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Jistě se tísreř každý a rj&s rtékdy dostál do společnosti Člo*
věka, 9% kterým se vcelku rozumně dalo mluvit, až .
až přišla
řeč na jehe ob lícené téma. Přátelé a známí varovali a tak nezbý-»
Vá nic jinéhe, když už cnci být Zdvořilý, než sedět a čekat, až se
t* nadělení přežene»
V poslední době mám takový pocit sám že sede, že jsem posedlý
fixní ideou, kterou musím stale znovu a znovu lidem kolem sebe
©pakovat a vysvgtlsvat ji-4 inyš,len..:u, která je pro mě samozřejmá,
ále kterou oni odsunuli na okraj svých úvah a jednání .a nechápou,
proč ji tolik zdůrazňuji a proč se jí zabývám.
je tedy obsahem této utkvělé myšlenky?
j?e to tvrzení, že nelze najít obecně platné řešení, vytyčit
směr cesty a najít způsob života platný pro všechny. Lam na mysli
problémy života a nasměrování věřících a zvláště katolíků v našem
státě.
Snažím se Vyjádřit, že reálně existuje rozdíl mezi chováním
a chápáním věřících Ve velkoměstě Praze /ostatní et prominou/, v
jiných městech s bohatou duchovní a kulturní tradicí, v duchovním
a pastoračním centru a knězem otevřeným pro vanutí Ducha a v oblas
tech, které by se daly nazvat duchovy; í pouští, např. pohraniční
■ venkov, maloměsta ovládaná a terorizovaná místními malými Staliny
nebo anonymní bezduchá sídliště - noclehárny, c nichž vypovídá
-Jaroslav Hutka ve své krůtě pravdivé písničce /viz též Informace
o církvi č. 4, strana 8/.
Argumentuji, zý něco jiného je zít víru na Slovensku^ v tra
dičnějších moravských oblastech a že jiná věc je věřit v Cechách.
Připomínám, že ho<Jně zálezí na tom, jakého kněze mezi nás
Bůh poslal /i když my, sebevědomí laici bychom rádi uvedli v ži
vot II. Vaticanum a jeho myšlenkou všeobecného kněžství/, jestli
kněze pa31,vře, rozsévače, rádce a přítele nebo "hasiče" či panter**
riéra.
A Zároveň jedním dechem musím říct, že existuje poklad, který
bychom neměli rozházet; společná víra Cyrila a’Metoděje, láska a
,/bdiv k současnému svátému Otci Janu Pavlu 11., společná morální
autorita otce kardinála Františka, společné utrpení pod ‘’Velkým
Bratrem’-, společná naděje a společná touha obohatit a přivést
k Bohu všechny lidi kolem, jak se o to snažíme během Desetiletí
duchovní obnovy.
A prk si vzpomínám /pro někoho možná tez sc-uvislostí/ na slo
va Josefa Zvěřiny, Který říká, žá autorita i? službou společenství,
ne výsadou a na jeho charakteristiku katolictví: nejen - ale i.
A pro sebe dovozuji, že ten, kdo je povolán k tomu být autoritou
by měl všechny svrchu řečené skutečnosti řádná katolicky neboli
obecně promyslet a taky se podle Vý a ladku svých úvah zařídit.
Ještě otvírám Pis ;o, abych správně citoval sv. Pavlač ’’Jsem
nezávislý na všech, a přece jsem udělal že sebe služebníka všech
ebyčh tak získal, tím větší počet lidí. U alóbých jsem sé etal álabým, abych získal slabé. Pro všechny jsem se stal vším, abych
stůj co stůjwzachránil aspoň některé. A to všechno dělám proto,
abych zároveň s nimi Získal podíl na dobrech evangelia.*’’
•‘■Jen jedno je tělo, jen jeden l;uch a stejně tak’ jen jedno vy-»
touženi dobro, , kterému jste byli povoláni, jeden Pán, jedna víra,
jeden křest. Jedén Sůh & Otec^všech, který je nade všemi, proniká
Všechny a je ve všech.” Promiňte ni, jestli mluvím trochu nesouvisle
nebo věci všeobecně známé, ale mám totiž jednu uivělou myšlenku ...
Tomáš Kopřiva
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/Pécs - Teizé - evropské setkání mládeže
patek 28.4. * pondělí 1.9.1989/
i^oje vyprávění o setkání v Pécsi je nutně subjektivní, nekla
de sl za cíl úplnost záznamu, ale chce být malým vyznáním o prožit
ku modlitby a společenství* Proto vy, přátelé, kteří jste tam by
li se «inouj doplňte a opravte má slova a sdělte se o svůj pohled.

P À T B K
Setkání pro nás vlastně začalo už při cestě vlakem v pátek
v noci-. Natlačili jsme se do přeplněného vagónu a kolem kromě bul
harských dělníků byl.o i dost mladých lidí s batohy, místo obvyklých
hádek a padavek při tlačenici o místo v uličce nebo v kupé vládla
dobra nálada a úsměv či vtip překlenul pochopitelnou nervozitu.
Střídáme se při sezení, představujeme se a otukáváme a probdělá
noc V6 vlaku končí v Budapešti.
Hučně psanévplakáty s mottem Pécs - înizé nás posílají na dal
ší nádraží* Vyměňujeme si peníze, seznamujeme se s Peští a po po
ledním posilnění usedáme do vlaku směr Pécs. áa chví?i je vlak
plný, do kupe přisedíš jí mladí z východní no Německa. Vytahují zpěv
níky Poverello, my listujeme v Cantate a společně zpíváme v řečech,
že t-y se Jungmann, Goethe i Shakespeare divili.
Na koneqné sé rozhlížíme jak dál a už vidíme další ručně psa
né poutače ČSSR, Polska a Beutsch. Organizátoři nás vítají perfekt
ní slovenštinou a češtinou. Trochu se divím a oni vysvětlují: "Při
jali jsme už ve středu a maáarští pořadatelé se nás ptali, jestli
chceme pomoct* i£y jsme samozřejmé chtěli a tak jsme se stali.také
organizátory.*
Jdeme do jedné ze Škol, které zapůjčili ochotně městští a
státní činitelé a odtud vybaveni plánem Pčcse, permanentkou na au
tobus, «trřivenkou na jídla, programem e dopisem z Ruské země se
přesouváme do farnosti, která se do pondělí stane naší domovskou
farností* Ve skupině jsou lidé ze Slovenska, ze severní Moravy i
z Prahy, katolíci i protestante. Ve farnosti se jdeme ubytovat,
bydlím společně se Slovákem uozefem. Při ubytozání mysleli pořaduteléna všechny, kteří mají nějaké tsžkosti či požadavky, byli
schopni uspokojit každého, al už rodiny a dětmi nebo tělesně posti
žené. Haši hostitelé, Mihaly a Zagda ovládají jedinou světovou řeč
- maaarštinu, alé přesto se s nimi dorozumíme - protože se chceme
domluvit,proteze hledáme společné výrazy, rluvíme rukama tak~dïôûfi57”5i*îo druha strana pochopí.
- Večer ae scházíme my z Československa spolu s Němci, kacLry,
Slovinci 8 Chorvaty v katedrále ke společné modlitbě, Poláci, Fran
couzi, Italové a samozřejmě MnSer.i riíří do sportc^rí haly a anglicty hovořící lidé s P.aíkiry jdou do kostela Piu?. Poutáváme- noty a
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usedáme nebo klekáme, kapela složei z hráčů na dřeva lira je a sobo
la už zpívá zpěvy z laizé. z<-lidiV jame ¿e s přidáváme se ke zpěvu.
Po několika zpěvech a šanonech promlouvá krátce bratr Roger o dů
ležitosti a nutnosti modlitby, -wtení z Písma střídají díky á pří«*
mluvy v několika jazycích a opět zpíváme, k-ěkteré zpěvy se opaku
jí možná až deset minut či čtvrt hodiny a je to tak dobré: mozek
štvaný vším tím tempem současného života se přestává zabývat vnejěšími věcmi a cítím, že toto -je jeden ze způsobů, jak sestoupit do
hloubky, vyjít ze svého sobectví naproti Bohu, Kristu, otevřít se
Duchu svátému.
Ke konci modlitby bratr Roger prochází katedrálou, přichází
i do míst, kde jsou češi a ¿Slováci, zdraví lidi, žehná. Do katedra- ‘
ly přichází noví a noví příchozí a ti, kteří cestovali přes noc
odcházejí - únava se hlásí. Cestou do farnosti jedu se skupinkou
ze Slovenska. Je to pro ně pryní setkání se zpěvy z Taizé^ napřed
jsou zaraženi, ale potom říkají: to musíme zavést i u nás, na Sloven
ska. Můj spolubydlící Jozef je tak plný dojmů, že hovoříme dlou*ho do noci, vyptává se na historii Taizé, na bratra Rogera, na to,
zda §e v Čechách a na Moravě mladí lidé takto modlí a podobně.

SOBOTA

V sobotu ráno po maáarsky ostré a vydatné snídani odcházíme
se svými hostiteli na společnou modlitbu ve farnosti. Zde se pot
káváme s velkou skupinou Poláků z Krakova. Po zpěvech ve třech
jazycích se rozdělujeme na menší dvojjazyčné skupiny a lidi ovlá
dající němčinu nebo angličtinu. V každé skupině se vždy najde ochot
ný překládatsl, chceme si rozumět. Ve/skupinách se zamýšlíme nad
tématech Pokoj srdce, podle listu z Ruské země bratra Rogera, Hle- /
dáme společně odpovědi na otázku, co dává klid mému srdci a odpo
vídáme: nalezení Krista, musíme se dívat nejen očima ale i srdcem^
měli bychom odhodit strach... Všechno shrnuje Janusz z Krakova:
dnešní problém je mít nebo být. Lidé se rozhodují pro to prostě být,
rozhodují se pro Boha a takových lidí bude víc a víc.
Po poledni odjíždíme na společnou modlitbu do katedrály. Opět,
zpěvy, kánony, celé setkání slavnostně zahajuje místní arcibiskup,
který vítá bratry z Taizé a všechny přítomné mladé lidi. Uvítání
a záhéjení se účastní téměř všichni miáarstí biskupové v čele s primasen Lászlo kardinálem Paskaiem. Z úvahy bratra Rogera sl zazna
menávám tyto myšlenky: ’’Není důležité, co říkáme, naše slova, ale
to, že všechny svoje starosti svěříme Otci tak, jako děti. V písni
naše ústa mlčí, ale Bůh slyší naše srdce.” Pak připomíná význam ti
cha* soustředění, usebrání a dodává: “Přišli jste sem, abyste hle
sali, jste na cestě a uz to je dobré. A ještě lepší bude v této ces
tě pokračovat.”
Odpoledne, po oběde rozdávaném na náměstí před katedrálou^
odcházejí češi a Blovaci do dvou velkých kostelů na setkání, jehož
terna zní: Jít s Kristem.
¿Setkaní v kostele,, kde jsem se svou skupinou, vede bratr hovořící anglicky. Základem meditace'je, druhá Část listu z Ruské ze
mě a úryvky z evangelia o cestě do Emauz., 2» myšlenek tohoto setkání:
•!Po vzkříšení chodí Kristus s každým z ná3, i když ho nepoznáme a •
1 Ruyž ho nechceme pohnat a odmítáme ho» Kristova přítomno»! «•
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poztté více axddem ne z intelektu ln:ř'< yc..x. .••..íj1, tnk jak učedníci
poznali firista při lámání chlC<. utište. přit:--.post lépe proživ’^
společenství, než když j?me ja£-o jednotí; vci osamoceni/'
Když jsme si chtěli připomenout projevy Kristovy lásky V nás
podle IKor 13, zasáhl místní pan íarař, a velmi jasnými §esty
jež nepotřebovaly překlad nás vykáni ven z kostela. keslastný
aarský organizátor se snažil přemlouvat /marná/ a potom se strašný
omlouval. S přítelem Oldou jsme si připomněli,jak jsme byli vyho*
zeni před rokem z velehradské baziliky a za zpěvu Lauuate omneš
gentss jsme kostel vyklidili.
Odešel jsem na náměstí před katedrálou, kde jsem potkal dalSK
známěí Česky mluvící ¡-.aáarky Katy a koninu. Stáli jsme uprostřed
náměstí, kolem chodili jejich a mí přátelé, vzájemně jsme se před
stavovali, poznávali, vyměňovali si zážitky, adresy a všichni jsme
se cítili jeden druhému navzájem velmi blízcí, bratra Marka, pů
vodem Poláka /uz 12 let žije v Taizé/ jsem se ptal, jak vidí s od
stupem a se zkušenostmi ze světa situaci věřících v Československu»
Odpověděl; "Nečekejte na pomoc odjinud, všechno závisí pouze na
Vásj na tom, ¿ak mnoho se budete modlit a pracovat.*
A po večeři opět spoléčná modlitba v katedrále, modlitba, ve
které jsme ^e mohli nejhlouběji a nejtěsněji spojit spolu navzájem
a s Bohem» Písně, čtení & Písma, kánony, slova bratra Rogera, uctí
vání kříže, vše v klidu a pokoji, beze spěchu, netrpělivosti a s$bestrednosti všedních ustaraných dnů.
Už odpoledne jsem slyšel, že bratr Poger má přání zvlášť pozdravit lidi z Československa. Po modlitba přichází, stoupá si ke
feloupu u oltáře. V tom okamžiku se kolem něj utvořil shluk lidí a
já jsem si vzpomněl na líčení evangelistů o tom, jak se na Ježíše
tlačily zástupy lidí. Bratr Hoger bez nejmenŠÍ známky netrpělivosti
žehnal každého, kdo k němu přistoupil, zeptal se n.a jméno. Ve tváři
.bylo možno vidět únavu končícího dne,, ale i klid a vyrovnanost člo
věka, který žije v bezprostřední blízkosti Bozi, pro něhož je pří
tomnost vzkříšeného Krista každodenní skutečností. Asi pó hodině
čekání /kdv jsme stále zpívali/ přicházím k bratru Pogerovi. Na
Čele mi dělá kříž a gestem se ptá na jméno. Píkám: Tomáš z Česko
slovenska a on živě odpovídá: Oui, Tchécoslova^uie!, dává mi ruku
r.a rameno a dlouze se mi dívá do očí. Cítím, že ví, kolik naděje
a povzbuzení potřebujeme a tímto svým ponledem mi předává, co dostel: ne zlato a drahé kovýt ale Ducha, který z něho vyzraje. Marně
hledán výrazy, kterými bych totp setkání lépe popsal, slova jsou
bezmocná«
Ještě dlouho dó noci adorují lidé u kříže, zpěv se ozývá i vert
ku před kátedrálou. Už v nedáli po půlnoci píijíždíme do dočasného
domova, kde se naši hostitelé žertem strachují, zda nás nesebrala
policie /kdyby věděli, že $ mnohých to až tak velký Žprt není/.

« nslL$
.... Jíedžli dopoledne prožíváme ve farnosti. Nejprve mže 3 mnoha,
jazyčnými čteními, zpěvy a promluvami a potom setkání, na kterém át
hovoří o životě farností našich hostitelů, o životě společenství a
farností v I olsku a kretce naši bratři přibližují i situaci na ¿¡lo*
<enskuí Pak h svolím o úecaách a Líovavě a o naší velké úlo.ze:

5

Desetiletí duchovní obnovy a o evropském mostu modliteb-, spojeném
8 osobností sv. Vojtěcha, kter~ má význam nejen pro nás, ale i přo
Poláky a Maděry. Většina Slováků slyší /podle pozdějších ohlasů
o Desetiletí poprvé a prosí o materiály a informace, stejně tak
i Poláci a Madaři o mostu modliteb neslyšeli. Ale to jen na okraj,/
Oběd v rodině byl opět Školou maďarštiny a dotvrzením před*
chozích dojmů: dobru vůle zmůže velmi mnoho.
Ve tři odpoledne se opět scházíme v katedrále. Rozhlasem
jsme spojeni i se sportovní halou a kostelem Pius, takže slovn
bratru Rogera mohou slyšel na všech třech místech. Zamýšlí se nad
slovy proroka Iz-aiaše ¿lz 42fl-7 a >8,6-12/. Lotrem promluvy je
úkol pro nás, pro křestany, »bychom udělali všec-j o pro to, aby na
naší Zemi mohl žít každý člověk.
Po skončení modlitby v katedrále následuje další meditace £
to na těma: Radost ze spplečné modlitoy. leat. okřát jsou mladí věříci z Čech,Moravy 8^ ¿slovenská pozváni co r.uly školy naproti ka
tedrále, ovšem kapacita místnosti zdaleka nedostačuje a tak jsou
slova bratra Pierra 2 Taizé /rtuíoviténo, veselého mladíka černé
pleti/ tlumočena i k davům na schodištích a přilehlých chodbách.
Říká, že naše radost 2 evangelia a z modlitby by se měla rozlít
mezi lidi, se kterými žijeme, jako voda z umyvadla, které přetéká
z neustále přitékající vody. Tou’stále tekoucí vodou je radostná
modlitba a my bychom měli být těmi umyvadly, která touto radostí
přetékají. Pak se rozdělujeme na menší skupiny, avšak spíše než
o daném tématu mluvíme o tom, že je podivné, že češi a Slováci mu*
sí jet do Mačarsks, aby se mohli spolu, modlit, setkat se a pozná
vat se.
Před katedrálou nám potom maáarští kluci doslova nutí večeři,
ani nemusíme ukazovat společnou stravenku. Je zataženo, fouká vítr
a občas prší, ale to si uvědomuji až po hodné chvíli.
Večerní modlitbu začíná vzýváním Ducha svátého^ následují
zpěvy 1 tinské, jnaáarské, německé, anglické, francouzské, to cd
je přeloženo zpíváme česky..čtení z evangelia je opět v mnoha ja
zycích. uvědomuji si rozmanitost jednotlivých národů, jejich menta
lita a zároveň I to, že slova sv.- Jana o přikázání lásky /Jan 13,
34-3>/ se obracejí ke všem bez rozdílu. Promlouvá bratr Roger;
•‘Na konci ŽO. století objevilo mroho kresíanů evangelium ja
ko to nejcennější, co existuje. Skutečnost evangelia zůstala dlou-'
ho pod popelem, ale nyní je zde. Ježíš Kristus zůstává v každém
člověku, i když si toho není vědom. Dnes mro.io křesíanů má pochyb
nosti ják.o člověk z evangelia: “Věřím Prne, pomoz mé nevěř®*”
Jestliže je tato pochybnost v člověku, je v ran i skrytý Kristus.
Pak přijde den, kdy řekneme Kristu: Křiste, tajemná přítomnosti,
ty jsi mě nikdy nechtěl k sobe piipoutat, jako bych měl na krku
provaz, ale chtěl jsi mě míč sv obr. onoho? Ve svobodě jsem prošel
mlhou, která mě oddělovala od tebe. Tys mě nikdy nenechal samotné*
v mých pochybách, dokonce ani tehdy, když se ztračilá chuí
k životu. Dnes se cítím svobodný, svobodný tě milovat, svobodný ti
fíct ano pro celý svůj život svou odvahou. Mnozí z nás hledají,
Co je vůlí Boží v našém živote, nebojte se vyslovit to ANO.
TClik křesíanů má obavy z Boží vůle, jako by Bůh byl počtářem.
Ale když pronikneme evangelium, zjistíme, žp Důh není nic jiného
než láska. A láska nemůže být nikdy příkazem, přítěží.”

VLLEKR/iL'
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Pokračuje Modlitba zpěvem, bratr Rogor přichází mezi Němce. Po
konci vycházím ven, na náměstí je velká skupina z Československa a
za doprovodu valašského kytaristy zpívají udiveným lidem ostatních
národností "typicky České" lidovky: Mojžíše, Žízeň, Kdo mě z pout,
mých., Prosbu apoštolů a další songy. Vtom zpozoruji, že vedle mě
stojí bratr Pierrer oslovuji ho a žud<mvo totéž, co včera bratra
Marka; několik slov pro mladé věřící v Československu, ¿de jsou:
"Nevím přesně, jak vypadá u vás situace, alo z toho, co jsem se doz
věděl a o čem jsem mluvil s lid;>i ód v as bych chtěl říci toto: Bůh
připravil pro vás půdu a připravil pro vás zvláštní cestu. Není to
cesta, kterou jsme měli možnost pozi.at jinde ve světět je to jenoip
vaše cesta. A nesmíte se bat se na tuto cestu vydat.
Na cestě do farnosti čekáme na poslední autobus spolu s Jirkou
z Prahy-Smíchová. Říká, že u nich ve sboru trvá trošku delší dobu,
než se mládež domluví na nějakém výletu, akci, ale návrh ne cestu
do Pécse na ekumenické setkání byl přijat okamžitě. Líčí, jak těž
ce prožíval vojnu a prostředí v zaměstnání, jak je mnoho mladých
vším znechuceno. A s opravdovostí a přesvědčením tvrdí: "Takováto
setkaní jsou opravdovým lékem, škoda, že atmosféru Pécse nepoznalo
více mladých z Československa.w /Mimochodem odhady o celkovém počtu
byly mezi, 1> - 20 tisíci a u Čechoslováků 2-5 tisíc/

PONDĚLÍ

Pondělí ráno znamená loučení s hostiteli a poslední společnou
modlitbu v katedrále. Na konci motlitby bratr Roger oznamuje, že
příští světové setkání mládeže vedené komunitou z Taizé bude opět
ve východoevropské zemi a to v Polsku ve městě í<roclaw ve dnech
28.12.1989 - 3*l*199O< Tato zpráva vyvolala takové maušení u Poláků
na sportovním stadionu, že jejich Jásot málem rozerval membrány rep
roduktorů v katedrále.
Nastalo loučení, výměna adres, domluva setkání a pomalu jsme
vyráželi na nádraží. Také zde pořadatelé nezaváhali /organizace by
lá perfektníwpo celé setkání/ a tak nastupujeme do zvláštních vlaků
směr Budspešt.
Co
říci
né
z-ávěr? Honza z Olomouce po návraty
shrnul své dojmy takte: "Je to úžasná věc, mít možnost se takto tři
dny modlit« Nikdy bych nevěřil, že mi nepřijde divné, že se vlastně
celé dny modlím, že zpívám desítky minut jednu melodii s jedněmi
slovy. A přitom vím, že jsem se dostal v modlitbě o hodně hlouběji
než kdy předtím a že by to mělo být častěji«11

Tom£3 Kopřiva
P.S. Tímte článkem nechci v Žádném případě vnucovat tento «působ
modlitby těm. kteří po zkušenostech jej odmítli, ale chci ho
nabídnout jako jednu z možností pro ty, kdo hledají cestu* jalf
se lépe /nebo vůbec/ modlit.
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Program pďuti probíhal již od sobotního odpoledne. K bazi
lice Panny ¡¿árie Sedmibolestné přicházeli početné skupiny a pro
cesí mládeže se zpěvem a hlasitými modlitbami. Tisíce věřících
ve zcela zaplněné bazilice sledovali asi od půl desáté večer paŠiové hry /obnovú této tradice lze jen uvítat/. Původně ohlášená
mše sv.? která se měla Konat o půlnoci byla ’‘přesunuta” až na dra
hou hodinu ranní. Než tato mše začala ujaly se k radosti všech
přítomných programu mladé řeholnice - bylo neobvykle působivé
sdílet přítomnost s tolika mladými tvářemi v řeholním oděvu snad
poprvé po dvaceti letech.
Stejně jako loni v září, tok i letos mělo silné ozvučení,
venkovních reproduktorů přehlušit spontánní program v přilehlém
parku, který probíhal po celou noc. Podařilo se to však jen čás
tečně, protože mládež se nenechala zaskočit, opatřila si mikro
fon i přenosný reproduktor, takže slyšitelnost jejich úvah, modli
teb a písní byla poměrně dobrá, Úvodní pozdrav nepřítomného bis
kupa Jána Korce byl přijat nadšeným potleskem, stejně jako inspi
rující výzva přítomných k mládeži celé naší vlasti, aby si uvědo
mila svou odpovědnost a společně Usilovala o prosazení*spravedl
nosti a svobody. Obsahově nejhodnotnější se mi jevilo pásmo myš
lenek, úvah a'dojmů z nedávného ekumenického setkání v maďarském
Pécsi, navíc mělo skvělou režii* Zaujala mne tato slova: "Více
jako polovina účastníků setkání byla ubytována v maďarských rodi
nách. PřekáŽKOU nebyla ani nesrozumitelnost jazyka, protože nás
spojovala jednota srdce. Bratr Pager nam zdůrazňoval - šiřte
lásku.“ Mladí se tak/ přimlouvali za všechny nespravedlivě
vězněné - to vše doprovázely strhující rytmické písně.
Program vyvrcholil bouřlivým nadšením, které provázelo slova
díků a pozdravů kardinálu. Tomáškovi v předvečer jeho devadesátých
narozenin. Bylo více než symbolické, že jeho oblíbené píde§ “Slun
ce at svítí, kde jsi ty“ se nesla nad Šastínem za ranního svitu.
František

V dubnu 19^9 navštívila Československo delegace z Vati
kánu vedená arcibiskupem Francescc-m Colasuunnem a mons. Johnem Bukovkym a jednala s naší vládou o obsazení prázdných biskupských
stolců# Jak jednání dopadlo? Do uváverky tohotř» čísla Velehradu ne*
ní nic podstatného známo. Dočkáme se věrných a horlivých biskupů?
Neustoupí Vatikán? Umožní vláda ČSBN konečně věřícím, na co mají
všude ve světě právo? Víme, že jednání probíhala poněkud odlišně
než při předcházejících návštěvách, uelegace Vatikánu se mohla po
hybovat po našem území bez “dozoru“ a mohla tak jednat s kněžími
i laiky podlé evéhů uvážení. Co to přinese? Doufejme, Že skutečný
pokrok, vždy£ přes 3Q let prázdné biskupské stolce v některých
diecézích nemají ve světě obdoby /snad kromě Albánie/. IQC. /Infor
mace o církvi/Č# 5 o této návštěvě referují uveřejněním rozhovoru,
který byl vysílán rádiem Vatikán.
fedákee
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Vladimírem

J U K L E M

Hed.: 2dá se nám, že po loňské aktivitě jakoby se Slovensko poně
kud odmlčelo. Domníváme se, ze tato situace nějak souvisí s
jednáním Otce biskupa Korce, který s~ u příležitosti šaštínské pouti nenechal vrhaný bezpečnosti odvést?

V-J.: Ked hovoříte o loňskéj aktivitě, mate asi na mysli najma
zhruba 300.000 slovenských podpisov pod peticiu kardinála
• Tomáška, bratislavská manifestáciu 2p. marca a mohutné ma
riánské púte, najma v Šaštíne, Levoči a Nitře. Čo sa týká
podpisovej akcie a manifestůcie, myslím, že také věci nernožu byt čast»,.leb> je to přejav nespokojenosti, ktorá sa ku
mulovala dlh.sí'čas. Tiež si myslím, že tieto akcie nám katolíkom pomohli, že problémy sa začali riešit. I keá nie sme
spokojní s pomalým tempom, akým sa riešia, vieme, že na druhej straně nevé myslenie dozrieva pomaly a v zápase s brzdiacimi silami, a preto musíme byt trpezliví. Keby sa však pos
tup celkom zastavil, verím? zže by slovenskí katolíci znovu
dokázali aj navonok přejavit tlak, aby sa naše oprávněné požiadavky riešili.
Pokiaí ide o mariánské púte, tie patřili do ráme a Mariánské
ho roku, ktorý sa vláni skončil. Myslím však, že najma nasej
mládeži púte zachutili a keČ to počasie dovolí, že sa pútnická aktivita - i ked možno v čiastočne inom časovom a priestorovom rozložení - opat prejaví.
Pokiaí ide o postup orgánov bezpečnosti voči biskupovi Kor
coví v den šaštínskej púte, nakoíko viem, všade tento pos
tup vyvolal rozhirčenú kritiku a naopak chovanie o. b. Kor
ea vzbudilo respekt až obdiv. Ak niekto o. biskupa Korea pre
jeho jednanie kritizuje, asi nechápe šlová Ježišove? "Nepři-niesol som. na zem pokoj, ale rozdelenie”.
Na Vášu otázku te^a odpovědím, že nevidím súvis medzi jedná
ním o. b. Korea a zničenou venkajšeu aktivitou katolického
Slovenska.

Hed.: Který z problémů současného Hcboženskéha života na Slovensku
považujete za ne ¿palčivější?
V.J.: 2a naj*palčivejšiu úlohu nášho náboženského života považujem
zvyšovanie jeho kvality. Povedat o slovenskom katolicizme,
že má kvantitu, ale nemá kvalitu, by iste bolo nepřípustným
zjednodušením. Ved máme vyniká j.úcu osobnost o.b. Korea, máme
niekoíko skvělých kňazov, řeholníc i laikov. Ale trúfam si
' povedat, že nás priemerný katolík, ba aj priemerný kňaz, ne
dosahuje úroveň akú by bolo třeba, povedzme /zaa zjednoduše
né/ aurópsku úroveň» Příčiny toho sú podía mojho názoru skór
vonkajšie /dlhodobá izolovanost nášho katolicizmu, obmezenia
plynúce zo eúčasných mocenských -pomerov •../ než vnútorné *
- azda neschopnost alebo lenivost našich Íudí. Faktom je, Že.
velké procento iých, čo sa povážujú za katolíkov, má velmi
slabé náboženské^vedomosti a aj ich životný štýl neodpovedá,
požiadavkám krestanskej morálky. Preto je nršou snahou vieat
ladí, ktorí a to majú zbujeni, k šcúdiu náboženských otázok
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a prehlbovaniu duchovného a mravného života, najma prost
řední ctvom malých spoločenstiev, tak aby ich chovanie a ich
reci boli "reklamou“ pře krestanstvo všade kde žijú< •

Red.: Jaké vidíte perspektivy užší spolupráce katolíků na Sloven
sku a v Českých zemích?
v.u.: Z toho £• som právě povedal, vyplývá aj moje presvedčenie o
užitečnosti užšejvspolupráce katolíkov na Slovensku a v čes
kých zemiach. Opat zjednodušené by som povedal, že katolicis
mus v čekých zemiach v porovnaní so Slovenskom má. viac kvali
ty a menej kvantity. Proto sa vhodné doplňujeme, možetae sa
vzajomne obohacovat a čerpat uzxtočné povzbudenia jeden od
druhého.
dom jeden z tých Slovákov, čo podpísali ,;Vyhlásenie Českých
a slovenských katolíkov k 70,zvýročiu vzniku ČSRH1 Vyhlasenie hovoří nielen o našich vztahoch v minulosti, ale velmi
presvedčivo poukazuje na potřebu a záměr českých a slovens
kých katolíkov spolupracovat aj v budúcnosti, a v akom zmys*
le. Pripomínam^z Vyhlásenia, že ajvmy slovenskí katolíci po
važujeme za velký dar Boží osobnost kardinála Tomáška, pod
ktorého duchovnou a mravnou autoritou sa cítíme zjednotení
s českými a moravskými katolíkmi. Vieme, že kařdinál. Tomášek
nás má rad a on vie, že my Slováci ho máme rádi, dali* sme
mu to mnoho ráz jasné najevo, a naša mládež dává najevo
svoj vřelý vztah k němu aj ked je nepřítomný.
Český program 10-rečnej Duchovnéj obnovy zameranej na mi
lénium smrti sv. Vojtěcha nevyvolal u nás nadšenie ako celok, ale niektoré jeho prvky„aj nás inspirovali. Aj my si
chceme viac všímaí našich svatcov, preto v tomto roku sa
chceme vise zameraí na 3 blahoslavených košických mučedníuov vzhíadom na 370-„výročie ich mučednickéj smrti. V Trna
vě, kde je uložená v&Čšina ich relikvií, bude asi triduum
alebo novéna k ich liturgickéj spomienke ?.septembra. Vieme
o chystaných podujatiach na Lorave k ucteniu pamiatky sv.
Klementa L. Hofbauera v máji. Verím, ze naša spolupráca sa'
sa„prejaví aj vzájemnou účastou na týchto podujatiach ku
svatcov roku.
Sálej mbžem povědět, že aj hlavná téma tohto druhého roku
obnovy v českých zemiach - viera v medernom svete - našla
ozvěnu aj na Slovensku. Viacerí u nas si uvédomujú to, čo
som vyššíe povedal o slabých náboženských vedomostiach a
preto sa viaceré spoločenstvá pustili do prehíbeneho štúdia
pokoncilovej katolickéj vierouky.
Z troch košických mučedníkov.jeden bol poVodom Poliak, dru
hý Maáar a třetí Chorvát. To nás inspiruje k úsiliu o prehíbenie kontaktov nielen s českými, a moravskými katolíkmi,
ale aj s polskými, maďarskými a juhoslovanskými. Obraciem
sa na vás, bratia a sestry z Českých zemí, aby ste sa aj
vy připojili k tomuto úsiliu o ešte širšiu jednotu - povedzme jednotu středoeuropskych katolíkov ako krok v smere pápežovej vízie jednotnej kresianskej Ěurópy od Atlantiku
po Ural!
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VEDEHMD

Zeverom by sem chcel zdorapnít, že senu se určité nedotkal
wšetkých n&métov, které ca či ave ku -vynoř ie při uvažovaní
a mne ptjložených otázkáfen. v krátkou» člunku ta sni nie je
možné. Som si vedamý neúplntdti sv«jich vyjádření a tak pro
sím o í-ch zhovieVavé posudzovanie.
řakujem celkom na saver ze možnost príhoverli sa k bratom
a sestrám v Českých zemiach« Dee ^rstias!
J?ed»x Děkujeme za rozhovor.

13. 3< 1989

*

BNDr. Vladimír Jukl /nař. 1925/ pstří mezi nejtýráznější před
stavitele slovenského kaikátu. Jako střediškolský student byl du
chovně formován chorvatským jezuitou Torníslavím XoJjfikfcvičem» který
v té době působil na Slovensku, kde ss věnbVal s velkým úspěchem
pastoraci především mladých lidí. Mladý Jukl byl v letech 194J»4ó
jeho nejbližším spolupracovníkem a spplu s ním se účastnil též
¿1 • venského národního povstání.
Po válce Vystudoval matematiku a fyziku na Karlově universitě
•/ Praze. V 50 letech byl pro «voji náboženskou aktivitu zatčen c ve
vykontruováném monstrpraeestf odsouzen ke 25 rokům nucených prací.
Propuštěn byl po 13 letech. Dnes žije v Bratislavě,Slávičie údolie
jako důdfrdce.

M P A S

S

B O H E II

"Rak zůstal Jákob sám a tu s ním kdosi 2ápolil, dokud nevzešla ji*
t.enka« Když viděl> ze Jákoba nepřemůze, poranil mu při zápolení
ky čelní kloub, takže se mu vykloubil. Neznámý řekl: *’Pust me>
vzešla jitřenka." Jákob však odvětil: "Nepustím tě, dokud mi ne
požehnáš." /Gn 32,25-27/
V zápase 3 Bohem jsme stále ti silnější. Dál nem svobodu
postavit a« proti němu, odmítnout ho, využít ho pro sebe. Jeho vítozst^ím může být jen naše svobodné podlehnutí. Jestliže se jeho
mocí ubráníme - protože nécESpeme^že Bůh hojuje ne proti nám, ale
za hás -♦ je Bůh bezmocný. Může nám dát pouze znamení - poznamenat
ršsr nějakým způsobem zchromneme, jak.0 Jákob. Alje nechá nás, abydhom šli svou cestou. Dokonce nám neodmítne požehnání, Protože bez
něj bychom nikdy nemohli udělat ani krok..
Je tovovšem jeho požehnání. Zdánlivě bezbranné a zneužitelné,
ale zároveň pro člověka vždycky neproniknutelné, tajemné: nikdy
nevímetkam nas nakonec přivede., a vždycky bychom se báli ho zneužít,
řřotože zápasíxae-li s Bohem, jsme v hlubokém konfliktu s něčím,
bez čeh© bychom vůbec nebyli a bez čeho bychom nemohli ani takto
zápasit« Vzhledem k Boží velkorysé “slabosti" se nám zdá4 že s ním
zápasíme podobně j&kcř 3 přírodou, která je zpočátku silnější, ale
snažíc se ji lstí ovládnout , aby nam sloužila; n£bo s ním zápa
síme, j»*0 s nějakým rodičem, který si na nas neprávem činí májetnický nárok. V Obou případech zápasíme vlastně sami se sebou * se
svou hloupostí a iluzemi. Kdo je Bůh a kdo jsme my? Dokud to ne
poznáme budeme e ním stále takto zápasit. Ale máme Janci to obojí
poznat 1 v tomto zápase: v něm vítězímejen jsme mírně zchromlíf
a ještě navíc dostaneme požehnání ... Je to dokonalý dvojportrét
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Běží lásky a naší sebelásky.
Bůh ustupuje naší svobodě, kterou dokáže hájit i sám proti
sobě, a necháyá ná3 dělat si, co chceme; přitom nás však nenechá
vá zcela v iluzích - zatíží nas nejrůznějším postižením, trv^jícxnf
znamením, že není všechno v pořádku; zároveň nám nepochopitelně
žehná. Je v tom vyváženost dokonalé lásky. Nekonečně trpělivý sou
cit s tvorem, který zatím nedovede využít dar svobody jinak než
k točení se kolem sebe sama. Bůh nechává člověka - který chce být
jako Bůh a nenávidí všechno, co nepodléhá jgho^moci, podobně jako
biblický Satan - aby se dosyta nabažil nesmyslnou svévolí a sebe
láskou. I zběsilým rubem této sebelásky - utrpením miliard lidí,
kteří se v džungli světa prokázali Jako slabší. Jako Bůh ... Ale
ani srdce trpícího člověka se nemusí vzpamatovat a může ztvrdnout
y kámen, nechce-li do poslední chvíle přestat zápasit za své zbož
ňované Sebe, nepozdvihne-li se nad celou tu trapnou situaci zápasu.
Jen tehdy může plodně poznat, že mezi poraženými je i Bůh. Přesto,
že člověk pro něj vlastně není žádný soupeř.
Eůh člověka miluje. Ceká, až se nabaží sám sebe. Kde je ná
znak odpoutání, tam je i on. Bojuje za nás. Ale jen chceme-li svo
bodně podlehnout jeho moci. Nemůže num nabídnout víc, než má sam:
porážky, čekání a mnoho práce. Nejen že nam nemůže zajistit žád
ný blahobyt, ale dokonce ani spolehlivé holé přežití. Začneme-li •
milovat své přátele i nepřátele stejnou láskou jako on, kromě trá
pení a dřiny nám Bůh nemůže nabídnout nic. Jenom sám sebe.
. c
Amica
VÝŇATEK . Z

DOPISU

VLADIJ.1Í3U-

JARk9

Zamrazilo mne, a bez obalu přiznávám i rozhořčilo, Vaše obecné
tvrzení "Že nelegální struktury /odvážíte se už jednou definovat
ono tvrzení a jako zaklínadlo opakovaný argument t ilegálních struk
tur ách?/, jejichž programem je ne Kristův kříž, ale moc ..., ’’tedy
nikoli víra, nýbrž násilná konfrontace, organizování morálního nát
laku i hrozby fyzického teroru", aniž jste uvedl jediný konkrétní
případ nebo citoval nějaký dokument těchto struktur. To spíše ze’
strany věřících může být vznesen dotaz jak to bylo ve skutečnosti
8 "údajnými sebevraždami" ing. Coufalavv Bratislavě a Pavla Švandy
na dne propasti Macocha^ či s vraždou Štefana Poláka v trnavské die
cézi,’ dosud neobjasněnou, ačkoli disponujeme rozvětveným bezpečnost
ním aparátem. A proč lidé, jako železničář Augustin Navrátil, člověk
odvahy a rovné páteře se stává nepříjemným svými dotazy a.podáními
na statní instituce a orgány, je vláčen po psychiatrických klinikách
jsa označen jako nebezpečný kverulant a paranoik. Tyto léčebny však
nebudou stačit, jestliže v období přestavby a demokratizace bude
růst počet občanů kladoucích nepřijemné a naléhavé otázky a žádat
objasnění pronásledování a věznění dosud oficiálně nepřiznaného poč
tu občanů v období stalinismu v naší zemi v 50* letech a přiznání
počtu popravených v téže době. Z-a otevřené a nepříjemné dotazy toho
to druhu v SSSR, Polsku -a MaSarsku už nikdo není diskriminován nebo
obtě žován bezpečnostními orgány. S tím musíte počítat a£ chcete či
ne, že taková situace dříve či později ncstaie i u nás. Podívejte
se k našim sousedům, kde byl r.cuteZen požadavek rehabilitace Imre
Nagya a přehodnocení událostí v roce 1953, rehabilitace kardinála >
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Ivlinds2etiho, kard. Stepinace a bez kompromisní oo jasnění událos
tí > Katinu. Je bolestné, že odhalení viníka dává za pravdu obvi
nění SSSR za tento zločin, kdy tehdy jsme toto zjištění považovali
za úskok Goeblesovské nacistické pro'}? gardy. N-.-.bo Lech -valesa,
o němž ještě nedávno oficiální ?olští představitelé prohlašovali,
'
—- - ---- Q "kulatého
stolu1’ byla nejen re legalizována Slid^rita, a? e s Vvalesou si
třásají ruce w. Jaruzelski i M. R;
tik říkal, že to nebo »no "nikdy’*
dů v táboře socialismu, že taková
lištička. 1 W* QiíUJíliUUV.IV
tJ
mého, že lhostejně přijímá informace stranou usměrněného monopolu
sdělovacích prostředků? Nechcete brat do úvahy, že v době technic
kého pokroku na jediný zdroj informací odkázat Člověka je trochu
málo, když denně se může dozvědět ze zahraničních vysílaček o pra
vém stavu věcí a klade si pak otázku kdy i u nás zavane konečně
svěží vítr a kdy odejdou ti, kteří sice o přestavbě a demokratiza
ci do omrzení konají řečnická cvičení, aniž jsou schopni a nebo
opravdově chtějí řešit naléhavé problémy upadajícího národního
hospodářství a obavy vzbuzujícího morálního stavu naší společnos
ti, zvláště rodiny a mládeže při stále narůstajícím počtu rozvodů
a poklesu populace dík zákonem umožněným vraždám nenarozených dětí.
Nezdá se Vám, pane náměstku, že na ozdravění stavu naší společ
nosti by mohly účinně spolupracovat pravě ony nelegální struktury,
když dosud nábožensky motivovaný zájem o děti a mládež a ochota se
jim věnovat je pronásledována a trestána» Právě na tomto úseku jsou
nejen ony struktury, ale i oficiální složky církví ochotny pracovat
a zapomenout na všechny křivdy a nespravedlnosti jim způsobené,
jsou ochotny křestansky odpustit a zapomenout. Pcuvažujte o tom ne
zaujatě a bez ideologických předsudků v oficielních orgánech. Ne
meč, skutečně Kristův Kříž, jeho milosrdenství a odpuštění, jak
k tomu vybízel za své návštěvy v Polsku roku 1987 Jan Pavel II.:
"Zlo přemáhej dobrem." Mluvíte o morálním nátlaku vůči kněžím
organizovaným v Pacem in terris. Vy si skutečně vážíte lidí, kteří»
z nedostatku odvahy nebo z touhy po hodnostech, vyznamenáních a ma
teriálních výhodách s Vámi bez skrupulí spolupracují na likvidaci
náboženství, /Za okupace se tomu jednoznačně říkalo kolaborace./ a
dávají s sebou manipulovat, aby sloužili jako klín k narušení jed
noty věřících a jejich pastýři? Považujete staré a osvědčené "divide et impera" za čestný prostředek p..-o budování církve a státu?
Zaujala mne Vaše diplomatická cdpověá na dotaz případné ná
vštěvy papeže u nas a konstatování, že se již nyní ve Vatikánu
vypracovává program papežských pastoračních cest- v 90. letech.
Chceme-li, aby jeho návštěva u nás byla do programu zařazena? pak
je nejvyšší čas papeže k nám pozvat. Myslím, že to i pro naši zemi
je důležité, když v blízké době navštíví Jan Pavel II. Maáarsko
e Kubu, přičemž není absolutně vyloučena jeho cesta do SSJfí a činy.
Nebo se této návštěvy bojíte, že by umenšila ustrašenost občanů a
způsobila růst ¿religiozity? Opět jedna možnost jak prokázat účinnost
a čestnost Vašich řečí a úmyslů. On«j by v takovém případe bylo
neúnosné brutálně zasahovat bezpečnostními orgány proti shromáž
děným modlícím se věřícím jak tomu bylo 25*3*1988 na Hviezdoslavově nám. v Bratislavě^ či v prosinci 1988 v Olomouci. Tehdy neměli
v rukou meč, ale modlili se za brzké obsazení osiřelých biskupských
stelců a za propuštění Augustina Navrátila z psychiatrické léčebny.
Tt je tedy onen fyzický teror, na čí však straně?
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Svoji reakci na Vaši tiskovou konferenci se dovolím zakončit
návrhem: Dokažte svoje čisté úmysly, když se odvážíte zasednout
za jeden stůl s Otcem kardinálem Tomáškem, ThDr. Korcem, ThDr. Zvě
řinou a JúDr. čarnogupským, aby jste si z očí do očí vynikali pro
blematiku církve a státu u nás /uvádím ak čemické tituly jmenova
ných, které novináři asi neznají, že užívají označení pan/. Při
zvěte k této besedě prominentní zástupce Pitu /dr. Vymetala, bisku
pa Feranece, dr. KTajůíra, ThDr. uonáše/ a event. další podle Va
šeho výběru a ochoty pozvaných k veřejnému rozhovoru před televiz
ní kamerou, zaručuji, že to bude nejsledovanější relace v historii
naší televize. Nečiním si, pane náměstku, žádnou naději, že bude
te na můj dopis reagovat tak upřímně jako píši já Vám. Máme bohužel
zkušenosti, že nejen na podání kardinála Tomáška a na mnohá jiná
našich občanů,oficiální místa neodpovídají,ač jsou k tomu podle
platných předpisů povinna. Ověřil jsem siyto již loni, V červnu
jsem napsal bývalému min. předsedovi Dr. štrougalovi, bohužel
též marně. Ce si pak máme myslet o Vaší upřímnosti a čestných úmy
slech?
Končím pozdravem sv. Františka z Ašsisi, který tak rád užívá
Otec kardinál: ’’Pokoj a dobro."
JUDr. Mečislav Razik

JdOU

KATOLICKÉ

NC7IIÏ

UŽ

KATOLICKÉ ?

Znovu vyvstává »tazka o Katolických novinách: bojkotovat
nebo číst?
Po římském zákazu kněžského sdružení Pacem in terris /8.3*
1982/ Katolické noviny tuto skutečnost ignorovaly. Obhajoba a
propagace PiT v nich ještě zesílila. Kdyby se k této skutečnosti
nevyslovil ordinář pražské arcidiecézo, v níž O vycházejí a tedy
spadají qo jeho kompetence, dalo by se to vyložit jako jeho tichý
souhlas s PiT proti Svatému stolci. Kardinál Tomášek proto oznámil,
že Katolickým novinám odňal církevní schválení a církevního cenzora.
Navzdory tomu redakce dále ponechala v tiráži, že KM Vycházejí
s církevním schválením. Lze se dohadovat, zdili na něčí pokyn* ne
bo proto, že získala tajné schválení od jiného ordináře.

Někteří pochopili zákrok otce kardinála jako naprostý zákaz
Číst Katolické noviny. Ale tak to nebylo sni řečeno, ani míněno.
Bylo samozřejmé, že renomovaní autoři - tehdejší kanovník Lebeda
aj. - přestali tam publikovat, aby se nezdálo, že podporují jejich
necírkevní postoj. Na druhé straně by nebylo správné ani uskuteč
nitelné, způsobit totálním nezájmem zánik jediného periodika pro
katolický lid. Ten se už dávno naučil rozeznávat křesťanský obsah
«^vpašovanou cizí propaganda. Kromě toho, sebevětší úsilí oběta
vých vydavatelů samizdatu nenahradí rotačku, která chrlí týdně
dnes už zase 13J OuO výtisků. Ještě něco: v naší krajní situaci
uniformity tisku mivnení známo, že by r.ěkdo odpovědný chtěl zakazevat Číst např. byť i útočný ideologický tisk.

14

VñllHRAD

4/69

Pneš pozorujeme v Katolických novinách řadu změn k lepšímu,
přesto je ještě nemůžeme hodnotit jako normální katolický Časopis.
Co z toho vyvodíme? T®to: když nam někdo braní uplatňovat naše
právo, není řešení v tom, že se ho vzdáme, ale že se ho domáháme.
Katolické noviny patří katolíkům, proto se musejí dostat plně do
rukou církve, aby rádně plnily svůj úkol - sloužit životu z víry.
Oto Mádr

15.5*1989

Přečetli

jsme za vás:

¿obotní příloha Rudého práva "Haló sobota’" uveřejnila 13.5.
1989 Článek dr. Josefa žemličky pod titulem "Kdo byla Anežka pře
myslovna - »sud a legenda”. Autor se rozepisuje o známých faktech
Z jejího života. Tón celého artikulu bohužel prozrazuje, že nekte-*
ří oficiálnízhistorikové se stále nedovedou vymanit z propagandis
tických klišé a podívat se na skutečnost jinýma než ideologickýma
očima. Anežčiny ctnosti, které byly příčinou úcty a vážnosti
věřícího -lidu, zvláště její charitativní aktivita, prý byly pisa
teli legend "nadnesené”. Katolická církev prý později rozvinula
její kult proto, aby jej využila proti husitským vlivům. 1 její
blahořečení roku 1874 prý ”bylo nepochybně odpovědí na proni
kavý nastup husitských tradic v české veřejnosti a na růst re
volučního dělnického hnutí”. Toto kategorické tvrzení má pouze
jednu vadu: není žádným pramenem doloženo. Autor to patrna ví,
proto se o nějaké odvolání k pramenům ani nepokouší.
Takže se není o Čem bavit.....

Rovnost uveřejnila 6. 5» 1989 článek říeny Měchurové z Ústa
vu vědeckého, ateismu v Brně pod titulem "Náboženská životní orient
táce a socialismus”. Překvapující je autorčino přiznání, že
”....podle výzkumů z druhé poloviny osumdesátých let skupina ná*
božensky orientovaných zahrnuje v C8R téměř třetinu populace,
na Slovensku tvoří asi polovinu celkového počtu obyvatel...”.
H. Měchurová rovněž tvrdí, že drtivá-většina lidí, kteří pře
stali v průběhu posledních Čtyřiceti let církevně praktikovat, se
nestala ateisty, nýbrž pouze lidmi nábožensky lhostejnými, kteří
sice jsou ochotni přiznat bohu existenci, nic méně On přestal „
v Jejich životě hrát rozhodující roli.
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Děje se kolem nás
Ráda bych se s Vámi rozdělila o zkušenost života z víry,
kterou jsem získala v naší farnosti.
Naše katolická farní obec je tvořena v převážné většině /jak«
je tomu myslím ve všech farnostech/ ženami, potom dětmi, v poslední
době je vidět skupinky mládeže a teprve pak jsou muži. Mužů je
v katolických kostelích vidět opravdu málo, jakoby vůbec zbožnost
patřila do privilegií žen. A právě nad touto situací se zamyslel
náš duchovní otec a vybídl k aktivní Činnosti a spolupráci několik
laiků * mužů. Bylo to v roce 19BÓ, kdy byl vyhlášen rok Písma svá
tého. Tito muži se sešli a připravili a dodnes si připravují Večery
ncJ Biblí nebo také říkáme Biblické hodiny.
Scházíme se jednou za 14 dní v nedělní podvečer a tato set*
kání si časem utvořila stejnou osnovu. Začínáme úvodní modlitbou,
zpravidla původní; samotný výklad je přednášen střídavě laikem a
knězem, písně zpívaje bučí z kancionálu nebo z Cantate, závěrem
je přednesena modlitba, Při biblických hodinách se také zapojují
zeny či mládež čtením úryvků z Písmu svitého nebo modliteb.
Samotný výklad předem dané části Písma svátého /nejprve se
začalo s výkladem jednotlivých kapitol, později se ukázalo, že bude
lepší postupovat pr větších celcích tecy knihách SZ/ připraví
laik, k přípravě slouží ekumenický překlad a výklad S'Z v 16 svaz
cích /vydol Kalich/, SZ od Lappleho a pod. Při výkladu je v kos
tele umístěna biblická mapa, případně jsou použity diapozitivy
přibližující prostředí, promítány byly i diapozitivy z filmu
Mojžíš ve dvou večerech.
Nevím kolik nových tváří /to snad ani není tolik důležité/
tato činnost našich mužů přivedla do kostela. Jisté však je, že
tito laici - muži, kteří nám připravují spolu s duchovním otcem
pěkné chvíle vedoucí nás k hlubším vědomostem o Bobli, získali
pevnější sounáležitost s farností a jejich víra je naplňována
skutky.
Nezkusíte to u Vás také? Nyní v roce Víry v moderním světě
pomozte Vy muži nám ženám, které jsme tolik zaneprázděny povinnost
mi o děti, chod domácností,, zaměstnáním; prostudujte Písmo a
rozdělte se s námi o nbyté vědomosti, abychom se společně ve víre
vzdělávali a společně Šli k Bohu.
Veronika

Od
prvního
čísla probíhá ve Velehradě polemika tý
kající se tzv. Modlitebního zapasu. Vyjádřili se k ní ti, kteří ce*
lou iniciativu pokládají za “ujetou” i ti, kterým tato aktivita
otevřela cestu k modlitbě. Je potěšující, ze u mnohých,je samozřejmé,
že si dokáží vybrat i z takového '’guláše“ jen to pozitivní. Utvrzuje
mne to v přesvědčení, že vysyiělcst l^iků má vzestupný trend., což
přátelé je jev miriiiálně slibný.

« •*
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DĚJEPIS
ČLENSTVÍ'*

V

SKD

PIT

Naae KSČ je zatížena úsilím o integraci Církve do svého politického systému a vírou v Zánik religiozity. V r. 1968 z to
ho na chvíli vystřízlivěla. Ideologické zasedání ÚV KSČ ze října
r. 1972 signalizovalo návrat k úsilí o “osvobození člověka z nábo
ženských předsudků’*. Už tehdy uvítal místopředseda vlády Lúčan SKD

I.

PIT, založené 31.8.1971 jako pomocníka: "Zvlášt pozitivní je to,
že se zaktivizovala ta část duchovenstva.....v organizaci Pacem in
terris”. Tak Začala symbióza oKD PIT s^likvidacní státní byrokra
cií v Sekretariátu pro věci církevní. Řím delší dubu vyčkával,
r. 1973 to zkusil s biskupy z SKD PIT /Vranr, Poranec/. Byl ale
donucen neblahým vývojem u nas ó»3«l>82 zakszot krdžím členství
v PIT.
Na této neslučitelnosti kněžství s čelnstvím v PIT nic nezměnil ani
nový kodex, platný od r. 1983., který v kánonu 278 § 3 stanoví, že •
kněz se musí vystříhali všeno, co se nedá sloučit s povinnostmi
kněze při plnění jeho úkolu svěřeného mu církevní autoritou. ’’Cír
kev se nemůže integrovat státem a neváže se k žádnému politickému
systému...” - kapitola 76 konstituce ’’Gaudiuin er spes" II. vatikán
ského koncilu. 11.7.1982 prohlásilo SKD FIT v č. 28 Katolických no
vin, že neposlechne a 25.7.1982 v č. 30 KN oznámil Sekretariát
pro věci církevní státní ochranu pro SKD PIT. Pošlo k rozdělení
československého kléru.

II*

Pne 26.3*1980 uložil ÚV KSČ ateistické výchově, aby zabezpe
čila zánik religiozity u nás. 20.2.1985 psala Tribuna, že
“je nutno pokračovat v promyšleném a cílevědomém úsilí zbavovat
věřící náboženských iluzí”. Federální místopředseda vlády Lúčan
v Rudém právu 20.7.1988 prohlásil: “Stát má právo vychovávat lidi
k vědeckému světovému názoru.” SKD PIT se nepokusilo přesvědčit své
ochrance, že se mýlí a že je třeba změnit kurs politiky. Zatvrzelost
a setrvačnost překonaného protináboženského kursu nezměnil, ani
Gorbačov svými novými postoji k náboženství v SSSR. Tak jsme se
v r. 1985 dočkali toho, že naše KSČ proti oslavám 1100. výročí
úmrtí sv. Metoděje vydala tajný, ^stránkový mobilizační dokument,
v němž bylo nařízeno “využít k oslabení Činnosti předpokládané
aktivity katolické církve vhodnou formou angažovaných ordinářů a du
chovních...”, tj. Členu PIT. V r. 1985 za toto angažování se pro
ti Církvi a ©v. haetoději dostali vedoucí Činitelé vysoka státní
vyznamenání: Vrana řád republiky, státní vyznamenaní za zásluhy
© výstavbu obdrželi královéhradecký ordinlř Jonáš a litoměřický
endrich, olomoucký děkan kapituly Vymetal, ředitel české katolic«r
ké charity Mářa, profesor. Pokorný z litoměřické fakulty a správce
svatyně na Svaté hoře Adler. Pamětní medaili ke 40. výročí osvoboze
ní dostali předseda českého SKD PIT Javůrek, jeho tajemník §tas.tný
federální tajemník PIT Měštan a brněnský kanovník Franta. Jediný,
kdo nemlčel, byl kardinál Tomášek a věřící lid, který ná Velehradě
7.7.1985 ukázal světu, že se nedá zmanipulovat.
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Odhalená fulesná hra SKD 2IÍ oslabila jeho pozice u věřící’»
ho lidu. DewisKovené S1CD PIT bylo proto 1.9»I9B6 zapojeno
do České katolické charity, která není církevní organizací, ale
dle stanov zařízením Sekretariátu pro věci církevní.
lne 2O.5.19&8 federální místopředseda vlády Lučen odmítl dialog
s kardinálem Tomáškem, který podpořil petici moravských katolíků
ve věci obsazení biskupských stolců a zabezpečení náboženských svo
bod. Výslovné prohlásil, ze bude o těchto záležitostech jedn\t
penze s SKD PIT. Současně byli za katolíky nestrčeni do řežimem
utvořené organizace Výboru os. veřejnosti pro lidská práva a huma
nitární spolupráci aktivní členové PIT Čejka a Krajcí a federální
předseda PIT Výmětal přizván k jednaní o nové ústavě.
To všechno se děje a k tomu se sKL PIT propůjčuje v době, kdy Čes*
koslovensko 15.1.1939 ve Vídni podepsalo Závěrečný dokument na*
sledně scnúzky. KBSÉ, který znamená fundamentální revizi celé- naší
dosavadní církevní politiky prováděné za asistence PT*.
V duchu tohoto dokumentu je třeba znovu důrazně říci, že PIT může
vystupovat pouze pro se.be, ne však za československé katolíky,
e nimiž se po B.3.19B2 rozešlo.

III.

Senior

TEOLOGIE

OSVOBOZENÍ

/A

NEJEN ONA/ OČIMA HOLANDSKÉ TEOLOŽKY
sxSíSSSS—SXXXZSZJXXJřZXZXXXXS—XZXX^ZXZZ

"kacířská zem? plus kacířská teologie - to chcete přednáše
jícího obracet na víru?" Takové a podobné byly reakce na oznáme
ní o chystaném setkání a holandskou teoložkou osvobození Bermou
KLEINOVOU. Možná i proto byl počet posluchačů nevelký, ale vši
chni nakonec shodně konstatovali, že sé vyplatilo přijít. Kon
takty se "západními" křestany a teology jsou právě to, co našim
mlauým věřícím chybí pro žískání skutečného přehledu a překoná
ní provinčního chápání církve, které u nás v mnoha kruzích panuje,
V samotné přednášce mě spíše než historie a teorie teologie
-,vcbolení> které jsme už probrali ost£>tně sami v přípravě na toto
^etmáhí, zaujala osobní zkušenost přednášející s lidmi ze základních ’
.i.zmunit a s d nás mnohdy neoblíbenými představiteli teologie oavo*
buzení. Tak např.' kard. Arns, u nas známý spíše jako autor ne
blahého dopisu, glorifikujícího Cestrův systém na Kubě, prodal
ihned po svém jmenování arcibiskupem v Sao Paulu honosný arcibis
kupský palác á přestěhoval se do jednoduchého domku. Dominikán
fr. Bot to., známý zase svým nepředstavitelně naivním interview
s Castrem, prý otiskl značně kritickou analýzu o poměrech v SSSR,
který navštívil spolu s bratry Bofíovými. Nesmyslná prohlášení
b-řatří J3offů ohledně náboženské svobody v SSSR prý souvisí s je*
Jich naivitou a neznalostí poměrů /viděli plné kostely na Litvě/»
řřeGnáŠejíci zná osobně Léonardo Boffa jako velmi upřímného a
nříliš důvěřivého člověka. Boff prý také v#lmi pokorně přijal zá
kaz publikační* činnosti od Kongregace n?uky víry. Tito 3 teologové
osvobození byli mimochodem vyzváni Gorbačovem ke spolupráci při
tvoření nových náboženských zákonů v SSSR. Nyní se prý mezi teo*
ld/’y osvobození vede žívá diskuse, zda přijmout či ne. Vzpomněl
jsem si přitom na.sovětské biskupy, Gleba Jakunina a delší nábo*
činitel# v SSSR, jak se marné snažili, aby byli přizváni
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k vytváření těchte zákonů. Teologové osvobození se zlobí na Vatikán,
že zasahuje do jejich učení, aniž by prý zněl dobře situaci v La
tinské Americe/ Sami se ale necítí být v této záležitosti nekom
petentní a neobeznámení, aby Ln^d cd-iítli.
Cítil jsem i určitou naivitu při vysvětlovaní ’’neškodnosti”
užívání kategorií z marxistické analýzy společnosti v teologii
osvobození, Nejhůř zněl© mým uším slovo “třídní boj”, které ti
to teologové také používají. Praxi marxismu však prý teologie os
vobození odmítá a konečně v Latinské Americe je prý nemyslitelné,
že by ateističtí marxisté získali lid, no bot ten je prodchnut re
ligiozitou. Je vidět, že je nepoučila Kub.-. sni Nicaragua, anebo
je vidí podle fr. B$tta a Kard. Arnse jako: “...uskutečnění Bo
žího království na zemi...”?
Na druhé straně se naše argumenty typu: "V Nicaraguyi je teologický institut financovaný kompletně ze SSSR, který horlivé tis
kne knihy marxisticky orientované teologie osvobození", dali těžko
obhájit před člověkem, který osobně zná situaci a chce vědět, kte
rý ze 4 nicaraguiských teologických institutů by to měl být.
Neméně byla zajímavá naše soukromá debata s teoložkou o "ne
poslušnosti” holandských katolíků vůči papeži v otázkách sexuální
manželské a předmanželské morálky a interrupce. Po naprosto upríi .ém a bouřlivém rozhovoru vyjádřila tecložka svůj údiv: "Jsem zce
la Šokována! Slyšela jsem uz mnoho biskupů,stasích knězi a věří
cích mluvit jako vy. Jste však první, kterého se tato otázka přímo
týká, a přitom obhajujete tyto církevní směrnice. V celé západní
Evropě i Latinské Americe měli mladí, s nimiž jsem se setkala,
názor, že tato morálka je jako výmysl starých pánů bez praktických
zkušeností již dnes neudržitelná. Pro mne to znamená, že možná ne
máme až tak zcela pravdu.” Jak mnoho můžeme my, mladí laici, těmi
to kontakty pomoci našim bratřím na Západě!
-jp-

PÚT.CHÁZÍM VÁS l-ROSIT !

V minulém Čísle jsme informovali o návštěvě pařížského kar
dinála Lustigera v Praze. V Informacích o církvi č. 5 o této
návštěvě podrobně referováno, vyjímáme z promluvy 2. dubna 89
v katedrále sv. Víta:
"Všimněme si bratři, v naší zemi jsme málem usnuli, protože
jsme příliš bohatí a protože snad už nevíme, k čemu slouží sám ži
vot. Prosím vás u službu ve jménu Božím: právě vy musíte vydávat
svědectví o cíli víry, dotýkat se ran člověka a uzdravit ho. Musíte
probudit příliš bohatého Člověka, který usíná, a probudit v jeho
srdci touhu po Bohu. Promiňte, že jsem zneužíval vaši trpělivost,
ale vidíte, že přicházím jako žebrák, přicházím jako prosebník ve
jménu těch národůř které jsou ukolébaný, jimž chybí plamen vaší víXy# Kéž vaše horlivost zažehne národy, které jsou v nebezpečí, že
«apemenou na Boha i na své bratry. Přicházím vás prosit, abyste
zůstali věrni odvaze své víry^ známé v celém světě, protože právě
to přinášíte mnoha lidem, praž to snad víte. Kéž milost Boží vás,
bratři,posílí,dá vám všem, co Pán říká apoštolům: "Pokoj vám! Ha*
čoat Buží kéž přebývá také ve vašich ordcích. Amen.”
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! Polemika

Ve Velehradu číslo 2 jsme uveřejnili odpověá PhDr. Ladisla
va Hejdánka "Sebekritika nebo iluze?’-, na stát Františka Maliňáka, která vyšla v Křesťanských obzorech. Kolem těchto článků vzni
ká polemika a proto uvádíme*prameny pro úplné sledování:

1/ článek dr. Hejdánka - Lidové noviny č. 4/88
2' článek Fr. Maliňaka - Křesťanské obzory č. 1/89
3/ článek dr. Hejdánka - Velehrad č. 2/89
PhDr. Ladislavu Hejdánk>vi, Praha
Redakci Velehradu

V Praze 27. dubna 1989
Kily bratře,
mám s Tebou tak trochu divná setkaní. Kdysi jsem zasáhl do dis
kuse mezi Tebou a Milošem Rejchrtem - ones bych mel chuť říci ně
kolik slov na Tvůj článek "Sebekritika nebo iluze". Jako tehdy ani
teá nechci hrát roli rozhodčího.
Nejdřív Ti chci za ten článek neděkovat, neboť jsi mi promluvil
na mnoha místech k srdci., A také 7 v jiné ovšem souvislosti
jsem
si hluboce vepsal v paměť slova Jurgena Moltmanna. "Dialog .je
proces, do něhož se může člověk pustit jen tehdy, když si dovolí
v otevřenosti být zranitelný a vyjde z něho změněný. Tím svou iden
titu neztratí, ale tváří v tvář partnerovi ?íská novou tvářnost".
Zvláště jsou, mi vítané Tvoje postřehy ohledně nedostatku my
šlenkové hloubky a ’’teologického nicnedělání” v českéip. katolictví.
Neboj se, našel jsi souhlas - všeobecný ovšem ne, s tím nikdy nikdo
nikde nemůže počítat, že? Děláme, co můžeme, ale víme, že je to
málo, a když uděláme všecko, co můžeme, víme, že jsme služebníci
neužiteční. Duchovní a mravní obroda dá mnoho práce v každé gene
raci - protože ecclesia není jen semper reformanda, ale z gruntu
aedificanda, zvláště ve velkých epochách a při hlubokých předělech,
kt:rc nelze odbýt příštipkováním a záplatováním.
V tom smyslu bych bral jako zázemí nejen tradici gotické doby,
ale celé petristické období nám společné, ba i nejlepší tradice
baroka, které už nám tak docela společné nejsou, ale když se nepod
dáme běžným stereotypům, nalezneme mnoho cenného v baroku protestanském i katolickém.
Právě tak bude muset historik - tím já nejsem, protože hledím
neúprosně na přítomnost a budoucnost, ač jsem, jednou profesí histo
rik umění - tedy historik bude muset hledat interpretaci různých
náboženských a občanských postojů a chování za první republiky» Pro
to jako účastník té doby beru na sebe Tvou výzvu k pokání za to, co
bylo, za to, co jsme nevykonali. .Ale bojím se ukládat takové pokání
těm, kdo za to nemohou. Těm ať volá naše lítost o změně smýšlení tu
a tsá a pro budoucnost, aby se naše vina neopakovala.
Píšu tedy jen jako pouhý pamětník těch dob. Postoj katolíků k
první republice nelze ŠtemploVat jedním razítkem. Moravě byla kon
zervativnější , protihabsburská nálada nebyla tak vzrušená jako v
Čechách. Proto nebylo ani nadšení pro první republiku tek bouřlivé#
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Všude * v Čeehúch i u nás na Moravě - byli staří lidé, kteří hle
děli skepticky na její přítomnost i budoucnost. Katolíci byli méně
na vysluní než naši bratři evangelíci, ale oběma škodil stejně ná
boženský # liberálismus, jak jej odsoudil T.G. Masaryk nebo J. Pekař.
Každý fok "hranice vzplála’1 a řečivpři nich byly tvrdé, ale málo
náboženské. Plstili jsme hořkou daň za Kostnici i za dobu temna”.
Tak trochu chápu rozhořčení svého přítele Maliňáka, který je pozna
menán tamtou i nynější dobou. Ale neomlouvám; poslal mi svůj člá
nek k uveřejnění, což jsem neučinil, ale také mu jej nevrátil s
patřičnou kritikou,, což je zase moje vina. Kdybych byl věděl, že bu
de publikován, přinejmenším bych škrtl nedobrá slova, která se sku
tečně neměla objevit.
Přesto však se mmusíš, milý Ladislave, bát naší "euforie" - ne
bo jak vládne ve vašich kruzích - obava z katolického triumfalismu. t
Rozhodně jsem prp sebekritiku a mám mnoho důvodů neoddávat se
iluzím. A nejsem v tom sám! Je mi též líto, že jsme se tak dlouho
neviděli.
Srdečně Tě zdravím a těším se ze spojenectví
r v hledání pravdy.
Josef Zvěřina
Vážená redakce "Velehradu”.

/Vyjímáme z dopisu/
V Zašové, 26.4.1989
K své obraně katolicismu za první republiky bych nikdy nepřikročil, kdyby text Článku’ Dr. Hejdanka neobsahoval tato tvrzení: "Roz
pad Rakouska a vznik demokratického státu znamenal pro církev otřes,
na který.reagovala s nedůvěrou a odporem." Ano, nepopíráme, ž,e otřes
to byl, ale dodal jsem, že katolická církev u nas přes počáteční
kulturní boj, který byl proti ní rozpoután, rychle našla své místo
v novém demokratickém -státě.
Dále bylo tvrzeno, "že jenom malá část katolíků byla schopna se
s novým státem vyrovnat a hledat v demokracii své.místo". Dále:
"nebylo málo těch, kteří v době kolem Mnichova pccitovali i jisté
zadostiučinění. Protože republiku nemilovali a o skutečné povaze
fašismu, s nímž si nakrátko zakoketovali /?/ neměli tušení." Tato
slova považuji za urážku stále. Jsem již sta^ý a své dětství i mlá
dí jsem prožil v době 1. republiky. Z vyprávění otcova jsem slyšel,
jak občané naší obce, jejímž starostou byl vvr. 1918 dědeček, nadše
ně přijali zprávu z hejtmanství o vyhlášení Československé republiky.
V té době nebylo nadbytku, upadali jsme do dluhů, ale pocit, že ži
jeme e dýcháme svobodně, byl nádherný. A vše to bylo darem demokra
tické republiky i nám, katolíkům. Vzpomínám na tiskovou svobodu, na
dětské časopisy "Rajská zahrádka" a "Anděl strážný", nad kterýmiž
názvy se někdo z mladých dnes jen útrpně usměje. /1 katecheze dětí
’prošla a prochází vývojem!/.
•»•

Doba první republiky byla nejen dobou obrovského rozvoje naši
kaltury, ale i ktílury specificky katolické, Jak bohatá byla tehdy
činnost vydavatelská! A to vce se dělo ve svobodném duchu demokracie
1* republiky. Je pravda, že Masaryk řekl: "Katolíci budou mít to
lik, práv, kolik si jicn dobudou. A katolíci si je vydobyli a příchod
nacistu je zastihl ve svorném odbojovém svazku s ostatními skupinami
cbč c.nů<
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DSjíny katolicismu první r peubliky zasluhují ta':é, a to ve zvý
šené míře rádného studia. Je tu mezera více než půl století. My,
pamětníci, bychom k tomu entéli aspoň čk-tečně /r* třeba i "diletanstky"/ přispět. Je třeba před ..t mládeži pravdivé informace o
této době.
Popírám, že bv pohled na dějiny katolické církve v českých ze*
mích od doby proti^reformece až do nacistické okupace měl být od*
byt jen negativními hesly j^ko “doba tzv. terna”, "austrokatoli*cismu" a ’’odporu k demokracii první republiky”. Jestliže i u nevě
řících vědců u nás začíná kritická analýza tzv. ”doby temna“? tím
spíše je aktuální obrana demokratických rysů českého katolicismu
1» republiky. Neměla by být považované ze strany evangelických brat
ří za ,?barokní euforii či triumfalismus”. Pod heslem sebekritika
nás dr. Hejc.ánek dále kritizuje. Je pravdivá nízká úroveň České
teologie. Ale čož to měli evangelíci tak těžké jako my? My jsme by
li a jsme vždy nepřítelem číslo jedna.
S vděčností vzpomínáme našich vedoucích katolických osobností
první republiky, kteří dovedli vtisknout tváři českého katolicismu
rysy opravdu demokratické, z nichž stále čerpáme< Díky také všem
členům Charty 77, ostatním občanským skupinám i naší mladé katolic
ké generaci za odvahu hájit práva člověka i církve. Napadají mi
slova J. Gorrese: Je třeba bát se jen jednoho: Mít příliš mnoho
strachu;
F. Maliňák
Po mnoha
letech mlčení se učíme diskutovat i polemi- x
zovat. chtěli bychom, aby duch diskuze byl věcný, bez osobních vý
padů a zbytečných emocí.. Těm, kteří se cítí něčím dotčeni se
upřímně omlouváme, roznodně nechceme uveřejněním rozdílného názoru
ubližovat.

Děkujeme za pochopení.

KATOLICKÉ

Kedakce

FIUáOVÉ

STUDIO

Jak jsme již zveřejnili v minulém čísle, v Polsku bylo ustave
no sdružení Katolického filmového studia. Přinášíme podrobnější
informace.
K ustavení studia přispěly nové přístupy v družstevním podni
kání v Polsku a základní finanční kapitál vzešel z veřejných sbírek
jak doma tak i mezi Poláky v zahraničí. Vedení studia, složené ne
jen z filmových režisérů, scénáristů, kritiků a publicistů, ale* i
z knězi, má ve své práci na zřeteli především nekomerční tvůrčí hle
diska a vychází vstříc potřebám katolické církve v Polsku, která si
jo dobře vědoma síly slova a obrazu filmového plátna a stále rozší
řenější domácí audiovizuální techniky.
Juliusz Burski, místopředseda společnosti polskýcfi filmových •
umělců, říká, že ’’idea Studia s výraznou morální inspirací tu axistovala velmi dlouho, protože řuda filmových tvůrců již předběžně
přislíbila spolupráci, stale více nabýval* konkrétních forem. Ná
boženská obroda ve světě je faktem. Je faktem v Polska, zemi tra*
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dicně katolické a je přirozeně i mezi námi filmovými •tvůrci.”
Členové Katolického filmového 3tudia však zdůrazňují, že nech
tějí být uzavřenou skupinou stejné smýšlejících lidí, ale vítají
spolupráci všech, kterým jde o nezávislou filmovou tvorbu. S nadě
jí také sledují politické reformy a jednání u kulatého stolu, jež
by se mohly stát předpokladem k překonání státně ideologického mo
nopolu uplatňovaného v televizi a dalších jasově sdělovacích
prostředcích.
Velmi důležitým záměrem je snaha o spolupráci s vatikánským
televizním koncernem Lumen 2000, který využívá k televizním pře
nosům satelitní družici. Protože v programu Lomen 2000 ’’Evangeli
zace světa” mají mít místo i dokumentární a hrané filmy, členové
Studia věří, že v tomto programu nalezne své místo i jejich tvor
ba. Co se týče bezprotředních plánů do budoucna, jednou z prvních
realizací má být dokument o životě kardinála wyszyňského a filmo
vá verze divadelní hry Karola Uojtyly "Bratr našeho Boha”.
-JHJiří

O r t e n

3ASEŇ

NADĚJE’

táhnou tudy vrány, táhnou hejna zmijí
a tuhne tudy píseň, kterou čí as mé rád.
Ty běžíš za nimi, utíkáš kalvárií.
Je velmi pozdní Čas. Otvírá ústa zrad.
a

Ja vyvrácených patnících se usadili čábli.
Přesmutně střeokují a hřmotí Kopyty.
Ach, kdepak zimy jsou, v kterých jsme sladce zábli,
když všechny sklenice už byly dopity!

•5,
cá
,/á
ja

kalvárie má, kdy kříž se zazelená?
budu jeho plod, já budu jeno Štít,
budu jeho krev, já budu jeho žena,
budu paprsek, jejž tma smí zachytit.

Ó kalvárie má, kalvárie mých příčin,
je těžké nésti jej, je krásné donésti,
zatímco vlající šáteček Veroničin
místo mi slibuje ve věčné bolesti.
srčí lijevec, at zahlazuje stopy
mé cesty poslední, at bouře Česá zem,
aí hory menší jsou, než byly za potopy,
je ještě láska v nás pod strašným obrazem!
a£

Zklamání, ano, leč cesta vede přes zklamání.
Ponížení, ano, leč cesta vede přes ponížení.
Zánik, ano, leč cesta vede zánikem.

4/59
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Fenomén dneška, móda? Luxus? Potřeba? Je zde - pro některé
lupič Času a názorů, pro jiné jakási droga, pro další vítané obo
hacení.
Nemíním se z^bývet problematikou videa celkové. Záplava horo
rů a pornofilmů je polem pro sociuology a psychology. Mne zaujala
přítomnost videa v křestanové živote. Jaký je stav? Obávám se, že
nepříliš lichotivý pro naše společenství. Množství brakových gilmů
které se promítají jen proto, že se v nich*mluví” o Bohu je zaráže
jící, protože existují skutečné filmové klenoty téměř bez povšimnu
tí. Jeto zřejmé důsledek bezkulturní výchovy posledních desetiletí
¿-nebo to má hlubší kořeny?
Video pro nás křestany nemůže být pouze konzumní záležitostí,
ale médiem, které rozšiřuje a prohlubuje naše poznáními kulturu, cit,
duchovní život. Snažme se proto o rozlišování na to, co má skuteč
né hodnoty a na brak, který se pouze podbízí.
Dovolte krátké zastavení nad některými ’’velkofilmy" s nábo
ženskou tematikou - Deset přikázání /Mojžíš/, Potopa,. Král králů,
Poucho, Stvoření světa, Salome, Sodoma a Gomora, Quo vadíš /americ
ký film/, Ben Hur a jim podobné, tolik líbivé, pompézní. Tyto fil
my se promítají bohužel nejčastěji, nalézají u publika uspokojení
to je však alarmující. Uvědomme si, že tyto snímky jen papouškují
biblické dějiny /mnohde zkreslené/ bez snahy o pochopení obrazů
anebo si dom-ýšlejí nejrůznější napínavé historky na pozadí biblic
kých dějin bez jakéhokoliv výtvarného, osobitého vyjádření, bez ja
kéhokoliv duchovního náboje. Případné se v záplavě scén a dobrodruž
ství tyto hodnoty ztrácí či nejsou schopny zaujmout potřebnou roli.
Z uměleckého hlediska, troufám si říci, jsou jasné podprůměrné a
tak svým dopadem napomáhají pouze konzumu. Bráníme se filmům s prob
lematickou sexuální výchovou /viz polemika ”0 zakázaném ovoci” ve
Velehradu č. 1 a 3/ a morálního dopadu brakových velkofilmů se nebo
jíme? Tolik nepochopení víry, obrazů Písma co se předkládá v těchto
filmech - k čemu je dobré vidět jak blesk s mohutným hlasem vypalu
je do skály Desatero/Leset přikázání/ - torna být náš Bůh? Co si
<* si pomyslí ti, co nevěří, ale sympatizují - ti se dívají obzvláště
kriticky - co si pomyslí při pohledu na Noa, jak s píštalkou dopro
vází dvojice nejrůznějších zvířat do archy? /Potopa/, na naivně
zamilované pohledy /Quo vadis/, či na hvězdu putující po noční oblo
ze a ozařující místo Narození /Ben Hur/. Jistě po takovém filmu nás
leduje oprávněná kritika. Filmy tohoto druhu soudné a. citlivé lidi
se smyslem pro realitu a umění odrazují od náboženského povědomí.
Tyto filmy nejsou náboženské - to, ze pojednávají o náboženské té
matice nestačí. Video je prostředkem informace a umění, ne konzumu.
A je-li umění inspirováno duchem evangelia, má svůj dopad, otvírá
srdce, pomáhá řešit neřešitelné, vychovává a nabádá k mravnosti,
prohlubuje svědomí. Jek poznat, že se jedná o umění? K tomu je ootřeba bud vlohy anebo výchovy.
Zastavme se však i u několika skutečně kvalitních dokumentů
a filmů, protože i ty je možno spatřit na videu. Všechny filmy
Andreje Tarkovského /Solaris, Andrej Fublev, Stalker, Zrcadlo,
ObŠt/, fongize Abuladzeho /Prosba, Jtrom přání, Pokání.../, Mother
Tereza od J. a A. Petrie, Gáhdhí cd R. Attenborougha, Formanův Ama
deus, šestidílný seriál Quo, vadi3 od fr. fíossiho, Návštěva Jana
Pavli 11» ve vlasti 19ď7, umučení sv. Sebastiána od P. tteigla»
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Taktváta díla jistě splňují to. co od videa očekáváme - kvalitní
informaci či hluboce umělecký ž áZ itek, který obohacuje na všech
úrovních. Mnohé filmy, které sice nejsou vrcholy umění a někdy i
s pochybenou věrohodností, se budou jistě promítat. Při vhodném
použití však dtbře poslouží, jako např.: Ježíš z Nazaretha od
Fr. Zeffirelliho, muzikál Jesus Jhrist Juperstar, seriál Anno Do
mini, starší francouzský snímek Píseň o Bernadetě, kratší dokumenty
Výzkum turínského plátna, Otec Pio, Taizé a podobně.
Jinou ttázku tvoří problematika autorských práv. Musíme si uvě
domit, že nemůžeme autorská práva bezjhledně obcházet. V našich pod
mínkách, kdy existqje naprostá absence náboženských filmů v pro- •
dejnách i půjčovnách /kromě Pokání, které je v půjčovnách video
kazet k dispozici/a Lidových zpěvů vánočních a Hej mistře v pro
dejnách Supraphonu/ je situace poněkud složitější a vyžaduje si
podrobného rozboru. Rovněž výroba vlastních videoprogramů či da
bingu má své mezery, takže i tato oblast najde jistě v budoucnu
svůj prostor.
Video? - Ano, jednoznačně ano, ale s citem pro umění, věrohod
nost a odpovědnost.
H-ypsilon

Poutě ke cti svatéhe_Jena Nepomuckého_Neumanna
Ve dnech 17. a 18. Června 198-9 proběhnou v českých Budějovi
cích b v Prachaticích poutě ke cti sv. Jana Nepomuckého Neumanna.
Vzhledem k tomu, Že konkrétní program těchto poutí se neustále mě
ní, nepodařilo se redakci dosud získat od jejich organizátorů po
drobnosti, takže nemůžeme čtenáře informovat.
Uvádíme proto alespoň krátký životopis J.N. Neumanna. Přijměte
to jako naši podporu úsilí organizátorů poutí v jejich úsilí, jež
naráží na četné těžkosti.

Jan
N e p o m u c k ý
N e u m a n n se narodil v roce
Ull v Prachaticích.
V desíti letech se stal studentem budějovického gymnázia u
Otců piaristů v bývalém dominikánském klášteře. Učil se latině,
hodně Četl, hrál na kytaru a chodíval často na vycházky do přírody.
Byl zbožný, čímž si získal úctu u svých spolužáků. Imponovala jim
jeho tichost, skromnost, dobrotě a ochota pomoci a posloužit dru
hým. Jan byl Čestný a poctivý k Bohu i k lidem.
Ke kněžství se dostal pres velké překážky. V roce 1J35 ukon
čil Jan studia na semináři, ale nebyl vysvěcen, protože budějo
vický biskup Růžička prohlásil, že není žádné místo pro nové kněze.
Rozhodl se tedy jet do amerických misií; odešel 8. února 1836. Byl
přijat biskupem v New Yorku, který ho dne 25. Června 1836 vysvětil
na kněze.
Misijní práci vykonával daleko na severozápadě v krajích ko
lem města Buffalo. Vykonal zde mnoho práce, která jej však velmi
vyčerpávala, na sebe neměl nikdy Čas. Velkou úlevcu mu bylo, že za
ním přijel jeho bratr Václav.
Dne 16. ledna 1842 složil řeholní sliby chedoby, čistoty,

VWblW t f

4/tí9

# r * j

25

poslušnosti a přísahu setrvání u r jdetrptoristů*
V den svých narozenin byl jmenován Sv. Otcem biskupem filadelfským* Za své biskupské heslo si zvolil: ‘'Utrpení Kristovo, po
silni mne Z* Ve sv£ pastorační činnosti mimo jiné stavěl a opravo
val kostely, věnoval se žákládání katolických škol. Pro Školy sep
sal i při svém pracovním přetížení katechismus a Biblickou dějepra
vu pro děti.
V modlitbě, v práci, odříkaní, službě duším se dožil 49 let.
Dne 7, března 1963 byl prohlášen biskup Jan Nepomuk Neumann za bia-*
hoslíveného a 19. června 1977 za svátého.
-tkm-
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Za účasti ?00 delegátů z 118 křesťanských církví zasedalo ve švý
carském městě Basileji ve dnech 15. ©ž 21. května 1989 evropské
ekumenické shromáždění, které jedná? o pokoji, spravedlnosti a mí
ru pro celý svět. Církevní představitelé ze všechvzemí Evropy /kro
mě Albánie/ reprezentovali okolo 500 miliónů křesťanů z evropského
kontinentu a zároveň všechny sociální kategorie od biskupů až po
jednotlivé věřící. Bylo to první setkání tohoto druhu v dějinách*.
V úterý 16. května přečetl delegátům poselství papeže Jana Pavla II.
kardinál Carlo Martini, milánský arcibiskup*
xxx
Moskevský institut knihy provedl průzkim veřejného mínění, koho by
chtěli ruští čtenáři nejraději Číst. Na 1. místě byl nositel Nobe
lovy ceny Alexander Solženicyn /75-84//, 2. byl básník a písničkář
A. Galicz /63-77%/» 3» nositel Nobelovy ceny J^ Brodski.
xxx
.
•

V úterý 16. května byl ve Vatikánu zveřejněn dokument Papežské rá
dy pro hromadné sdělovací prostředky s názvem "Pornografie a násilí
ve sdělovacích prostředcích * pastorační odpověá". Dokument upozor
ňuje zejména na škodlivé následky těchto jevů pro jednotlivce i ce
lou společnost, ale snaží se také vypátrtt jejich základní příčiny
6 navrhnout prostředky k jejich řešení.
xxx
Polský Sejm schválil ve středu 17. května zákon, který poskytuje
právní statut římskokatolické církvi. Tento krok umožňuje navázání
oficiálních diplomatických styků mezi Varšavou a Vatikánem. Sejm
schválil také zákon, který zaručuje svobodu svědomí a vyznání pro
všechny eírkve v zemi, a kromě toho i zákon, který integruje, duchovy
ní do „státního systému sociální péče*
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Jek informuje polský ‘‘Gosc níedzielny" ze 14.5.1989, sílí ve světS
bdpor proti interrupcí a a přibývá hlasů, požadujících jejich zákas<
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V sobotu 6. května 19d9 ukončil papež Jan Pavel.II. svoji devíti
denní návštěvu afrických států Macagaskar, Réup-ion, Zambie a Ma
lawi a vrátil se zěpt do Vatikánu. Při této již 41. papežově zahra
niční cestě ho doprovázeli kurialní kardinálové Agosxino Casaroli,
vatikánský státní tajemník a Jozef Tomko, prefekt vatikánské
Kongregace pro evangelizaci národů.
XXX

Kardinál Jozef Tonik* letos podruhé v Československu. Hned po své
návštěvě v Africe, kďe doprovázel papeže Jána Pavla II., dostal slo
venský kuriální kardinál jozef Tomko při svém navratu do Šíma 6.
května smutnou zprávu, že mu doma na Slovensku zemřela matka, kte
rou navštívil při své březnové návštěvě Slovenska. Zesnulou 841etou
Annu Tomkovou pohrbil v rodné obci Udavském ba východním Slovensku
její sny dne $. května 1989. Při svém n.vratu do Šíma navštívil
Prahu.
,
xxx

Zvony znovu zní i poprvé po 60 letech se mohou znovu rozeznít zvony
kostelů v SSSR. Arcibiskup Metoděj z moskevského patriarchátu v
článku publikovaném v týdeníku “Moskovskije novosti'1 podal zprávu
c tom, že protiprávní zákaz užívání zvonů v kostelech byl zrušen.
•♦Instrukce č. tíO" z 1.3.192b motivoval© tento zakaz tím, Že tzv.
vyzvánění zvonů není v souladu se zájmy dělnické pracující třídy,
veřejnost se však stale domáhala zrušení tohoto dekretu a odvolá
vala se na kulturní hodnotu zvonů. Dokonce i slavný koncert zvonko
hry 15 zvonů rostovského Kremlu bylo možno poslouchat pouze ze zvu
kového pásku.
V roce 1981 uveřejnil časopis “Scvětskaja Rossija” článek sovětské
ho matematika Jurije Puchnačeva, který označil vyzvánění zvonů v
ruských kostelech za znak “živoucí ruské kultury”. V předrevoluční
Moskvě bylo 560 kostelů a všechny měly zvony. Lneš je na území
Moskvy otevřen« 47 kostelů, ale ne všechny mají zvony. Nppř. nej
větší zvon z danilovského kláštera /nyní nově navráceného církvi/,
nejsterší moskevský zvon vážící 12 225 kg, se nyní nachází v
Harvardu v USA. V Sovětském svazu dnes neexistuje ani jedna dílna
na odlévání zvonů a zvonařské řemeslo úplně vymřelo.
XXX

V důsledku celní reformy, jak psaly Izvěstije, je dovoleno do SSSR
posílat poštou ťísmo svaté a audiovizuální náboženské pomůcky. Byly
rovněž sníženy celní poplatky, které může hradit odesílatel, a to
na 10 až JO % ceny, kterou, dotyčné předměty v SSSR mají. Dříve tyto
poplatky činily 75 až 20u
Knihy s náboženským obsahem byly dříve
soustavně zaouvovány.
xxx
Chíara Lubichová, zakladatelka hnutí Fokolare, zahájila 8. dubna
VCastel Gandolfu u fiíma sjezd mezinárodního hnptí “Nové rodiny",

zřízeného fokolaríny. Sama pronesla úvodní projev na téma “Rodina
a modlitba”. Sjezdu ©e zúčastnilo 2400 osob ze 44 národů ze všech
světadílů.
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Neděle 7. kv.»tna 198$ se slaví v katolické církvi jako 23* světo
vý Den hromadných. sdělovacích prostředků. Letošním ústředním ná
mětem je heslo: Náboženství vc sdělovacích prostředcích» Při ne>
dávné promluvě na uvedené téma papež Jan Pavel II. řekl, že jo
všeobecně znám vliv sdělovacích prostředků na utváření svědomí a
tím na mravní postoje lidí. V ubl:-sti rodinného života mají sdělo
vací prostředky pomáhat stabilitě rodin, nebot v některých sdělo
vacích prostředcích je ndina nekriticky představována porušová
ním věrnosti a nedostatkem odpovědnosti nu mravní a duchovní ži
vot manželský, Církev je přesvědčena, že Sdělovací prostředky mo
hou kladně působit nu rodinný život. Sdělovací prostředky mají
hrát úlonu při uplatňování lidských práv, zvláště práva na život,
a mají sloužit k mravnímu ducáovnímu a intelektuálnímu rozvoji
člověka» K tomuto cíli je potřebná spolupráce s jinými křestanskýml
vyznáními a jinými náboženstvími a se všemi lidmi dobré vůle.
xxx
V současné době existuje na světě 1$2 katolických univerzit. 12$
v obou Amerikách, 40 v Asii a 23 v Lvrop?. V jednotlivých zemích:
39 OSá, 19 Filipířy, 16- Brazílie, Is- hexiko, 13 Kolumbie, 10 Indo
nésie, 9 Argentina, 8 Kanada, 7 Belgie, 6 Peru, atd.
x x x
Dne 7. dubnu přijal papež na audienci árc. F.X.N Van Thuana, koadju
tora v Ho či Kinu /dříve saigon/ Ve Vietnamu. Are. byl jmenován koadjutorem Pavlem VI» krátce před pádem města. Vláda požádala are*
aby e vrátil do své dřívější diecéze, ale on odmítl. Krátce na to
byl uvězněn 2a ’’vojenskou kontrarevoluční Činnost*' /zabýval se na
příkaz biskupské konference péčí o oběti války/. Za rok byl pro
puštěn, aniž by byl postaven před soud a strávil-2 roky v převýchovném táboře. Cd roku 1978 byl v domácím vězení. Arcibiskup ozná*
mil z Vatikánského rozhlasu, že řáda řádových společenství dostala
ve Vietnamu povolení provádět charitativní činnost,
xxx

Na mimořádném diecézním shromáždění Církve československé husitské
byl v sobotu 15* dubna 1989 v Olomouci zvolen nový olomoucký bis
kup této církve ThDr. Vlastimil Zítek, vedoucí rdaktor týdeníku
CČSH Český zápas, který byl následující neděli slavnostně ordino
ván a uveden V úřad v Husově sboru v Olomouci.
xxx
Nového biskupa zvolilo v sobotu 29* dubna na dobu deseti let vo
lební shromáždění brněnské diecéze Církve československé husitské»
Stal se jím 591etý farář této církve z Brna Vratislav Štěpánek,
který je rovněž poslancem České národní rady. Do úřadu byl * slav*
nostně. uveden v sobotu 13. května 198'9 v Brně.

xxx
Jižní Koreá je největším vývozoen biblí pa světě. V minulém roce
vyvezla 7 mil, kusů do 90 zemí vo 119 jazycích. Nejvíce biblí za*
koupily západní země» Za 100 let se J. Korei prodalo 38 mil, No*
vého a 14 mil. Starého zákona.

