obrácení svědomí. Tedy hladovka nebo půst?
První pojmenování je pro mne jistým synonymem slova nátlak.
Inteligentně sděluji příslušným úřadům nebo osobám, k čemu mne doh
nalo jejich pohrdaní lidskou důstojností. Spoluobčané zase nemohou
říci, že jsem zůstal lhostejný ke zlu. Jenže: nepotvrzuje se tu
jakýmsi paradoxním způsobem jejich vse-moc a má^bez-moc? Neříkám
vlastně jen “já tady hladovím, tak je přece pustte", s různým poč
tem vykřičníků? Nepc hybuji se v zakletém kruhu situace, narýsova
ném vládnoucí mocí, v roli prosebníka, kterou naši páni přímo mi
lují? Jistěže hladem mluví tíha mravního-příkazu, stejného pro pá
na i kmána. Jeho tiché poselství je- však utlumeno halasem polnic,
pod nimiž se šikuje k útoku našs ego, chrastíc přitom zbraněmi,
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které při bližším pohledu vyvolávají spis? shovívavý úsměv.
Postící se člověk přejede nejprve kritickým okem vlastní vý
zbroj a vidí ji v celé bídě: na prvním místě se obrací do svého ni
ra a ne na vládu; nevyžaduje nokání, ale sám je činí; nechce hned
Šnit smýšlení druhých, ale především vlastní; nestaví, si před oči
cizí hříchy, má-li ve svém oku trám. Vyznáním viny si odkrývá mož
nost najít v hloubce svého zkroušeného srdce společnou řeč s otroKy moci. Oba stojíme před Panem, solidární ve svém hříchu. V hloub
ce pokory si nikdo nemůže hrát na mravokárce. Zde pramení křestanská
láska k nepřátelům, trvalý apex na společnou provinilost a čluh přel
Kristovým křížem.
Během půstu, při dobrovolném následování Ježíše na poušt, může
me hlouběji prožít slova o chlebu, jenž metači. Jasnozřivost, dar
svobodného odříkání, kajícníka znova T7rmcí k bytostnému určení být
Božím obrazem. ke vláda a můj hlad, nýbrž pokání, které nabízím Bohu
s pokorným vědomím nepatrnosti svého dc...-u ... přece s vírou, že nebuč ;
opomenut. Ocitám se v prostoru Božího slitování, volám-li společní
se žalmistou za sebe, za zavřené i za jejich pronásledovatele:
’’Zhloubi volám k tobě Pane, vyslechni máj hlas”. Rozbíjím zakletí
přítomné situace tím, že ji v pokoře svěřuji svému Pánu, jehož s
vírou následuji.
Ježíš nepotřeboval obrácení, a přece se před začátkem veřejného
vystoupení 40 dnů o samotě- postil a modlil. V duchu oběti a dobro
volného odříkání si ve zkratce prosel putování svého národa do žaslí
berné země, ztotožnil se s dějinnou zkušenosti, která proměnili stádo
reptajících kočovníků v lid Sm.ouvy. nemusel, vždyt byl dříve než
kbrahám; ale narozením ve chlévě se stul ?ohem s námi a pro n.^s,
naším společníkem. Nabízí obrácení, odpuštění hříchů, možnost začít
znovu růst pod sluncem Boží lísk^
Období postu v řetězové hladovce nemusí tedy být jen politic
kým činem, opřeným o hlubokou lidskou solidaritu v dobrém. Přijmeme-li jej jako výzvu k pokání /zpověď/, k následování Krista na
posšt /denní modlitba a mše svátá/, pak vedeme zápas i na auchovní
rovině, v hloubce vztahu Ja a Ty, můj Pane. Zde umlká každý poli
tický kalkul; v konečném důsledku jsme všam vnímavější pro svět
nadosobních hodnot, jež zakládají politiku hodnou svého jména

/udav dl a uf

Řetězová hladovka v Brně
Prvním popudem bylo zavření I. Polanského a internace A. Navrá
tila, k nimž se přidala hromadná zatčení aktivistů po 28. říjnu /v
Brně P. Cibulka, I. Jirous, F..Lízna, D. Skála, J. Tichý/. Koordi
nátorem se stal Petr Hrdina, Prušanecká
Brno-Vinohrady, který ce
lou-akci 15. listopadu zahájil.
Smyslem hladovky je solidarita s našimi politickými vězni, sna
ha upozornit vládu i veřejnost na jejich osud, protest proti poru
šování lidských práv. Hladovka má trvat tak dlouho-, dokud Zde nebu
de propuštěn na svobodu poslední vezen svědomí. Zájemci nechtzse
obrátí na Petra Hrdinu. Počet dnů je libovolný /zatím 1-15/. Účast
níci hladovky informují každých 14 dní /nyní každý měsíc/ předsedu
vlády, sdělovací prostředky /RP, CTK/ a kardinála Tomáška, Druhý ře
věz začala současně
Vidlařová. Za "šechny věřící, kteří S'
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postili, nechejme zaznít dva hlasy:
Vladimír Matoušek píše L. Adamcovi 16.12. /dopis č. 3/ v návaznosti na program Desetiletí duchovní obnovy:
’’Jsme přesvědčeni, že tento bod - vědomí odpovědnosti za osud
svůj i svých bližních - je klíčovým momentem jak v duchovní obno
vě národa, tak na cestě k spravedlivě spravované a dobře řízené
společnosti”.
Katolický kněz Karel Satoria /fara Vrbice, okr. Předav/ ve svém
dopise předsedovi vlády ze 3* ledna /10 dní postu, Vánoce-Nový rok/
zdůraznil:
”Jak jste byl průběžně informován, již řadu týdnů se mnoho lidí
postním úsilím snaží ne pouze protestovat, ale především pomoci.
Pronásledovaným, i těm, kteří pronásledují, či toto zlo umožňují.
U většiny z nás^nejde tedy o protestní h?.adovku, ale o postní boj,
jak ho zná křestanská praxe. Nejde tedy, pane předsedo vlády, o boj
proti Vám, ale o Vás, abyste byl zíshun věci spravedlnosti a skuteč
ně obecného dobra. Takto na Vás myslíme při svých modlitbách a obě
tech. ”
Věřící se snaží během poslu denně s1av it e ucharisui c':ou
a modlí se žalm 51. Hladovku dosud drželo kolen 40 lidí.

MAGOR OPĚT ODSOUZET:

V poslední době jsme svědky horečné snahy státní moci o ...ikvidaci svobodně smýšlejících aktivistů. Soudy s Václavem Havlem c.
dalšími v Praze jsou toho křičícím důkazem.
Do této ponuré scenérie bezpráví zapadá též na Moravě proces
s nezávislými literáty Ivanem Martinem Jirousem /všeobecně znám
pod pseudonymem či přezdívkou Magor/ a Jiřím Tichým, který se ko
nal 9. března letošního roku v Jihlavě.
Ivan lví. Jirous je 451etý básník a teoretik umění. Právem ho
lze považovat za duchovního dědice odkazu známého katolického vy
davatele za první republiky Josefa Floriána ze Staré Říše na Česko
moravské vysočiněj jehož vnučku Juliánu si vzal za manželku. Oba
žijí ve Staré Říši. I. M. Jirous kromě celé řady esejů a studií vy
dal r. 1986 v exilovém nakladatelství sbírku "Poezie mimo domov",
v mnichově básnickou sbírku "Magorovy labutí písně", jež byla vyzna
menána cenou Torna Stoparda. Pod pseudonymem "Magor" je znám i jako
mluvčí a obhájce českého literárního a hudebního undergroundu, což
mu vyneslo už čtyři soudní procesy s nepodmíněným trestem vězení.
Tentokrát stanul před soudem popáté. Obžaloba mu kladla za vi
nu rozšiřování petice ve věci nedávno ve vězení zemřelého Pavla
koňky, která nastavila zrcadlo našim bezpečnostním organům. Připo
mínala popravy a mučení v padesátých letech a poukazovala na to, že
ani dnes není zdaleka ve vězeňském a trestním systému ČSSR všechno
v pořádku.

Soud započal v 8,30 hodin. Zástup asi 200 většinou mladých
lidí připravil ''Magorovi”, vedenému příslušníky Bezpečnosti do
soudní budovy, potlesk a výkřiky sympatií. Do soudní síně, zapl
něné převážně příslušníky StB, proniklo jen několik málo lidí»
Obhájce dr. Machourek zpochybnil vlastní konání procesu jako práv
ně zmatené, nebot prokuratura tvrdila, že v petici uvedl Jirous
nepravdivé údaje o počtu popravených v 50. letech. Aby soud mohl
posoudit závažnost trestného Činu, žádal prokuraturu o sdělení
skutečných čísel, což dodáno nebylo, nicméně prokuratura nadálo
operovala Jirousovým údajem přes BOO popravených, čerpaným z Kra
tochvílovy dokumentární práce "Žaluji”, jako skutkovou podstatou
trestného Činu pobuřování podle paragrafu 100 trestního zákona.
Rozsudek byl vynesen před 16. hodinou. Ůirousuvl wměřil sou
16 měsíců nepodmíněně ve II. náoravné skupině, jeho spolupr-: covní
ku Tichému 6 měsíců v II skupině. Soudcové se.nestyděli vynést
tento hanebný a ničím nepodložený ortel tvární v tv:? doéegaci
Mezinárodního helsinského výboru v čele s knížetem Karlem
Sck.warzenbergem, klsrá tyla na procesu přítomna.

Výňatky_z Magorových_labutích_oísní
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V úzkostech volal jsem Beránka
těsná je moje skořápka.
7 neklidu nocí^ v hrůze dní
prosil jsem, at ji uvolní.
x
Modlím se k zemským patronům
ďábel at opustí náš dům.
Svatý Václave s bábou Ludmilou
spas svou ubohou zemi spanilou.

x
Píseň si zpívám má jeden takt
s ďáblem se nesmí sjednat pakt.
x

,.... : ccranra
bílá kolem něho záře,
ustrašeně před ní blednou
našich mučitelů tváře.
x
Sv. Hugo Grenobelský
zachovej mi rozum selský,
zachovej mi v lapáku
rozum rodu písmáků.

x
A nc-jtěžšího mezi hříchy
prosím Tě zbav mne totiž pýchy.

x

Poprosím vroucně Marii Pannu
0 milost Pane Bože prosím
pro všechny pro nás které Tvůj Syn
at ochraňuje Julianu
zachránil svojí smrtí kříže
modlitbu tichou pouštím ze rtů
opatruj Františku a Martu.
volám Tě vroucně skrze mříže.

x

x

J?*TĚ K MODLITEBNÍMU^ÁPASU

Vracíme se v tomto čísle Ještě k tenata tzv. modlitebního
záporu či boje. 'Prcbleizut:’.:u uvádíme dopisem redakci Velehradu
a důkladnější roube? pochází z pera PhDr. Radomíra Malého^z Brna,
i- :?'/’j/iý text modlit . bníco zápasu zde uvést nemůžeme, nebol se
jedná o několik veizí mnohastránkového materiálu.
1 rítele v redakci,'

se zájmem jsem si pročetla VaŠ časopis. Oce
ňuji, že si všímá mnoha luzných oblastí v našem životě, ...
Pozastavila jsem se nad úvahou o modlitebních zápasech.
Já sama jsem se s tímto výraz ?m setkala teprve nedávno, když jsem
byla n.huauu přítomna v jc..¡ncn kostele na pobožnosti, kde jsem se
dozvěděla, že jde o modlitební zápas, ale nic bližšího.
O moc víc se nedozvídám ani z Vámi zveřejněné úvahy podepsané H-ypsilon a vůbec mi není jasné, p'XČ se pisatel tak rozhoř
čuje a tvrdí, že se modlitca stává formou nátlaku. Někdo nám ně
co vnucuje? Nebo my někomu? Každý se ..Dece může rozhodnout sám.
Připadá mi dost tvrdé obvinění, ž? i.'.>dlLtěbní zápas nerespektuje
svobodu ani osobnost. Asi by to chtělo více objasnit, okolnosti,
které byly popuuem k napsání tohoto článku.
člověk je najednou zmatený a neví, co vlastně dělá dobře a
co ne. Mém se modlit takto, nebo jinak? Peřím se nechat r.iéím
ovlivňovat? Taky můžu úvahu přejít s tím, Že pica tul předložil
svůj názor a o nic víc nejde. Každý at se zařídí podle sebo, le
ní mi však jedno, že se lidé dívají na věci různě. Zajímá mě,
proč tomu tak je.
Tolik moje poznámka k této-úvaze. At se Vám práce daří.
Březen 1989 - ■

Milka

I n___ n~e c_e s s a r i i s _ u n i t a s _.
Papež Druhého vatikánského koncilu Jan Xh.HI. s oblibou pou
žíval výroku sv. Augustina: "In necessariis unitas, in dubiis
libertas, in omnibus caritas1’, tedy čshxy ”V nezbytnostech JeJun-ta, ve sporných věcech svoboda, ve všem láska'5. Pohled na katolí
ky v našem prostoru vzbuzuje dojem, že často zapomínají na tento
odkaz papeže aggiornamenta.
V poslední době se vyrojila celá řada různých modlitebních i
akčních iniciativ, pocházejících z řízných spiritualit a procuýedí.
Nic proti tomuto faktu,.: Katolická církev není monolitem a^té do
movské právo v ní najuoú duchové riz.se ;c věcech víry smýšlející a
cítící. Zde platí "ve spoinýcn věcech su ?buda.... ". Ovšem nelze
současně šli lnout résa-lu prvcí :
n?;.’tnost<-ch jodu
. ’’ □ Ve
v.L-.-c a m_v. ;.\t :’...sí .O'-’t
jIj.
c-l."-e vy.? ?
u.'. z
z smích punruaji nekterí teoxogovví magisceriem cix’xive a nxosuji
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bezuzdnou volnost používání antikoncepčních prostředků, nap dají
církevní zákaz rozvodů, obhajují homosexuální sňatky a dcionce
interrupce nepovažují za hřích, potom se jednoznačně proviňují
proti jednotě Církve - mystického těla Kristova. U nás bohudíky
nedochází k takovým extrémům, nicméně rozkladné tendence tu exis
tují. Některá společenství, ovlivněná budhismem a hinduismem,
rozšiřují slovem i písmem víru v reikarnaci, čili v převtělování
duší, což je v naprostém rozporu s naukou Církve a narušuje její
jednotu. Totéž lze říci i o tvrzení, že prý zlí duchové budou
jednou také spaseni, které se někde šíří.
Na druhé straně je však třeba říct, že jednotu často nabou
rávají také ti, kdo z pozice rádoby pravověrnosti vystupují proti
těmto rozkladným tendencím. Klasickým příkladem je manifest "kod-’
litba za svátého biskupa - modlitba za duchovní probuzení Moravy",
o němž jsme stručně informovali v minulém čísle. Podpis pod tento
manifest propůjčil jakýsi anonymní "Kolektiv z charismatické obno
vy arcidiecéze olomoucké". Elaborát vsak jasně postrádá spirituali
tu katolického hnutí obnovy v Duchu svátém a prozrazuje naopak pů
vod z dílny stoupenců schizmatického arcibiskupa Lefébvrea, odpůr
ce Druhého vatikánského koncilu a obnovené liturgie. Slovník je ty
picky jejich: agresivní nepadaní "kacířů", připomínající středověk,
panický strach z hc.szí, vytvářející atmosféru podezíraní a nedůvěry
mezi křestany navzájem. .Autoři /nebo autor/ se opírají o encykliku
papeže Pia X. "Pascendi Dominici gregis" proti modernismu a pouka
zují na její aktuálnost dnes tváří v tvář autodestrukci Církve na
Západě, jejíž symptomy se projevují též u nás. Takový postoj je
však jednostranný. Encyklika "Pascendi ..." znamenala ve své době
nepochybně pravé slovo v pravý čas, nebot modernistické bludy zpo
chybňující magisterium Církve a ve sv5 extrémní podobě dokonce po
tírající zázraky, Ježíše Krista bylo třeba odsoudit. Ovšem způsob je
jí -plikace římskou kurií postrádal velmi často potřebnou u. K něnost a ochotu k diskusi. Každý teolog, který měl odvahu forríovsu
pravdu víry novým způsobem, byl automaticky podezírán z hoicuc a
někdy i postižen zákazem publikovat. Tyto potíže měl v určité době i
nynější prefekt kongregace pro doktrínu víry kardinál Joseph^Batzinger, jehož určitě pisatelé manifestu-z "kacířství" neobviňují,
naopak se ho dovolávají. Problémy s římskou kurií zakusil tenkrát
i tak významní teologové jako Hans Urs von Balthasar, Jean Daniélou
a Henri de Lubac, jejichž zásluhy o Církev ocenili pokoncilr.í pape
žové Pavel VI. a Jan Pavel II. tím, že je jmenovali kardinály. Akce
vyvolává reakci. Nynější nebezpečné uvolnění věrouky a mravouky v
některých lokálních církvích je jen důsledkem dřívějšího podezíra
vého a nedemokratického vztahu římské kurie k teologům, což odstra
nil teprve Druhý vatikánský koncil. Toto autoři manifestu neuvádějí,
čímž se stává jejich dokument neobjektivním.
To by ještě nebylo nejhorší. Tím se stává přímé napadení jed
noho českého kněze. Autoři sice nejmenují, z poukazu na čestný
doktorát univerzity v Tubingen je však jasné, že se jedná o dr. Jo
sefa Zvěřinu. Manifest polemizuje s jeho tézemi ohledně modlitby a
postu. Některé argumenty jsou na místě, je však nutno co nejrozhod
něji odmítnout diskvalifikaci J. Zvěřiny jako údajně "liberálního"
teologa, který má "jednotu ducha" s destruktivními teologickými
proudy na Západě. Tělové osočování je nejen rozbíjením jednoty Cír
kve, nýbrž i porušením třetího pravidla z uvedeného výroku sv. Augu
stina: "ve všem lásku". Nespravedlivé obvinění je vždycky projevem
nelásky. Autoři se ani slovvm n^zm-nu/í, ■ e květina vydal v padesá-
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tých letech statečné svědectví Ježíci Kristu, byl pro Jeho evange
lium více než deset let vězněn, v sedmdesátých letech zbaven místa
vyučujícího na bohoslovecké fakultě v Litoměřicích a pronásledován
pro svůj statečný postoj ve věci lidských práv, který je důsledně
a hluboce křestanský. Polemika manifestu s ním se snaží vzbudit do
jem, že Zvěřina se nemodlí a duchovně nežije. Kdo ho znají a mě
li příležitost vidět ho ponořeného do hluboké modlitby, musí ozna
čit každou podobnou snahu' za perfidní. Zvěřiny jako teologa si vel
mi váží nynější Sv. Otec, který využívá snad každé příležitosti
návštěvy Cechů u něho, aby jej před nimi vyzdvihl a poslal mu po
nich pozdrav.
Laniiest chce v nejlepším úmyslu upozornit na hodnoty, které
novověký modernisons odsunul stranou: půst a modlitbu. Dovolává se
zjevení Panny Marie v Medjcgorje, Církvi sice ještě neuznaného, nic
méně se zřejmými známkami pravosti, potvrzenými i tak významnými
teC<gy jako R. Laurentincm. Též kardinál Ratzinger se vyjádřil v
rozhovoru s žurnalistou Messorim ve prospěch tohoto zjevení. Nicmé
ně autoři textu prezentují modlitbu a půst jako cíl, nikoli jako
pros ředek. Modlitba, půst, sebezápor a veškerá asketika jsou
pr.//-; dedky, které nás mají vést k větší lásce k bližnímu a obětavé
službě bratřím a sestrám. Tento cílový faktor v manifestu výrazně
postrádám. Doporučuji jeho a^turme důkladně si prostudovat staré,
nicméně svou platnost neztrácející dílo Chautardovo .’’Duše veškerého
: pusíolítu”, které správně ve smyslu katolické nauky staví duchovní
život co souladu s živote:? činným, kiy ten první má být inspirací
druhého účinnou pomocí k jednání pudle vůle Boží.
Manifest předkládá tzv. "Program pro duchovní probuzení", kde
jsou kladné momenty, nutící k vážnému zamyšlení. Důraz na. živé far
nosti, které mají být bratrilým společenstvím a nikoli shromáždě
ním anonymních jedinců, je ui-eba s radostí přivítat, nebot o totéž
se snaží i náš časopis. Nelze všaxk snilasit s navrhovaným systémem
"učednictví", předpokládajícím noviciát, katechumenát a duchovní
služby s délkou sedmi let. Jestli autoři chtějí některé vybrané
osobnosti, které mají zájem, tínivO způsobem vést, nikdo jim samo zřejmě bránit nebude. Manifest ale nebere vůbec na zřetel různost
duchovních cest, vyplývající z odliš: .é formace a letory jednotlivců
a,hlavně působení Ducha svitého. Kolxk jen existuje v Církvi roz
ličných spiritualit! Přiton každá z nich, je-li opravdu správně
praktikovaná, vede ke svatosti života a účinnému křestanskému svě
dectví, Kdyby pisatelé muniiestu chápali navrhovaný systém tří stup
nů učednictví jako jednu z možností, potom říkám "ano". Jenomže oni
ji představují jako jediný myslitelný způsob, což akceptovat nelze.
Netavím se k manifestu jednostranně negativně. Je zřejmé, že
autoři byli vedeni upřímnou snahou prospět Církvi, správně vidí je
jí ohrožení a chtějí se pro ni nasadit. Aby tato jistě chvályhodná
aktivita nevyzněla naprázdno, je třeba respektovat dvě zásady:
oprávněný pluralismus Církve a předpoklad dobrého úmyslu u druhého.
Nikdy nemohu svoji duchovní cestu prezentovat, jako "jedině správnou"
a ^i^Q^zální, vždycky jen jako svůj skromný přínos. Polemika s
odlišnými názory je vždycky možná, ovšem musí být věcná a ne "rana
mi pod pas", bezdůvodným obviňováním z kacířství apod. Takové prak
tiky rozhodně neslouží jednotě v lásce, kterou tolik potřebujeme•
A na závěr mám ještě jednu prostu: aby takové a podobné ini
ciativy nebyly anonymní nebo se skrývající za nějaká "hnutí" apod.
Ne každý jistě může dát své jméno veřejně všanc, nicméně ve spole
čenství by se měl vždycky alespoň jeden najít.
Radomír Malý
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/ ç- ¡; tali i s m e s e . . .
Otázky redakce:
1. kák_js2u v_novém cí£fe’eZkíá: 2^--lňíí:';_c.'rlmňll.2í:í2&_2ň£22ÍL2E_l
ní_katolíků_y_církj7i_ajnimo_ni?
2. Jsou tyto otázky předmětem jinéhc_církevně-právního_dokumentu?

Protože otázka č. 2 je spise otázkou doplňující otázku první,
odpovídám jedním článkem^na obě. Církevní zákoník z roku 1983
byl vypracován na zaklade dosud platného CIC z.roku.1917 a na zá
kladě koncilních a pokoncilních dokumentů. Kodifikuje /uzákonuv?/'
výsledky koncilu a období pokoncilního, pokud tyto byly již ales
poň částečně ověřen;/ praxí. V kánonecn proto nacházíme přímo do
slovné citace z kcncilnícn a pokoncilních dokumentů nebo alespm
za pomoci změněných formulací vyjádřený smysl těchto dokumentů.

Začněme proto nc-jpr e odpovědí na druhou otázku, protože
se týká dokumentu vydaného druhým vatikánským koncilem, tedy do
kumentu, který je časově dřívější a který byl brán v úvahu ;řl vy
pracovávání textů kánonů kodexu. Je to dekret o apoštoláte Ían..á
Apostolicam actuositatem vydaný ld.11.1965. V tomto dekretu se
mluví nejen o právu, ale přímo o povinnosti laiků být pro sve po
jení s Kristem - Hlavou apoštoly, královským kněžstvem. Mají c-n~
to apoštolát konat tak, aby jejich činnost a služba pastýřů /.’ ■?ží/ se navzájem doplňovaly. Základem dobrého apoštolátu jsou p.-irozeně dobré skutky laiků a svědectví vydávané vlastním živote...
8 tím se ovšem nesmí laici spokojit. I o nich platí slova
sv. Pavla: "Běda mně, kdybych nehlásal evangelium!” Laici apoš
toluji i sJovem a ovlivňováním svého okolí, především všude nr.,
,íie se nacházejí a kam častokrát se ani knězi nedostanou: v re ’ •
nách^ na pracovištích, ve společnosti, při setkáních s vlažným • .
xřesíanství nepraktikujíčími katolíky, s jinověrci či nevěřícími.
Proteze to má být Činnost čerpající svou sílu z lásky, vyjadřuje
se nejen dobrým slovem, ale také vc spojení s charitativním jed
náním. "Co jste učinilivjednomu z mých nejmenších bratří, mně jste
učinili!” Nebudu se zmiňovat o dalších druzích apoštolátu pro je
ho rozmanitost. Připomeňme, že se do něj v rámci liturgie, činno
sti farnosti i v osobním živote mohou zapojit všichni. Zvlášt
žádoucí je apoštolát žen i mládeže«.
’’Apoštolát jednotlivců se stává naléhavým zvláště v těch
krajích, ve kterých je svoboda církve velmi omezena. Za těchto
velmi nesnadných okolností nahrazují laici, pokud je to v jejich
možnostech, kněze. Ačkoli vydávají v nebezpečí svoji svobodu,’
někdy i život, presto učí lidi svého okolí nauce evangelia, vy
chovávají je k náboženskému životu a katolickému smýšlení, přivá
dějí .je k častému přijímání svatostí a zvláště k pěstování eucaaristické zbožnosti ... ... Apoštolát jednotlivců má zvláštní pole
působnosti v krajích, kde je katolíků málo a kde jsou rozptýlení.
Tam je vhodné, aby se laici ... scnázeli k rozhovorům v menších
skupinách, bez nějaké pevné inotituc.ií nebo organizační formy ...
přátelstvím a výměnou zkušeností se mohou vzájemně duchovně pod
porovat, aby překonávali nesmzu nadměrně osamoceného života
a činnosti a aby jejich apoštolžt přinášel větší úrodu.”
/Dekret o apoštolátě laixu a. 17/.
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Apoštolát jednotlivců je však vhodné doplňovat organizo
vaným. apoštolátem ve sdruženích« Dekret v n. 18 a n. 19 mluví
o důležitosti sdruženého apoštolátu a mnohosti jeho forem. Vy
jímám z textu: ”... člověk je tvor společenský... . Bohu se zžlíbilo ty, kdo věří v Krista spojit v jeden lid Boží. Organi
zovaný apoštolát dobře odpovídá lidské i křesťanské potřebě
věřících ... At jsou apoštoly ve svém rodinném společenství,
vu farnosti i diecézi ... V dobrovolných seskupeních, do nichž
se rozhodli sdružit. Sdružený apoštolát... vyžaduje společnou
akci.o. Sdružení... poskytují svým členům oporu, vychovávají je
pro apoštolát, organizují a řídí jejich apoštolskou práci,
takže lze očekávat mnohem větší užitek, než kdyby jejich čle
nové působili jako jednotlivci každý zvlášu. Za nynějších po
měrů je zcela nutné podporovat ... sdruženou a organizovanou
formu apoštolátu. Vždyť jen pevným semknutím sil je dnes možné
v plné míře uskutečnit cíle apoštolátu a účinně bránit jeho
dobrodiní. Přitom zvlášť záleží na tom, aby apoštolát zasáhl
běžný způsob myšlení a sociální situaci lidí, ke kterým se ob
rací, jinak často nedokážou odolat tlaku věrejného mínění a
institucí.
Rozmanitost apoštolátnich sdružení je velká. Některá si
volí .». hlásání evangelia, posvěcování, další se snaží o proni
knutí časného řádu křesťanským duchem, ještě jiná vydávají svě
dectví Kristu skutky milosrdenství a lásky... pozornost zaslunují ta, která podporují a zdůrazňují větší vnitřní jednotu
mezi praktickým životem svých členů a jejich vírou. Sdružení
nejsou samoúčelá, ale musí sloužit poslání církve ... Mezi
národní katolické arganizace dosáhnou lépe svého cíle jestli
že skupiny do nich zapojené a jejich členové s nimi budou mít
co nejužší spojení.
Při zachování náležitého spojení s církevní autoritou ma
jí laici právo zakládat sdružení, řič it je a vstupovat do nich.
Je však třeba vyhnout se tříštěni sil, ke kterému dochází, když
se bez dostatečného důvodu uvádějí do života neužitečná sdru
žení nebo zastaralé metody. Rovněž není vždy vhodné-prosazovat
formy existující v některém národě neuvážlivě-do jiných náro
dů” .
' '
V no 21 se pak upozorňuje na přednost těch organizací,
kzeré jsou doporučovány hierarchií: ’’Všechny apoštolátní orga
nizace je třeba mít v patřičné úctě, ale ty, které hierarchie
vzhledem k časovým a místním potřebám pochválí nebo doporučí,
nebo jejichž ustanovení prohlásí za zvlušt naléhavé, mají kně
zi, řeholníci i laici hodnotit nejvýše a podporovat podle osob
ních možností. Mezi ně musíme dnes počítat mezinárodní or/aniz.jce a skupiny katolíků”.
Tolik tedy Dekret o apoštoláte laiků. Mluví tedy výlučně
o sdružování se věřících uvnitř církve. Ohlasem na zmíněný de
kret je v kodexu kánon 215 a částečně i kánony 225 §1 a kánon
227. Kánon 215 říká: "Věřící mají právo zakládat a řídit^sdružení za účelem lásky a zbožnosti nebo k podporovaní křešťanského povolání ve světě-a také právo se shromažďovat za účelem
společného dosažení těchto cílů”. Věřícími rozumí tento ká
non stejně tak duchovenstvo jako laiky. Důvodem sdružení tedy
nemohou být cíle, které nejsou totožné s cílem samotné církve.
Dá se říci, že všechna tato sdružení jsou skupiny lidí, kteří
chtějí pomáhat církvi v šíření ducha křesťanské lásky, skutků
milosrdenství a hlásání evangelia.
R&tr
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CÍRKVI

Rozhovor ing. Janků pro Volksstimme - Údajná pražská "die
céze v metru'’. Nehorázné napadání Otce kardinála Tomáška a J,
0vnogurského. - Nepravdy a polopravdy o obsazení biskupských
stolců. - Profesor Pokorný jako vždy naprosto spokojen.
V rakouském komunistickém deníku Volksstimme /16.2.1989/
je na 3- straně článek se sympatickým názvem "Jen ignorant mú
ze být proti církvi". Jedná se v podstatě o rozhovor redakto
ra deníku s ing. Janků. Po krátkém úvodu, v němž se mimo jiné
praví, že si náš ÚV může gratulovat, že pověřil do funkce ta
jemníka pro církevní otázky tohoto relativně mladého muže /Jan
ků má ?+let/, který se dobré zapracoval. Je prý u ordinářů v
úctě a umí s nimi ‘jednat. Nevím, jak se ing. Janků vyzná ve
svém oboru a církevních dějinách, jak se praví v úvodu, ale to,
co následuje, tomu vůbec nenasvědčuje. Jestliže se totiž Janků
v církevních záležitostech skutečně dobře vyzná, pak se dá prá
vem pochybovat o j-ho pravdomluvnosti. Připustme ovšem ještě tu
možnost, že rakouský komunistický novinář pracuje stejným sty
lem jako jeho kolegové u nás a rozhovor otiskuje patřičně, upra
vený. V každém případě chceme na tomto případě názorně demonstro
vat onu starou zkušenost, že marxisté brežnevovského ražení ne
mají v podstatě nikdy zájem říkat pravdu a zkreslují skutečnost
vždy přesně natolik, nakolik si to vzhledem k informovanosti vět
šiny předpokládaných příjemců jejich informací mohou dovoJ.it.
Jsem totiž toho názoru, že některé lži a neslušnosti v člťnku za
cházejí tak daleko, že by u nás z výše uvedených důvodů nemohl
být otištěn.
Tedy konkrétně: "Nechceme vést žádný boj proti církvi...",
to by uneslo ještě i RP, i když zkušenosti katolické církve u
nas jsou spíše opačné, i co se ing. Janků týče. Horší už by to
bylo s "diecézí v metru", v Praze prý dobře známou, kde prý pra
cuje skoro celá tzv. podzemní církev. "Ne proto, že bychom je
tam byli poslali my, ale proto, že tomu tak sami chtějí. Odpra
cují si pár hodin při zametání metra, když metro nejede, a mají
celý den volno k organizovaní." Jsou prý oficiální církví kromě
kardinála Tomáška ostře odmítáni. Takže pražané, pozor, to jste se
ještě z našeho tisku nedozvěděli: v noci je metro centrem klerikální opozice zametačů, kteří ráno houfně vylézají z podzemí, aby
organizovali. Samozřejmě je pak třeba vědět, že naše vedení zcela
zbytečně zdůvodňuje, proč nemůže připustit, aby na určitých mís
tech pracovaly protisocialistické živly. Vždyt přece oni sami, ti
to nevyléčitelní konspirátoři s tituly dok:torů věd, teologie a
filozofie upustili zcela dobrovolně svá předchozí zaměstnání, nebot podzemní církev to zkrátka nutně do podzemí táhne.
Když hovoří o Otci kardinálu Tomáškovi, ukazuje ing. Janků,
že je politikem-nezdvořákem bez jakékoliv politické etiky. Slova,
jimiž veřejně označuje Otce kardinála za starce, který "podepíše
téměř všechno, co mu člověk předloží ... píše navzájem si odporu
jící dopisy a zaujímá stanoviska rovněž navzájem si odporující...",
jsou těžkou urážkou nejen Otce kardinála, ale i celé katolické
církve. Je neuvěřitelné, jak si dovolí naše vedení, které si oso
buje právo neustále se odvolávat na '’’většinu poctivých věřících
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občanů”, ústy svého zástupce tyto věřící občany v zahranič?! tako
vým způsobem ponižovat.
Pohledána katolicismus na Slovensku je opepřen následovím :
”... jistý Čarnogurský, který je jedním ze dvou ne jdůležitě jč.h
organizátorů slovenské klerikální opozice, je synem funkcionáře
Hlinkový gardy.” Redakce Volksstimme pak pečetí: "To byla za HiLlera fašistická slovenská SS." K tomu stručně Dr. Ján Carnogivsl.ý
osobně: “Otec byl skutečně členem a náčelníkem štábu gardy. K to
mu je však třeba dodat, že to trvalo 3 /slovy tři/ dny /12.-14,3.
123'3/. Z této funkce byl odvolán v den vzniku Slovenského štátu
spolu s velitelem gardy K. Siderem, protože byl Němcům nepohodlný.
V té době byla garda obyčejnou ozbrojenou složkou Ludové strany,
jak ji měly i ostatní politické strany /např. Selská jízda strany
agrární/, a s fašismem nebo SS neměla naprosto nic společného. Nik
dy předtím ani potom otec už členem gardy nebyl.”
Jihomoravským ’’politizujícím katolíkům" je pak připisováno
zneužívání poutí na Velehrad a na Svatou horu ?! k politickým
účelům. Takže v Příbrami pozor na jihomoravsny, protože ”\'čor při
jdou mladí lidé k poutníkům^s kytarami a začnou zpívat politické
písně.” Tak vidíte, vy křestané, kteří tvrdíte, že se politika ne
ma do křestanství plést! Na ing. Janků si nepřijdete. Zazpív !t o-li
si ve svém společenství ’’Slunce at svítí, kde jsi ty” nebo “Bár
ku”, pak už zpíváte Jpoýútické písně! Tedy raději nezpívat a mate
klidné svědomí z číslo “duchovní” náplně. Dále se budu muset opcat
příslušných pánů farářů, zda skutečně musejí každý rok oficiálně
úřadům oznamovat, že ke svátku Nanebevzetí Panny Marie, resp. sv.
Cyrila a Metoděje se bude na Hostýne, resp. Velehradě konat pou£.
Nebohé úřady to totiž nevědí a dozvídají se to prý až ze západních
vysílaček.
V otázce obsazení biskupských stolců daremní katolíci “stá
le mluví o 13, ale to není pravda. Jedna diecéze je pro řeckokato
lické věřící na východním Slovensku”, a ta přece, jak všichni dob
ře víte, vy jedni-římští katolíci, němu s vaší církví vůbec nic
společného. Hnu-tí ’PiT je podle redakce Volksst. “Organizace,
rá povstala v poválečné době, když Vatikán uvrhl církevní klatbu
na všechny komunisty a jejich spolupracovníky.” Nejsem si jistý,
zda rok 1971, kdy vzniklo PiT, je ještě poválečná doba, /mož. á má
redakce na mysli válku s op ort uni sinem a revizicnismem v r. I>ó8
u nás/, ale papež rozhodně v této době neuvrhl do klatby ani komu
nisty, ani jejich spolupracovníky.
. Trumfy však přicházejí v závěru: “V roce 1988 nastalo určité
Uvolnění, když byly nově obsazeny 3 vakantní biskupské stolce. Le
ní to naše vina, že dva biskupové zase hned zemřeli /Olomouc a Ni
tra/”. Lze ještě naletět na omšelý trik, kterým se už kdysi pou
čilo i RP, když při dokazování lživosti západních vysílaček de facto tvrdilo, že pověřením biskupa-ordináře správou arcidiecéze jo
již arcibiskupský stolec obsazen /případ Trnavy a Olomouce do ro
ku 1987/. Následující tvrzení se však zatím naše vedení přece jen
neodvažuje doma použít, nebot odpověu-na otázku, které vakantní
stolce obsadili další dva vysvěcení biskupové, skutečně zná snad
jen ing. Janků. Bohužel si však nepamatuje, že olomoucký pan bis
kup Vrané zemřel již půl roku před vysvěcením zmíněných biskupů.
Aby pohled na věc nebyl příliš jednostranný, zašel redaktor
nakonec i za “druhou stranou”, “mluvčím a zástupcem” československými
katolíků prof. L. Pokorným. Přejme tak učinil na doporučení ing,
Janků. A tento nezdolný spojs.ojenec s postavením církve u nás po
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celé období od roku 194tí hned ujištuje, ze toto postavení, s nímž
byl ostatně spokojen již v 70. letech, se ještě velice zlepšilo.
"Dostáváme ted mnohem větší příděl papíru a knihy, které vydáváme,
jsou na dračku." A hned drží v ruce i "pádný důkaz": knihu o his
torii Svaté země vydanou v nákladu, představte si, celých 5 000 vý
tisků. Myslí si snad rakouský redaktor, že pro naše katolíky těch
5 000 výtisků postačuje, anebo je jeho záměr zdůraznit absurditu
předešlých slov? Neleniv, běžel jsem se hned po této informaci po-dívat do^Charity, jestli na mne snad ještě něco zbylo. Ale ouha,
tam zjištuji, že ona kniha, která je již rozebrána, nevyšla v cír
kevním nakladatelství, nýbrž v lidoveckém. Takže se nám pan pro
fesor pochlubil cizím peřím, anebo se cítí být více lidovcem? Re portérovi bych pak poradil, aby si příště stav podávání náboženské
literatury zjištoval raději přímo v našich "četných" -katolických
knihkupectvích. Srdce by mu radostí určitě zaplesalo, kolik tam
mají knih. Jsou ovšem stejně málo náboženské jako ty, které nabí
zejí ve své nabídce Katolické noviny. Pan profesor by také rád do
Rakouska a SRN studovat hnutí jáhnů. Varuje však před podzemní cír
kví, která má prsty všude a mohla by se do těchto styků vloudit.
Pane profesore, my obyčejní laici víme, že katolické církev byla,
je a bude vždy jen jedna. Takže k vašemu dělení církve na podzemní
a oficiální: děkuji, nechci.
- jp -

/ + Dosud se nám nepodařilo zjistit, kolik má vlastně-ing. Janků
let, pouze to, že do svého nynějšího úřadu byl uveden-4. ledna
1983. Po jeho datu narození budeme nadále "pátrat" a bude-li mož
no sdělíme jej.
Red./

Rehabilitace kardinála Mindszentyho?
Různé maďarské organizace doma i v zahraničí se domáhají reha
bilitace kard. Jozefa Mindszentyho, maďarského primase, jež zemřel
ve vyhnanství v Rakousku v r. 1975. 26. prosince byl z příkazu Rákoszyho režimu uvězněn. Dva měsíce na. to byl odsouzen na doživotí
za "velezradu, špionáž, ohrožení bezpečnosti státu a obchod s valu
tami". V r. 1955 byl kard. Mindszenty propuštěh z vězení a přebýval
v domácí internaci. Získal svobodu v době maďarského povstání v r.
1956. Po intervenci sovětských vojsk se maďarský primas schoval na
americké velvyslanectví v Budapešti, kde pobýval do r. 1971. V tom
to roce mohl díky intervenci Pavla VI. vycestovat do Rakouska^ kde
zveřejnil své vzpomínky. Zemřel v r. 1975 a byl pochován v madarské
kapli rakouského poutního místa v I.íariazell.

VÍME JEŠTĚ 0 SVÁTKU MATEK ?
Na 14. 5. připadá letos tradiční svátek niatek, který se slaví vždy
2. neděli v květnu. Píšu tyto řádky zrovna na lviDŽ, který je v křestanských kruzích často terčem kritiky. Lépe než kritizovat negativ
ní je prosazovat pozitivní. Měli bychom pro vás jeden z návrhů/jak
oživit farní společenství a to zcela oficiální akcí. Můžeme uspo
řádat v neděli odpoledna pobožnost pro naše maminky a potom uspo
řádat oslavu v.-.širším kruhu rodin naší farnosti, např? v zamluve
ném salonku či sále - s pásmem, soutěží, programem. Takže pánové,
úkol pro
_red_
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TŘI PODESTY PRO ZLEPŠENÍ UPLATiLUÍ PRÁV VĚŠÍCH

Dne 19. února 1939 zaslal RFDr. Václav Frei, CSc. předsedo
vi výboru Čs. veřejnosti pro lidská práva a humanitární spolu
práci /dále Výbor/ Pruď. EUDr. Zdeňku Dienstbierovi, DrSc. list,
ve kterém uvádí tři podněty pro Činnost tohoto Výboru.
První podnět se týká většího uplatnění věřících občanů ve
veřejném dění v československé společnosti.
Tento podnět je aktuální proto, že věřící občané sice tvo
ří významnou část naší společnosti /v celé ČSSR asi 30 r obyva
telstva, na Slovensku douonce většinu/, jsou však téměř nepřipev
ni v naší současné veřejnosti - v nápadném kontrastu k situaci
v blízkém zahraničí /např. LLR, NDR, zcela nGvě i v SSSR/, i k
soucasné publicitě negativních společenských jevů u nás.
Druhý podnět směřuje k přiměřenějšímu zastoupení věříc?'?h,
zejména laiků ve Výboru.
Upozorňuje na potíže při reprezentování katolických laiků,
kóeří tvoří nejpočetnější skupinu věřících v naší společnosti.
Katoličtí laici tč. nemají u nás žádnou vlastní organizaci, uo-konce už po desetiletí nemají legální možnost vzájemné komunika
ce mimo bohoslužby, takže se jen nahodile vzájemně znají nebo si
mohou vyměňovat zkušenosti.
Třetí podnět vyzývá Výbor k porovnání požadavků nedávné
31-bodové petice katolíků jednak se situací u nás, jednak se zá
věrečným dokumentem vídeňské následné schůzky, podepsarým v’leh
nu tr. Tato petice, která jistým lapidárním způsobem shrnuje vol
kuu Část aktuálních potřeb zejména katolických věřících u nás a
vzhledem ke své podpoře od Františka kardinála Tomáška i od ví
ce než 600 000 občanů ze Slovenska, Moravy a Čech se stala jedi_ïm z mála výrazně veřejných projevů katolických věřících.
Závěrem Dr. Frei uvádí, že ve svých podnětech vychází z prv
ního přesvědčení, že věřící jsou zde, ve své vlasti doma, že si
právem uvědomují svou spoluodpovědnost za přítomnost a budcucnos’.
naší společnosti, svých národů a za uchování duchovních, etickým...
a kulturních hodnot, které ve svých církvích přijali a které ty
chtěli dále rozvíjet.
Rec; she?

S radostí vítáme článek "Vojtěšské desetiletí v obrázcích
dětí" v Katolických novinách Číslo 11 ze 12. března 1989, který
informuje o soutěži pro děti. Soutěž je rozdělena do čtyř věko
vých kategorií a má svá pravidla, která je možné získat na far
ních úřadech._
Obrázek je nutné odevzdat svému duchovnímu správci nejpozdě
ji do konce dubna, proto se zavčas__Í_R_ř_o_r_m_u_j_t_e_2
Redakce
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V&žená redakce!

H
1

Názory
Polemika

Dostal se mi do rukouyáš nový časopis '‘Velehrad”» Díky za
něj a také za ostatní křestanské časopisy, které nás informují
o životě církve a také o jiných událostech veřejného života,kte
ré bychom se jinak z oficiálního tisku nedczvěuěli.
Ale, mám takový pocit /a to nejen jo./, že některé příspěvky
na příklad v ’’Křestanských obzorech” postrádají vyjádření kompe
tentních církevních osobností, odborné popouzení těchto přispěvkůP Nejde mi o žádnou cenzuru a jsem naopak velice rád, že k rů/
ným věcem mohou zaujmout své stanovisko laici a křescanstí akti
visté. Jde mi spíš o to, aby některé jejich mylné názory si pro>.
tý čtenář nevysvětloval jako něco, co je oficiální stanovisko
církve o
Představoval bych si to tak, že určitá kompetentní osoba,
neuo kolektiv církevních odborníků by měl zaujmout stanovisko
k určité otázce, která by nebyla zrovna v souladu s katolickým
’:.č čníme
Říká se, že i dobrý kněz se někdy dopustí ve svém kázání
.Indu. O co víc se to týká nás laiků, kteří nemáme potřesu/ zna
losti a vědomosti. Jde o to, abychom nesešli se správné cesty
a když se to snad někdy stane, aby tu byl někdo, kdo nás na to
včas upozorní. Iůohlo by se také stát, že bychom měli různé :'oub-?
niky", kteří by mohli zneužít situace, kdy nemáme řácné biskupy
a vydávali by své elaboráty ja.iu stanovisko církve.
Tím myslím konkrétně pojednaní v Křostanských obzorech od
kolektivu Ch. 0. Nechtěl bych se nikoho dotknout, ale nezdá se
i. tento recept vhodný a použitelný pro všechny věřící. Nemužeina př. vnucovat tvrdé posty o chlebě a vodě osobám, které
’ ' žce pracují a mnohým jiným. Také njkolikahedlnové modlitby
?xsmůžeme chtít po všech, protože ne každý se dokáže tak dlouho
. soustředěně modlit.
Nechrne na uváženou co komu vyhovuje. Tu nejde o pohodlnost,
ale o určitou dispozici. Přece víme, že také řeholní společenstvu
jsou různě zaměřena. Některé jsou kont •■mplativní, jiná slouží r.o
mocným a zase jiná se věnují mládeži.
Jestliže dotyčným osobám vyhovuje tento způsob, o kterém by
lo jejich pojednání v Ku, jisté nikdo nebude mít námitky, aby v
tom pokračovali i nadále. Je to jejich způsob, ale^neměli by ho
vnucovat ostatním. Nabídnout jim to, to ano, ale at má každá
prostor realizovat se po svém. Vždyt je tolik jiných způsobů, ja*.
na sobě pracovat a při tom pomáhat jiným. “Nenakládejme břemena,
která se jen stěží dají unést”, lak nějak podobně zní citát z
Písma sv. Skoro každé stanovisko se da podpořit nějakým tím ci
tátem z Písma.
Pán Ježíš z nás jistě nechce mít nějaké utahané a ubručené
morousy, ani po nás pedantský nevyžaduje, abychom bez uvážení ko
nali to či ono. Chce však po nás, abychom na sebe vzali svůj kříl
každodenních povinností a následovali Ho. lo, co pak dáme navíc,
abychom dávali s radostí. Vždyt veselého dárce miluje Pán.
Každý z nás má nějaké hřivny a tyto hřivny bychom neměli r ■
chat ležet ladem, ale měli bychom se smažit využívat je jak pro
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blaho své rodiny, církevního společenství a tím vlastně také- pro
blaho svoje.
To je jen názor jednoho z čtenářů, se kterým samozřejmě r.r' zí nemusí souhlasit. Rád si přečtu názory jiných a vůbec se nebu
du zlobit, když se mnou nebudou souhlasit.

SK

V loňském roce vyšel ve čtvrtém čísle měs.učníku. Lidové no
viny článek od PhDr. Ladislava Hcjdaoka s titulem Potřebí june ma
jestát. Na tento článek, vůči katolíeum velmi .clerantní odpově
děl F. Maliňák v Křastans.kých obzor' di prudkými výpady. /Celá po
lemika se týkala způsobu přijet?' vz. '..:a rexr bdtd-y v roce 1918 ka
tolickými věřícími./ Dr. ilcjdánek reagoval čl-ťheo. v jehož úvo
du píše, proč nehodlá s F. llalináken polemizovat a v dalším se
obrací na katolíky všeobecné. Protož? nad jeho slovy bychom se mk~
li my, katolíci, vážně zai.iys_ut, přijala redek :c Velehradu tento
článek a publikuje jej v celém rezsanu.

SEBEKRITIKA

NEBO

1 1 l Z L

?

Nehodlám na text L Haliňáka odpovídat pol i.ic^m bylo by pří
liš snadné jej zavalit fakmy a historickými dck..,áuy. Čeho bych tím
však dosáhl? Stal bych se v ocích všech, kdo nn<... jinak neznají, za
ryté protikatolickým harcovníkem., T/m by každý ar;3uxent, který bych
mohl uvést, ztratil svou váhu. Přesvědčil by ty, které přesvědčo
vat nechci anebo kteří už i tak jsou přesvědčeni. Střízlivě věcný
rozhovor však také není možný; kd ;ž někdo označí má slova za neprav
divá, za "holou nepravdu" nebo doko.me za "ouí tc-u iež", nemůže oče 
kávat z mé strany dialog, ani i. kdy i mne chce zároveň ujistit, že
si mne "váží". Přiznávám se k naději, že se najde někdo mezi kato
lickými historiky, kdo u^ cae tvrzení F. Maě-iňuka na pravou míru.
Jsem protestant a dám proto přednost zametání před vlastním pra
hem; práce je to zejména v posledních letech nemalá.
R&d bych se však obrátil ke kctelickým bratřím všeobecně. Pro
žívám spolu s nimi radost z prvních známek duchovní obnovy kato
lictví v českých zemích /situaci ne. Slovensku z přímé zkušenosti
neznám, ale mám za to, že to navzdory odlišnostem platí i tam/. Za
ráží mne však jedna věc: naši katolíci jsou z velké většiny naklo
něni oddávat se nepřiměřené euforii, iluzím a^ne-li myšlenkovému,
zejména teologickému nicnedělání, tedy alespoň málodelání. Považu
ji to za velmi nebezpečnou okolnost a chtěl bych před tím varovat.
Sociologicky se situace katolíků v českých zemích opravdu hluboce
změnila a také psychologicky se to odráží v novém sebevědomí. Ale
to je křestansky málo - anebo někdy až na škodu příliš mnoho.
Necht v tom nikdo nevidí kritiku a výtku z cizího -tábora, ale
upřímnou starost široce ekumenicky orientovaného člověka, který
chce křestanství a evangelium brát cor r7ua Vcžne: českému kato
lictví chybí hlubší myšlenkové zakotvení, a to je něco, co nelze
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nijak snadno překonat. V naší dnešní společnosti není nač navázat,
protože opravdová znalost křesťanství vůbec i katolictví zvlášť u
íičs v posledním století nikdy nebyla velká a dnes je žalostná, a
platí to bohužel i pro většinu katolíků /u protestantů to ještě
v první polovině století bývalo lepší, ale dnes UŽ to celkový úpa
dek také vyrovnal/.
Jsem si vědom toho, že asi nenajdu mnoho souhlasu, ale jsem
přesvědčen, že xiávraty a oživování tradic barokního katolictví ne
mohou představovat skutečnou pomoc, protože to zejména u nás zna
mená znovu se nechat ovlivňovat duchem protireformačním a zanedbá
vat odkaz klasického katolictví středověkého. To je však také je
diná možná základna pro ekumenickou spolupráci, dokud se nepodaří
vybudovat živou základnu novou. A k tomu musí přistoupit promyšle
né navazování na to nejlepší, co poskytuje dnešní světový katoli
cismus. Přední katoličtí myslitelé, kteří k nám v posledních le
tech přijíždějí, bývají překvapení a nejednou přímo šokováni inte
lektuální, tj. theologickou a filosofickou inferioritou třeba ka
tolických diskusních příspěvků. Samotná znalost nejlepších kato
lických myslitelů přítomnosti je mizivá, o nějaké inspiraci jejich
dílem nelze takřka mluvit. To není jen otázka posledních let, ale
má to starou tradici,’ a s tím je zapotřebí už jednou skoncovat.
Zde jsou kořeny převážné bezvýraznosti také katolické "moderny’* a
také toho, že "katolický laik ... rostl v bezduchého a nemyslícího
liberála, lhostejníka a aklerikála", ledy kořeny nízké úrovně i
tzv. pokrokových proudů.
Tím nechci ovšem říci, že vidím intelektuální, myšlenkovou
obrodu jako rozhodující předpoklad obrody duchovní; je to spíš
důležitý příznak. Nedovedu si představit, ze by mohlo v křesťanskýcn řrdach dojít ke skutečné duchovní obrodě, aniž by to bylo
vidět na pronikavém zvratu postojů intelektuálních. A už vůbec to
není možné v případě křesťanů katolické orientace, neboť právě pro
katolicismus je tradičně charakteristická veliká úcta a vážnost k
myšlení'co nejpřesnějšímu a co nejhlubŠímu- Duchovní a mravní obro
do katolicismu u nás není slučitelná s myšlenkovým diletant isme"',
iřesto se mi^zdá, že musím říci ještě něco dalšího, co mne v do
pise 1'. Kaliňáka redakci KO zarazilo snad nejvíc.
Problém katolické obnovy /a vůbec křesťanské obnovy, to pla
tí pro všechny křesťanské církve/ není vnitřní církevníva konfe
sijní, ba ani jen vnitřní křesťanskou záležitostí. Křesťané.jsou
postaveni do světa a do společnosti ne pouze proto, aby byli, ale
s docela určitým posláním# Nevím o ničem, co by lidé neorientova
ní křesťansky nemohli dělat stejně nebo i lépe než křesťané, ov
sem s jedinou výjimkou: brát na sebe viny a odpovědnost za.ně, i
když z běžného lidského hlediska by se k nim nemuseli hlásit,, pro
tože se přímo "neprovinili".^Evangelium je především radostná zprá
va o tom, že Ježíš Kristus sňal ze světa tíhu hříchů tak, že tyto
hříchy vzal na sebe. Znam.ená-li vůbec něco imitatio Christi, pak
to je pravě ochota a připravenost brát na sebe vinu nebo alespoň
spoluvinu za zlé skutky, k nimž se nikdo nechce hlušit. Což to
opravdu zní tak nepochopitelně křesťanským uším, že by na.sebe mě
li vzít alespoň podstatný kus viny Za to, že první republika ztros
kotala? Není to také důsledek toho, že^právě křesťané v ní nebyli
dost křesťany? A nejsou právě tak křesťané voláni k odpovědnosti za
ztroskotáni pokusu o obnovu slušné a spi^avcdlivé, mnohem spravedli
vější společnosti po konci války? Nejsou právě křesťané povoláni
vzít na sebe hřích celé společnosti, že byly možné hrůzy padesátých
a ohavnosti sedmdesátých let? Proč si p. Ilaliňák myslí, že je křeslanské se na Slovensku "otevřeně distancovat od klerofašismu" a ni
koliv spíš na sebe vzít vinu a odpovědnost? Jaký smysl by měl Ježíš.,
který by $er "distancoval" od hříšníků a publikánů?
Hejclánek
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V minulém čísle jáem upozornil, že v našich kinech je obnovená
distribuce filmu:
’'STROM PRÚNl" /Dřevo želánijá/, režiséra Tengize Abuladzehp /SSSR

Je druhou částí v&lné Abuladzeho trilogie - Prosba - Strom
přání - Pokání.
Je to poetické podobenství ve kterém se v širokém pohledu opět
objevuje jedno z největších témat světové kinematografie posled
ních let - téma oběti. Dej filmu je velmi prostý. Cruzínskou hor
skou vesnici konce 19. stol, ovládá Cicikore, samozvaný určovatel
morálky a zákonů. Má přirozenou moudrost a autoritu. Do vesnice
přiváží na koni vdovec Čačiko svou dceru Maritu, která všechny ohromí svou krásou a čistotou. Marita se zamiluje do stejněvčí.sté
ho Gedije, ale Cicikore rozhodne o jejím sňatku s boháčem Setem.
Demagogicky hlásá, že Gruzínců je málo a proco krása je hodnotou
patřící pouze vyvoleným. Geďija po sňatku v zoufalství navštíví
¡.¡aritu a je u ní spatřen. I když neporušila slib manželství je Me
rita vyvezena na základě udaní a podle sterého zvjxu na oslu a ukamenována davem. Tento prostirký až banální příběh se prolíná fil
mem jako červená nit na které jsou navlečeny poeticcé obrazy a me
tafory jako perly, a teprve ty^dávají celému dílu filosofickou,
etickou a estetickou hloubku, úvod, jakýsi prolog, je ideovým klí
čem ^celého filmu. Na zelené louce, poseté červenými vlčími máky,
zabíjí Cicikore bílého koně, který pozři Gedijovi. Tato scéna ur
čuje poetiku ve struktuře filmu. Ale všimněme si jen barvy - jakou
nám zde podává informaci: Zelená /louka, příroda jako celek i á je
jími strukturami/ znamená život, vnitřní dynamiku scény a n7,duasový prostor; červená v barvě květů, které z louky vyrůstají, zna
mená oslavu tohoto života jehož principem je^láska, tedy čas a prostor^Věčnosti; bílý kůň je nevinná čistá obét, která svou smrtí
očištuje všechno co je zaneseno zlem, katarze nejvyššího významu
smrt nevinnosti jako obět zvůle moci; červená v krvi koně je ko
nec, ale ve spojení s červenou v květechgna louce se stává symbolizací novéno života, zrození nového očištěného života, červená
v krvi tak uzavírá kruh života a smrti znovu v život. Tato infor
mační ’’magie” barev jde celým filmem, určuje emocionální hodnotu
všeho, definuje přesně a neomylně každý detail, Na konci filmu se
barvy ve stejných významech zopakují. Bílý7 kůň symbolizuje pomocí
metafory čistotu a nevinost obětí všech podivínů žijících ve vesnjci° Vdovec Elioz, který hledá kámen mudrců, zlatou rybku a strom
přání. Kdyby to našel, zavládne všeobecné dobro, naivní anarchista
Torem hlesající brzký příchod- revoluce, která změní člověka i je
ho nitro, Bufala snící svůj vysněný sen o věčné lásce a chodící
v bílých svatebnícn šatech, vdo/a Nargisa okouzlující svou čistou
• 0
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ženskou erotikou a uvádějící tím anarchistu Iorama do stavu dět
ské bezbrannosti. Tyto postavy se svým životem a smýšlením vymyka
jí pořádkům zavedeným Cicikorem. Mají svůj vlastní vnitřní rád,
svou vlassní etiku a harmonii. Jejich životní jistotou je pravda
jejich morální čistoty, kterou nehlásají, ale kterou žijí. Při svat
bě Marity a šeteho, vykřikuje jeden z nich, obecní pastýř " . . .
prodali krásu, prodali . . . prodali přesvatou Pannu Marii za zla
té penízky,za zlatácky ..." Jcshozen ze svahu, aby jeho hlas ne
bylo slyšet a Fufala sama sebe oddává ve vykouřeném kostele "...
služebnici Boží" za svou věčnou a vysněnou lásku, kde se stře
távají dva linie, které jsou základní myšlenkovou motivací celého
filmu. Samozvaná totalitní moc, která má pouze jediný cíl, upevnit
se a použít k tonu cokoliv; a ničím, ani násilím nepokořitelr.í bláz
ni, kteří připomínají této moci pravdu světla. Jsou za to pomocí
zrn?nipulováného davu odstraněni, ale znovu se objevují a přinutí
svou obětí odkrýt pravou podstatu hodnot. Proto jsou jako jediní
schopni se postavit na odpor proci Cicikoremu, na obranu Merity,
protože oni
- a. zmanipulovaný dav je doslova zlikviduje. Všech
ny. Obecní pastýř je ubit holemi, Fufala je shozena a pošlapána
v bahně, anarchista loram padne pod těžkým úderem hole, Nargiza
je odvlečena z cesty a zkopána a Gedija, běžící své lásce na pomoc,
paune kulkou anonymního střelce. "Pravdu zákona" davu nezastaví
nikdo a dav zabíjí Krásu a Čistotu jménem tohoto "zákona". Jetého?
ko jaké míry věrohodného? Nejedná se o boj dobra se zlemi J^dná
se o básnickou metaforu vyjadřující hodnotu Krásy a Čistoty ve svě
te, kde falešní proroci, falešnými ideály zmanipulují ty, kterým
vyhovuje zdánlivá správnost toho, co přijímají, protože se od nich
nic nechce, pouze poslušnost a ta činí jejich život klidným, oenoclným a nekonfliktním. To dělá film "Strom přání" nanejvýše íxtuální a nadčasový. Krása, čistota a Pravda nebojují proti totalitní
”.oci násilím, tyto hodnoty toho nejsou schopny, ale samou s”oa exit^ncí. Je to jako nastavené zrcaln, která te ovšem dů rozbít
' e.ho zde vymyšleným udáním/, r le nocí. sezodstranit. Světlo a núdčistota možného bytí, kteří vža; 1'í a VIDÍ, zmírá a rodí se
•' occei rmjčistší, ua zrození novt. 10 zx/ota hluooko v srdcích všech,
kteří ještě neprohlédli. Marita přijíždí na koni z mlhy a odjíždí
ne oslu do mlhy. Kdjž přijíždí, svi.á, x,.yž odjíždí, žene se bou
ře, jako při ukřižování Krista a hlt. s rn konci filmu se ptá "Odkud
na svět přichází krtsa a kam se utrácí?3" Proto přemýšlejme o posle
dních slovech ve filmu., které jako močil':!-u, opakuje dcera Elioze, který zemřel v bílé čistotě zimy, v /1 mžiku, kdy svůj strom
přárr spatřil hluboko ve svém srdci, "St',omzjasně červený, strom
maličký, 'třpytivě hořící, zázraky tvořící, o Bože, pomoz mi najít,
pomoz mi najít, pomoz mi najít 6 , . "
Orant

Dylan "0.. smrt není konec ...
Pozoruhodnou písničku vydal Panton dívčí skupině Dybbuk na
EP Rock debut 1. Původně se jmenuje Hrob je prázdný, na desce je
však nazvána Petr a Jan - El... už tec ví, který Petr a Jan objevili
jaký prázdný hrob, jistě podobně mezi řádky vychutná první text

o velikonoční
existenci»

. ránu, kterému bylo přiznáno právo na oficiální

xxx

Když jsi smutný a když jsi sám /když přítele potkat nemůžeš/
jen si vzpomeň, že smrt není konec/ .. / až doneseme kříže našich
životů /budeme tam kde duch neumírá/ kde jas našeho spasení září
tmou a prázdnou oblohou/ ... zpívá živá legenda světového rocku
Bob Dylan na svém posledním albu Loun in the Qroove /CBS, 1988/
v písničce Death is not the end /Smrt není konec/»

Pravděpodobně nejuznávanější rocková skupina ¿’0. let rJ2 /Irsko/
vydala koncem r. 88 novou došku - dvojalbum Rattle and Hum.
Čtenářům tohoto časopisu d'\ vinčujeme zvláště dvě písně - ječ.nok
Love, rescuo ne /Lásko, zachraň mě/ psaná a zpívaná napůl s Bobem
Bylanem a píseň God, "art II, odpovídající písni Johna Lennona
God /Bůh/ z roku 11 ¡3, Tam kde Lemon vyjadřuje svou nevíru v ko
hokoli včetně Ježíše Krista, Bono také vjzpívavá v co všechno ne
věří, nejmenuje však osoby, ale falešné mýty, které manipulují ne
jen naším, ale i západním vědomím/ ... nevěřím, že rock/n "roli
může z__onit svět, nevěřím v žádné revoluce^atd./. Na rozdíl od Lc
nora však předkládá v souladu se svým křestanským názorem řešení
pozitivní / ... ale já věřím v Lásku/.
KJlil

IMPROVIZACE
O-i-

’*•

zakroužil a váhá
nabírá výšku
Vydechl les
a hora má závrat
Zatočení slunce
c p ; Á1
Vybuchla sopka
a roste z ní hřib
Propadá město
bouří se oceán
Noc lehla popelem
z. vije ticha
Rodí se hvězdy
a nová víra
Bůh
je
v
lidech
Naslouchejme

Markéta Procházková
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POUŤ

ROKU

VÍRY

V rámci DESETILETÍ DUCHOVNÍ IBNOVY, u příležitosti 80. výročí
sv: .í.á?ec_ií patrona tohoto roku, redemptoristy

O V.

KLEMENTA

MARIA

HOFBAUERA

se buchni konat poutě v Brně, ve Znojmě-Louce a v Tasovicích.

V Čechách a na Moravě by to měl být skutečný vrchol všech le
tošních akcí k Desetiletí, jež má jako ječen z cílů i vzájemné
poznání a sblížení katolických věřících. Tato pout je k tomu jedi
nečnou příležitostí, zvláště pro katolíky brněnské diecéze. Sejdě
me ce všichxA u osiřelého biskupského stolce a společnou modlitbou
si na přímluvu sv. Klementa Maria vyprosme pevnou víru a biskupa,
který by dokč-zal bránit víru svého stádce a katolickou církev pro
ti ůóckům nepřátel'stejně neohroženě, neúnavně a přitom rázně, jak
to v pcdob-ých podmínkách činil i tento světec víry. Ke sblížení
a spolupráci mezi námi přispěje, když budme moci být hostiteli i
Doutníků vzdálenějších: hlavně z olomoucké arcidiecéze, ale také
crrtří z Čech a ze Slovenska, Chceme je seznámit s naší diecézí a
_ádi jim tuto návštěvu v budoucnu oplatíme.
Pouti bude v naší diecézi předcházet novéna spojená s duchov
ní přípravou.

PHphoyní_příorava na_pouýě

Sobota 13. května 1989 v

Brně

I. Kostel v Brně na Křenové - pro rodiče
- 11-.,00 - Rodina a výchova /vede prelát Horký/
společná modlitba, duchovní písně
00
11.
- mše svátá /prelát Horký/
l-r.00 - 16.00 - Jak hovořit s dítětem o Bohu /vede P. Cemper/
zkušenosti ze života rodin, litanie ke svo patro
nům českým, závěrečné požehnání
II. Kostel sv. Michala v Brně - pro mladé věřící
09.00 - 11.00 - společná modlitba a duchovní písně
život z víry mladého křestana /vede kan. Navařík/
11.00 - mše svátá
14.00 * 16.00 - čtení ze životopisu světceIII.
III. Kostel sv. Klementa Marie Hofbauera v Brně
Horních Heršpicích
Den modliteb /vede P. Martin Pernička/
09.00 - 15.00 - společné modlitby, čtení ze životopisu světce
bohoslužba olova - medit~.ee
15.00 - mše svátá, závmečné po, umúní

Program hlavná-pouti

ke

sv. íi£I1£riÍ.eJi1®Li®_íÍ2Í^£B£-£

20. května 1989;v katedrále sv. Petra a Oavla v Brně
99.00 - 11.00 - zpěvy, modlitby, růženec, životopis světce
11.00 - koncelebrovaná mše svátá
ls-,00 - 16.00 - přednáška, dramatické pásmo o K.M.Hofbauerovi
14,00 - poutní zájezd do Tasovic
20. května 1989 v Tasovicích u Znoj ca
15.»0.) - společné modlitby a písně, bohoslužba slova
10. C) - závěrečné požehnání

21. Vvětna 1989 v Tasovicích u Znojma, dopoledne farní bohoslužby
v 15.00 bohoslužba slova
21. května 1989 ve Znojmě-'Louce
t.00 zpěvy, růženec, životopis světce
11. OJ koncelebrovaná mše svátá
Jistě si dokážeme vytvořit i distojný program pro zbožné stráve?oí noci z 20. na 21. 5- Budeme se snažit poskytnout občerstvení,
a nocleh pro poutníky, kteří to budou potřebovat.
ŠEL

PROTI

PROUDU

V rámci Desetiletí duchovní obnovy před svatovojtěškým milé■■k om je letošní rok věnován rodáku z moravských Tasovic sv. K. M.
o.: o morovi. Narcdil se r. 1751» Pocházel z otce Čecha /původní
“ ..ěno Dvořák/ a matky Němky, vychován byl jako rakouský Němec.
Toužil po kněžství už od dětských let. Finanční situace rodi
ny nu neumožnila studium, proto se vyučil ve Znojmě pekařem a za
cel pracovat v premonstrátském klášteře v Louce. Tam sé mu oteví
rala naděje na studium v semináři i, nicméně císař Josef II. klášter
zrušil. Hofbauer, znechucen proticírkevním smyšlením úřadů osvíce
ného Josefa II. odešel do Ríma? kde vstoupil do nově vzniklé kon
gregace redemptoristů. V ní přijal r. 1786 kněžské svěcení. Redemptoristé byli založeni za účelem konání lid. misií. Hofbauer
přijal úkol od zakladatele kongregace sv. Alfonse z Liguori rozší
řit řeholi za Alpy. Odebral se do Polska a usadil se ve Varšavě u
kostela sv. Benona, kde rozvinul velkolepou charitativní a kateche
tickou Činnost. Získal si pověst ’’apoštola Varšavy'.’ V době nerov
ných bojů Poláků za nezávislost v 90. letech, která skončila ril795
ztrácou jejich st. suverenity, sympatizoval s nimi. Proto ho dnes
i oni ctí jako svého patrona,
R. 1808 obsadil Varšavu Napoleon. Podle francouzských zákonů
byly zrušeny kláštery. Hofbauer odešel tedy do Vídně, kde proticírkevní duch ustupoval, nebot císař Josef byl už mrtev. Nicméně
úřady nedovolily redem.pt or i stům založit klášter. Hofbauer mohl
působit jen jako světský kněz sloužením mše, kázáním a zpovědí.
V době Metternichova absolutismu mu jeho odvážné výroky o nezávis
losti církve na státní moci způsobily zákaz kázání, domovní prohlíd
ky a policejní výslechy., Věnoval se hlavně duchovnímu vedení stude, rtů a práci mezi intelektuálními vrstvami, s nimiž připravoval
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velkolepý program náboženského probuzení Rakouska. U vídeňského
arcibiskupa Hohenwarta se zasadil o to, aby Čechové žijící ve
Vídni mohli mít bohoslužby ve své mateřštině. Zemřel 15. března
1820 právě v situaci, kdy císař František 1. povolil redemptoristům otevřít v Rakousku své domy. Kanonizován byl roku 19'09.
-rni-

VY

ZPRÁVY

ZPRÁVY

ZPRÁVY

ZPRÁVY

ZPRÁVY

ZPRÁVY

Katolíci v NLR vybrali při nedělní sbírce 13.11., která byl
provedena ve všech kostelích, 480 tis. marek na znovuvybudování
Nové berlínské synagogy, která byla vyslena před 50 lety. Biskr
pové NLR vyzvali věřící k této soírce speciálním apoštolským lis
tem, jež byl vydán u příležitosti 50. výročí- podpálení Reichstagu
a zničení většiny synagog v Německu.
x x x x x

Kněz prelát Ernesto Flore, děkan nejvyššího odvolacího cirio/
ního soudu, tzv. Římské roty, vyčetl diecézním soudům, že příliš
rychle a lehce vynášejí rozsudky v záležitostech neplatnosti uza
vřených manželských sňatků. Jak vyplývá ze statistické ročenky
církve v Června 1988 vydaly v r. 1986 církevní soudy 52 tis. výro
ků o neplatnosti manželství, z toho 44 tis. v USA a 6,1 tis. v
Evropě.
X X X X X

Katolická církev v Lotyšsku získala povolení orgánů na oonovení katolického časopisu "Katolu Dzeive" /Katolický život/, zakí sáného r. 1940. Náklad bude 30. tis.,šéfred. bude biskup Wiíhelms
Nukss, rižský sufragán.

DOŠLO

PO

UZÁVĚRCE

Redakce získala materiál Informačního střediska sv. Antonína
pro pomoc nevidomým a špatně vidícím, vzniklý v Praze, korcem mi
nulého roku.
Podrobné informace přineseme v příštím čísle našeho časopisu!
x x x x x
Pr^ časovou aktuálnost jsme ještě po uzávěrce tohoto čísla
zařadili Výzvu moravských katolíků, která vyvolala kritické ohla
sy z řad věřících katolíků.
Uveřejňujeme proto celou. v’7uvu /výňatek z ní byl již uveden
v 1. Čísle tohoto časopis”
'' ~ny uvádíme jeden z ohlasů
v plném : nšnh
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Vyjádření Radomíra kalého k této kritice zde uvádíme také.
Výzva moravských katolíků

hro tri' a sestry!
V poslední době^jsme se stali svědky velkého morálního vzepčtí našich národů. Český, moravský a slovenský lid už dávno není
mlčenlivou masou, které strach a blahobyt zalepily ústa a srdce.
Důkazem jsou mimo jiné i poslední události v Praze, kde u příle
žitosti 20. výročí sebeupálení Jana Palacha došlo k mohutnému pro
jevu touhy našeho obyvatelstva po svobod-í o. respektování základ
ních lidských práv. Na tyto oprávněné poz.dávky odpověděla státní
moc svým obvyklým způsobem: brutálním policejním násilím, které
zranilo stovky našich občanů včetně starých a nemocných, pomluva-mi v tisku, rozhlase a v televizi a zatčením nekoníormních předsta
vitelů české kultury, mezi nimi známého dramatika Václava Havla,
který se už dlouhá léta odvážně zastatá všech pronásledovaných a
nespravedlivě stíhaných.
Tváří v tvář těmto surovým akcím represivních orgánů je však
třeba s radostí konstatovat, že obyvatelstvo k nim nezůstalo lhos
tejné. Iniciativa kuiturnícn pracovníků, požadující propuštění
Václava Havla, zastavení štvavé kampaně ve sdělovacích prostřed cích a nastolení demokratických svobod, kterou podepsalo už pře s
tisíc reprezentantů našeho uměleckého života, nám připomíná pot
•
jící fakt, že demokratické tradice našich národů jsou stále ži;i
a nezanikly pod nánosem totalitarismu.
Rovněž tak dva dopisy pražské?.; arcibiskupa kardinála Tomá-i‘
předsedovi vlády Ladislavu ádamcovi se zastávají protiprávně věz
něných a domáhají se občanských svobod. Tím dávají jasně rn srozu
měnou, že katolická církev jde s národem a hlásí se k jeho útmm:
uiekých tradicím, což je v plném souladu s jjí sociální naukou,
vyjádřenou v poslední době encyKlikami současného papeže Jana Pnha IX. Tím se znovu jednoznačně připomíná, že křestanství není ú
'.‘.ožnou rekvizitou starých dob, nýbrž živým morálním poselstvím
cnaška, které nás učí dle slov apoštola sv. Pavla ’’radovat se u r •dují .-írni a plakat s plačícími .. ." /Řím 12,15/. Křesran nemůže ’ n:
mí zůstat lhostejný k jakémukoliv násilí kdekoliv ve světě, tím
'..píše ve své vlasti.
Proto Vás vyzýváme: podpořte svého pastýře, který má Vaši c-.věru a dlouhá léta za Vás pozvedá svůj hlas na obranu Vaši i ji
ných: otce kardinála Tomáška. Pište povzbuzující dopisy, jedno
tlivci i skupiny. Pod jeden dopis se může podepsat i celá íarnost.
Podobně piště také protestní dopisy našim státním orgánům, zejména,
předsedovi vlády. Uvečte, že se hlásíte k dopisům otce kardinála
Tomáška a k iniciativě kulturních pracovníků.
bratři a sestry! Hodina spravedlnosti a lidskýcli práv je ta
dy. Běda tomu, kdo na ni nezareaguje. Takový křestan riskuje, že
mi jednou - dle slov Ježíše Krista z evangelia - král řekne: "Co
jsi neučinil jednomu z těchto nejmenších, ani mně jsi neučinil"
/Mt 25,45/.
Ing. Tomáš Kopřiva, v.r.
PhDr. Radomír kalý, v.r.
Dvořákovo nám.,Šumperk
Sušilova 9, Brno
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K nové výzvě moravských katolíků
Leží přede mnou. Vysoce oceňuji její-.motiv i oba signatáře,
do mé radosti je však přimíšeno i několik trpčích kapek. Rád bych
se o ne rozdělil.
Úmysl výzvy nelze než chválit. Jestliže se strana a vláda
rozhodla izolovat otce kardinála, at to stojí co to stojí, pak
i.aždý čin, prolamující neviditelna zeá mlčení, kterou se propaganda
molem kardinála všemožně snaží budovat, znamená malé, leč nesmírně
důležité vítězství v bitvě o budoucí charakter naší společnosti a
postavení církve v ní. Zde ma 'každý z nás možnost tvořit dějiny;
vlastní vynalézavostí a osobní statečností.
Mé námitky se tady netýkají faktu, "že” je výzva /to je čin
jednoznačně kladný/, nýbrž "jak” je psána /problém’ formy, stylu/
a"co" obsahuje navíc /problém argument<?.ce, jež tvoří pozadí pro
volání/.
Nejprve k formě. Problematická je už úvodní ’’výzva moravských
katolíků”. Moravských, tedy celé Katolické církve na Moravě; včetrě PiT, řádů, celého kléru atd. Rylo s nimi toto prohlášení konzultováno? Pokud ano, je uvedený název na místě. Už od prvních řádek
se tvůrci dokumentu staví do role jakýchsi blahovolných’’svědků",
steří s povděkem kvitují údajné "ncrální vzepětí našich národů”.
'rzletné, patetické formulace jako napřu "lid už dávno není mlčen
livou masou, které strach a blahobytv z.'lapily ústa a srdce", se
střídají se známkováním pedagoga
sváří v tvář těmto surovým
akcím je však třeba s radostí konstatovat, že obyvatelstvo ..."/.
Podobný' postoj k pražským událostem si snad může dovolit poúnoro?ý emigrant v USA. Mezi ním a liclen- ■ . i7lasti leží .Atlantik a čty
řicet let odloučení, takže jen zdálky fandí a vynáší hodnotící
aorncig . My se však na události za humny nemůžeme dívat z perspek
tivy zamoří. Dojem ještě posiluje neustálé vyplchování Havlova
¡.mdli; kulturní pracovníci nechtějí propuštění jen Václava Havla,
jak by ¿o člověk při čtení výzvy mchl domnívat, Jejich evangelijní
postoj nás o: sem nemusí překvapovat, vímo-li, ,:do všecnno nás
xuedojde do Božího království.
V^odstavci o dopisech pana kardinála je objektivní, tón zvláš
tě neštastný: ani závěrečná floskule o odpovědnosti křěstana za
násilí kdekoliv na světe neprozrazuje, zda jsou pisatelé vůbec vě
řící! Všeobecně hřímající patos je nechává na holičkách právě v
okamžiku, kdy bylo možno vyjádřit hřejivými slovy náš důvěrný vztah
k předobrému arcipastýři, kdy mohli ukázat celou tíhu jeho drama
tického poslání a odpovědnosti. Nezúčastněný pohled tlumočí i nás
ledující výzva, zcela vtlačená do formy my-vy: "Podpořte /proč ne
podpořme?/ svého pastýře, který má Vaši důvěru-/a vaši, páni auto
ři, snad ne?/ a dlouhá léta za Vás pozvedá svůj hlas ... /totéž/”.
Na závěrečné”běda tomu", kdo nezareaguje na hodinu spravedlnosti
a lidských práv, nebudu reagovat ironicky: bublina prázdné fráze,
nafouknutá větrem slov, splaskne sama od sebe.
Svaté nadšení, zahalené do objektivního, neosobního tónu,
sebou nese nemalá rizika, jasně viditelná v závěrečném varování.
Zde už nejde jen o formu, ale o zásadní otázku: můžeme nutit dru
hé do určité, morálně jistě ospravedlnitelné akce? Říkám jasně .
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’’nutit", protože v čele výzvě není'ani jednou zmínka o osobním
svědomí jednotlivce a závěrečné "běda”, korunované evangelijním
citátem,, navozuje představu objektivně platného požadavku, k ně
muž se musíme všichni volky nevelký připojit. «Jinak nám podle
autorů hrozí ztráta křestanské identity. Odkud berou nevyřčené
právo soudit druhé? Z.evangelia tužko. Jeho citace mi silně při
pomíná použití jistých’klasiků v situacích5kdy je třeba poukazem
na věčné dialektické pravdy zkrotit protestující zdravý rozum.
Boj za lidská práva je stejně jako jakýkoliv jiný morální
čin věe .výhradně osob .ího povol*’ní. Patřrú úd siféry mého osobního
r-vedohií a svobody, kterou nemá ni-xlo právo zvnějšku autoritativ
ně ovlivňovat, krávě totalitarijmus, napadaný v prohlášení, je
smutným důsledkem podobné vnější manipulace, která vždy mluví
nadosobním jménem autority, Respekt k odlišnému osobnímu povolá
ní a tím i prožívá:! kristový osvobozující zvěsti musí převlád
nout nad momentální p-třebou "lidi k něčemu dosti kat". Cena
mravního skutku tkví právě v možnosti svobodné volby. Své bliž
ní smíme doprovázet. až k této hranici, t, -jf mánie jim co nej jas
ně ji ukázat podmínky, možnosti a dús.-.nú:..7 jejich morální volby.
Ovlivňovat ji všrk nesmíme, Růn respektuj., lidskou svobodu pří
mo nepochopitelným způsobem /Osvětim/’. l.:y bychom se měli sna
žit o totéž.

-Rýpal-

A.utor zřejmě reprezentuje kc ..unitu s určitým duchovním poš
laním, které ji nutí působit více vu; skryta. Chápu a respektuji.
Co ale vůbec nechápu, je otázka, jestli výzva byla konzul
tována mimo jiné také s PiŤem. K tomu odpovídám jasně, že niko
liv a ani v budoucnosti nic takového nepodnikneme. PiT je od
roku 1982 nejvyšší církevní autoritou zakázaným spolkem, do cír
kevních struktur tedy nepatří a proto s ním nehodláme jednat.
Rýpal asi neporozuměl, co to je výzva. Jde -o literární druh,
vyžadující lapidárnost a ůdernost. K tomu jsou nutné i. ony ’’vzlet
népatetické formulace”, nad nimiž se pohoršuje. Jinak výzva
nebude výzvou. Vyjádřit ’’hřejivými slovy náš důvěrný vztah k předobrému arcipastýři" je na místě v povzbuzujícím dopise, nikoli
'však ve výzvě, která tím ztrácí svou osltívitelnost jako výzva.
I druhá osoba.plurálu má svůj význam. Oslovení "my”, jak chce
Rýpal, je dnes často používáno jako clona. K ničemu nezavazuje,
stává se vágním. Oslovení "vy", /ty/ směřuje tak- říkajíc "na tě
lo", tne více do živého. Že- se my podep'saní od podpory kardinála
Tomáška tímto nedistancujeme; o tom svěoéí dostatečně naše jména
na konci textu.
■
Závěrečné "běda", které Rýpala tolik iritovalo, pak není z
našeho slovníku, nýbrž ze slovníku bežíše lírista. Autor si jistě
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sám v Písmu, najde, kolikrát a na čí adresu Spasitel tohoto cito
slovce použil. Jeho podobenství o tom, co řekne král při posled
ním soudu těm po levici, kteří mu nedali jíst, pít, nenavštívili
ho v žaláři /čili v dnešní terminologii: nezastali se ho/ atd.,
jednoznačně potvrzuje, že ’’běda jim” je biblicky podloženo a oprávněno.
Rýpalovy námitky mi odhalují ještě jeden aspekt. V naši čes
ká a moravské církvi jsme si odvykli něco v mrav ním ohledu dů
razně požadovat, vymáhat, chtít. Právě tomuto se Rýpal zuby nechty brání. Ale Kristus přece dovedl vyžadovat - a jak tvrdě vyža
dovat! Apoštolově rovněž tak. Bez nekompromisně hájené univerzaJity mravních postulátů Evangelia se stává naše křestanství pou
hou sentimentální limonádkou o veliké lásce Boha k nevděčnému
lidstvu.
Reakce na porušování základních lidských práv a věznění lidí
za projevy svého přesvědčení mezi tyto unoverzální a pro všechny
křesuany závazné požadavky patří. Rýpal ma snad obavy, že ’’zarea
govat” bude muset tím, že podepíše nějaké prohlášení nebo se
účastní manifestace a nechá se “osprchovat”. Nic takového se po
něm nežádá. Reagovat se dá mnoha způsoby. Kdo má opravdu vážné
důvody navenek se neprezentovat nebo je v zajetí nepřekonatelné
ho srrachu, Bůh to respektuje. Vhodnou reakci u tohoto člověka
může být i modlitba nebo pokus v rozhovoru “otevřít oči“ důvěrně
známému spolupracovníku nebo příteli, aby uznal, že práva člověka
u ras skutečně hrubě porušována jsou, /celá řada lidí je totiž
zkresleně informována/. Takových “drobných“ způsobů, jak reagovat,
se dá najít celá řada. Chce to jen nezůstat lhostejným a pocho
pit, že v nespravedlivě vězněném, souzeném, pendreky bitém člo
věku volá ke mně o pomoc sám Kristus.
Radomír Malý

