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Omlouváme se čtenářům za chyby vzniklé při přepisech
příspěvků. Naší snahou je» aoy takových chyb tylo
co nejaéaě.
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BLAHOPŘÁNÍ
K DEVALEt>ÁllNÁU
------------------ ———4»-.——-------------------- —---------*-

Lrahý Otče kardinále l
Co nejsrdečnějL Vám blahopřejeme k Vašemu životnímu jubileu.
ř:Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás k tomu,
abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek byl trvalý" /J 15*16/.
Kristus Pán těmito slovy pověřoval apoštoly, aby šířili Boží
. rálovství na zemi. Vy jste nám, katolickým laikům drahý Otčec* se zdůrazňoval jiná slova Pána Ježíše a to: "Jděte do celého
<vjta z. kažte evangelium". Vy jako nástupce apoštolů a pastýř
svého lidu nás vybízíte, abychom byli aktivní a nebojácní, aby
chom svědčili pro Krista podle svých sil a schopností.

Náš měsíčník Velehrad,
který vznikl teprve nedávno,
Oce pomoci nalézt pravou hierarchii hodnot těm, kteří ji hledájí, h-oe,pomoci při výchově dětí, řešit otázky angažovanosti
. restana v naší společnosti, chce přivést občany naší země k prav*»
dám evangelia, chce také burcovat věřící občany k tomu,» aby se
nesmiřovali s materialistickým způsobem života jež proniká i mezi
ně. Hři všech těchto našich snahách si chcejne stale více uvědomo
vat laskavost, klid a jistotu vyzařující z Vaší tváře, která jis
tě pramení z víry v Boží prozřetelnost.
Přejeme Vám, drahý^Otče kardinále, aby vnitřní pokoj, který
síříte kolem sebe Vás nikdy neopustil, abyste byl naplňován duchem rady, síly, duchem poznání a lásky h abyste jako dosud bu
doval církev jako znamení spásy pro celý svět.
Redakce

Z dopisu "Katolickým věřícím v Československu", který napsal Otec
cardínál dne 23. dubna 1988:

"Dík a obdiv si zasloužíte vy všichni, kteří jste se odvážili
pokračovat neveřejně v aktivitě neoddělitelné od plného křesťanské
ho života, avšak státní mocí pronásledované. Myslím na rodiče
a další, předávající dětem a mládeži poučení o víře; na pečovatele
o nemocné i po duchovní stránce; na vydavatele a šiřitele nábo
ženské literatury; na řeholní společenství; na kněze i laiky, sou
kromě doplňující okleštěnou pastoraci, a na mnohé další. ”
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5. července jsi tak jako minulá léta znovu v kostele zpívali
’Od doby té nám světlo víry plane
nebo možná moderní ryt
mickou: ^přinesli nám víru
Také Tvým posláním je šířit víru. Svou p~scí v zaměstnání,
zaujetím stanoviska ke konkrétním problémům, službou nemocným,
chováním k manželce a dětem, schopností naslouchat druhému, odpo
činkem, zábavou, prostě' celým životem... šíříš ji nebo ne? Zcela
určitě se zeptáš: Jak poznám při všech svých aktivitách, jestli
ane Či nikoliv? K tomu si postav další otázku: OČ mi jde? O mou
seberealizaci nebo o- dobro těch druhých? Dobro zde na zemi Či na
věčnosti? Podle odpovědi na tento dotaz sobě saméru zjistíš,
jestli je v TobS duch pokory nebo pýchy. pyšný myslí jen na sebe.
I když koná často dobré a ušlechtilé skutky, osud bližního je mu
vnitřně lhostejný. Pokorný naopak nehledí tolik na kvantitu vyko
naného dobra, aby se blýskl a ukázal před Bohem i před lidmi, ale
¿3$ mu o prospěch druhého. Duchovní i fyzická bída jiných a utrpe
ní jakéhokoliv druhu ho Nenechává v klidu a nutí stíile se zabývat i
myšlenkou: jak já mohu pomoci?
Nespekuluj příliš, jak a jakým způsobem šířit víru. Už tím, že
Ti není lhostejný osud těch druhých, ji Šíříš* Puch li potom ukáže,
co máš konkrétního dělat. Vnukne Ti modlitby za ty druhé: za uzdra
vení nemocných, za správné, rozhodnutí těch, kdo stojí před těžkou
volbou, ale také za věčnou spásu třeba Tvých spolucestujících ve
vlaku, v tramvaji, Tvých spolupracovníků apod. V pravou chvíli Ti
vloží na jazyk slova svědectví q Tom, Komu jsi uvěřil. Svědectví,
nikoli agitace, která je projevem pyšné seberealizace. Konstantin
a Metoděj také tak začínali: nejprve tím, že se jich vnitřně dotklo
nebezpečí, jemuž -byli neznámí Moravané vystaveni« Pochopili, že
;-m hrozí mravní zkáža a násilí ze strany Němců. Rozhodli se jednat,
, ít na pomoc. Duch je pak vedl, aby mluvili správně o Ježíši Kristu
způsobem, kterým napřed získali jejich srdce.
Před Čtyřmi roky došlo na Velehradě u příležitosti cyrilome
todějské pouti k události, která posunula odvahu věřících významně
¿opředu. .Katolický lid Rozhořčeně odmítl pokus státní správy přemě
nit pouí na ’'mírovou slavnost1’. Nikdo zajisté nepochybuje, jak cen
nou hodnotou je mír. Čeští a slovenští katolíci se ale plným právem
postavili proti sneze představitelů moci zmanipulovat tuto hodnotu
na prostředek své osobní seberealizace při cynické lhostejnosti vů
či těm* kterým jsou v této #emi upírány základní lidské svobody.
Ložná jsi tam tenkrát byl a dával také najevo svůj oprávněný nesounlas4 Ale nezjistil jsi při té příležitosti tram ve vlastním oku?
Nejsou prb Tebe křestapské hodnoty, pro něž se tolik angažuješ i za
cenu osobních obětí, Tvé skutky milosrdenství, Tvá svědomitost v prá
ci árvšechno dobré, eo děláš, pouhým prostředkem k získání uznání
cl jiných, věhlasu e chvály okolí za každou cenu? Potom ovšem neří
kej, žc napomáháš Sířit víru. Nikoliv, protože Tvůj bližní já Ti
pouhým prostředkem k dosažení Tvých čistě osobních cílů, ale jeho
oolesti Tě ve skutečnosti vůbec nevzrušují.
Čin pokání, zrněn smýšlení■ Světí áoluiíští bratři li mohou být
vzorem* Pros je o přímluvu, aby Ti šlo tak jako jim hlavně o člově
ka, nikoli o Tvé příjemně lechtající Hjá*‘; Snaž se podle svých sil
i hřiven, které Ti Pán dííl* mírnil
uV^erí
a jakýmkoliv
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způsobem. A mysli na to, že tím mu napomáháš dosáhnout věčného ži
vota s Kristem, k němuž je povolán právě tak jako Ty. 0 své zku
šenosti s -Ježíšem s ním ve vhodnou chvíli pohovoříš. žrase je$ tak
semeno a v modlitbě svěříš Pánu starost, aby v dobu, kterou zná
jedině Un, vzklíčilo. To Ti Pán ukládá zde a nyní. Je to Tvá ne
lehká povinnost. Jsi poslán evangelizóvat tento kousek světa, kte
rý se nazývá "Tyé prostředí". Tím naplníš duchovní odkaz sv. Cyri
la a Metoděje. Máš odpovědnost za uchování víry v tomto národě.
Proto vezmi vážně slova filmového režiséra Andreje Tarkovského,
který řekl; "Nevěřím v jadernou katastrofu a nebojím se jí. Opravdo
vou a jedinou katastrofou by bylo, kdyby zemřel na zemi poslední
člověk, který věří v Boha."
Radomír Malý

ROK VÍRY

1989

K. M. HOFBATBR

DUCHOVNÍ

PŘÍPRAVA

Duchvní příprava na pout byla rozumně rozdělena podle témat
do 3 kostelů. Hlavní zájem věřících se však soustředil na program
pro mládež a pro rodiny.
V kostele na Křenové se sešlo ’asi 800 věřících, převážně mla
dých manželských dvojic. Dopolední program věnovaný výchově dětí
pvedl prelát Horký. V jeho projevu mě zaujalo varování před uzaví
ráním se do skupin různých spiritualit a z toho plynoucího možného
nezájmu o ostatní věřící a dění ve všeobecné církvi. Potvrzením je
ho slov bylo i to? že se věřící zaměřili hlavně na ”ty své1'. Pro.- '
gram dopolední připravovala jiná skupina, než odpolední * což se
příliš odrazilo i ve složení odpoledních^a dopoledních účastníků.
Program gam však byl hodnotný, čtení výňatku z projevu zakladatel*
ky hnutí Pocolare Ch. Lubich bylo základem dopolední části. V ní
dominovala svědectví manželských dvojic o trampotách a zkušenostech
při výchově jejích ratolestí. Důležité bylo, že názory na nábožen*.
skon a mravní výchovu dětí byly velmi různorodé. Posluchači sí tak*
to měli možnost vybrat námět k zamyšlení, aniž by museli souhlasit
se vším, co bylo předneseno. Pěkným osvěžením byly i rytmické písně»
Které zpívala a hrála skupina mladých věřících.
dopoledne předvedla manželská dvojice a 3 děti názorně nábožen
skou výchovu malých dětí nenásilnou formou pomocí her doma i v příirpdě. Program však byl pro sv?‘i délku a určitou jednotvárnost poněW*
yš$k nesporně těžší upoutat
v odpolední únav#*.
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Program, pro mládež u Doáiínikěnů přilákal největší počet lidi.
Mezi Svědectvími mladých konvertitů dominovalo svědectví nyní již
mladé řádové sestry o tom, jak se dostala ke konverzi. Při mší sv.
potvrdil své vynikající kazatelské kvality P. V, Kodet. Pozornost
mnohých upoutaly i panely brněnské akce ’'Ochrana života a člověka”,
které poukazovaly na zamlčované stinné stránky interrupcí. Infor*
mace pra dnešní mládež velmi potřebné. Je potřeba se ještě zmínit
o fcpravdu polidní hudební časti programu v podání místního sboru.
Důležité je, še tato duchovní příprava podnítila podobné akce,
např» Ve Krtinách. Nelze než si přát, aby se vývoj i nadále ubíral
tímta spravpý]» směrem.
-JP-

CIXONOČNÍ ADOHAuK V . PKhuvbČEK POUTĚ
®^=~a<-»5ř===:—=~ —— =——
Předcházela ji obětavá iniciativa několika laiků, kteří nako*
Hec nalezli pochopení správce diecéze preláta L. Horkého a útočiště
v pbutní bazilice Panny Marie v trní v Turanech u pátera Brychty.
Ve 20 hodin jsme zhpěli Veni sancte Spiritu a přivítali otce
preláta, jenž v pozdravu připomněl duchovní význam nočního bdění
a jeho tradici v církvi.'^rovoň popřál všem zúčastněným vytrva
lost a hojnost Boží milosti, Následovala modlitba slavného růžence*
poněkud nezvyklým, meditativním způsobem: každý Zdrávas z jednotli
vého desátku byl doplněn krátkou úvahou, po každém tajemství násle
dovala píseň a Četba z církevních dokumentů. První text nás upozor
nil na- hodnotu, jakou přikládá svátý Otec lidským právům a jak se
staví s systémům, které je pošlapávají. Biskupsky synod z r. 1983
upozornil na situaci lidí, žijících v totalitních systéměch a vyzval
všechny k účinné solidaritě. Dálší tři čtení z projevů a encyklik sv.
Otce se zabývala otázkou, jak následovat Krista v dnešním světě,
kde máme čerpat 'víru, naději a lásku a jak jí přinášet bližním. Zde
byla zvláště vyzvihnuta úloha Panny Marie v dějinách spásy a v živo
tě církve<
Po růženci přiáoupila k mikrofonu skupinka mladých s pásmem
“čtrnáct zastavení z Ježíšova života”, v němž se střídala četba
Evangelia, medltativní texty, písně z Cantate, přímluvy zakončené
zpívanou odpovědí Kyrie, Kyrie eleison a modlitbou Páně. Duchovní
hloubka textů i otevřená adresnost přímluv /za vězněné, pronásle*
dováné, vztahy laici - duchovní, lidská práva, problémy orientace
v dnešní® světě .../ na nás učinily hluboký dojem, umocněný vyni*kajícím zpěvem brněnského chrámového sboru. Ten před půlnocí předal
štafetu gottwaldovské schole, která nezůstala v ničem požauu; uved-. .
la se kánony z Taizé, jež nám umožnily prožívat alespoň na chvíli
duchovní jednotu s ekumenickou komunitou bratra Hegeru.
Následovala o hodinu zpožděná půlnoční mše svata s promluvou.
Celebroval místní farář pater Brychta se dvěma kcncelebrenty. Zdů-*
xaznil význam chrámu jako místa, v němž zve k době všechny lidi
Bůh a to bez rozdílu. Kratší přestávku po mši aďoranti vy ožili k
občerstvení* Pečliví farníci překvapili čaj'-n, kelímky, sirupem, a
Jkuchtami. Mnozí odešli alespoň chvíli spát a v původně celkem zapl
něném chrámu zůstalo asi podesát vytrvalců, vědomých si významu
ehví^e i imisské tradice nočního bdění* Stali jsme se účastníky
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’'Křížové cesty 20. století”, která v jednotlivých zastaveních
neopomenula žádnou ožehavou otázku naší doby. Namátkou: problém
moci /Ježíš před Pilátem/, utrpení bezejmenných v koncentračních
táborech, dědičný hřích a jeho projevy dnes, totalita?ismus, de
mokracie a lidská prsva, křest:onská solidarita V? světe práce,
osobní vžtah ke Kristu, neosobní společenská mašinérie, úloha
církve v dnešním svět?, problé-i křest-.novy odpovědnosti za stav
společnosti ...
Ke čtvrté hodině ráno nesledoval^ snívané mariánské litanie,
• race před vystavenou Nejávětější svátostí a závěrečné požehná
ní otce Brychty, který s námi zůstal až dc- konce. Za něj a za
všechny poutníky jsme obětovali ranní chvály z neděle,- naši tečku
za nádhernou celonoční adorací. Upřímný dík patří všem, kteří nám
umožnili naplnit Ježíšova slova 14bděte a modlete se" a rovněž otci
biskupovi Otčenáškovi, osobně přítomnému. Vždyt jen dobří pastýři
zůstávají se svým stádem v dobách zlých. Nezapomeneme!
-kiNCJ

V

TUfijNECH

Mariánské poutní místo Turany u Brna se stalo 19. květná
místem celonoční adorace k poctě K.M. Hofbauera. Celý týden se
tato farnost předem připravovala na tuto pout jak modlitbou ke
sv. Josefu, tak prací /obnova sociálního zařízení, přípravou
občerstvení, ppřaaatelská služba, apod./.
V patek večer 19. května se do Tuřan začali sjíždět poutníci
ze všech koutů Moravy. Program zahájil ve 20 hodin P. Horký. Násle
dovalo vzývání Ducha svátého a litanie k Duchu sv. V další části se
modlil růženec, doplněný byl četbou z papežských encyklik. Po něm
přišlo na řadu meditativní pásmo ze života P. Ježíše - celkem
14 zastavení proložených přímluvami a zpěvy ze zpěvníku Cantate.
Tato část se poněkud protáhla, po zpěvech z Taizé s přímluvami
k sv. K.M# Tíofbauerovi začala v půl jedné v noci slavná mše sVatá,
při níž se zpívaly rytmické zpěvy s kytarou. Po mši svaté následo
vala přestávka s možností občerstvení. Dále se konala ve 2,30 hod.
tzv. křížová ceóta 20. století. Celonoční pout byla zakončena ado
rací před NejsvětějŠí svátostí, počchrxán^ a papežskou hymnou.
V kostele P. Marie byla po celou dobu patrná přítomnost Boží
lásky a mezi přítomnými vládla jednota. Během několika hodin spo
lečné modlitby 'se sžili poutníci s místními farníky, kteří této
noční adoraci nebyli zpočátku nakloněni.
V noci z 19» na 20. května nebdělí v Tuřanech jen křestané.
Vznikla prý obava ze zneužití náboženského cítění věřících. Nic
takového se ovšem nestalo. Bylo to opravdové společenství modlitby.
Jsme za to vděčni Pánu Bohu i všem zúčastněným.
*ch*
Všechna Velká díla jsou nesena modlitbou,
P tujar o C uar d i n i
Moje radost spočívá v tc-ifl, že miluji druhé, vídyt i Pán mě tolik
BilovaX.
Jan
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HLÁSÁNÍ_ SLOVA_ BOŽÍHO

Počasí bylo ráno v Brně pro pout ideální. Ulicemi osvěžený
mi včerejším deštěm spěchaly směrem ke sluncem ozářené katedrále
řady poutníků věřících i nevěřících- Monitor a reproduktory umož
ňovaly i poutníkům venku sledovat dění v katedrále. V přední části
katedrály byla již v 9 hodin hlava na hlavě. Ti, kteří přišli až
před mší sv., měli tentokrát čeho litovat. Po zahájení totiž uvedl
brněnský prelát L. Horký k řečnickému pultu jednoho z hlavních^
tvůrců Desetiletí dr. Tomáše Halíka z prahy.
Bylo to jeho první veřejné vystoupení při tak významné pří
ležitosti. Ze začátku jsme byli upoutáni hlavně formou jeho pro
jevu - dokonalým řečnickým výkonem. Zahajil zvučným pozdravem
. ..
"Bratři a sestry v Kristu" a bez odmlk pokračoval rozhodným hla
sem, který dokázal nechat klesnout do klidného tonu, aby vzápětí
opět burácel katedrálou při slovech, jež chtěla věřící lid jakoby
vyburcovat & dlouholeté letargie. Trému či nejistotu jsem hned od
začátku v jeho projevu naprosto postrádal. Někteří lidé pak ozna
čovali projev dr. Halíka za "příliš nadnesený", což vsak pouze doka
zuje neschopnost některých z^nás ocenit něco, na co nejsou zvyklí.
Vždyt K. M. Hofbauar byl oceňován právě i za tuto schopnost řeč*
nického vystupování. Po delší dobu může přece posluchače upou
tat i sebelepší obsah jen tehdy, je-li podepřen solidním přednesem.
Když dr< Halík skončil svůj projev, měl jsem dojem, že mluvil
asi tak 15 minut. Hodinky mě vyvedly z omylu: byla to celá hodina!
Obsah přednášky však rozhodně nezaostal za řečnickým výkonem. V
přednášce nebylo snad sni jedno hluché místo, nevyskytly se zby
tečné "vyplňovací" věty, «čkoliv se přednášející podíval maxi
málně sedmkrát vždy jen na pár vteřin do svých poznámek. Bylo
prostě vidět, že dr. Halík žije tím, o čem mluvil.
K dnešní situaci u nás řekl, aniž by použil silných slov,
dosti Jasně vše, co říci mel. Zdůraznil, že konečným cílem nás,
katolických křešíanů, prezentovaným programem Desetiletí, není
pouze něco rozbořit, ale hlavně budovat. Avšak k tomuto budování
je možno přikročit až po odstranění té polorozpadlé barabizny,
která byla všelijak flikována -a doplňována samoúčelnými přístavky
nesmyslných a protiřečících si reforem a poučení místo koncepční
ho budování. Dr. Halíš zde uvedl krásnou ukázku této stavby s otlu<
čeným a rádoby hrdým nápisem "socialistická kultura, vzdělanost
a morálka“, jejímž stavebním materiálem byla hlavně demagogie:
"... juívka se středním vzděláním před obrazem ukřižovaného Krista
odpovídá na Otázku, kdo jej ukřižovali Jesuiti J?’1 dsk zdvořile
řečeno a přitom není třeba vysvětlovat, že na tomto se stavět
určitě nedá. Je potřeba odklidit všechen šrot až na zdravý grunt,
do. něhož patří právě i naši světci cd sv. Václava, přes bl. Anežku^
Zdislavu až po Ony dva apoštoly moderního hlásání evangelia,
patrony letošního "Roku víry*'. Byl to podle názoru mnohých projev
skutečně hodr$ svátku sv. K.M. Hofbauera.
Následovala modlitba sv* růžence, gři níž se katedrála zcela
naplnila a mše sv., ¿oneelebrovaná vídenským arcibiskupem kardiná
lem Groerem, což mělo i symbolický význam, nebol světec je patro
nem Vídně. V průvodu koncelebrantů jsme s radostí zaznamenali v
náležitém rouehii nejen královéhradeckého biskupa otce Otčenáška,
H* €$Ž jsme sx jxž pomalu zvykli /a snad i statní sprava/, ale
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i řada našich řeholníků /ddminikány, křižovník, františkány ^td./
a kněze bez souhlasu /např. čiyn. Lhárty 77 P. Kaleno z Prihy/,jak
kráčí spolu se státně uznanými biskupy •> kněžími. Naše církev tak
dává potichu, ale jasně najevo, ze státem předepisované rozdělení
na oficiální a neoficiální církev neuznává. Velkým oživením byly
i jnláčhé tváře v šatech řeholnic.
Odpolední divadlo ze života světců v brněnské katedrále za
slušné účřwti věřících -pak. skutečně nadchlo. Díky Vám, přátelé
z Čech* za tuto novou formu přispívající k duchovní obrodě našeho
nuroda1
-jp-

Ť 5 S O V T O LPout do rodné ©bce sv. Klementa Karin Hofbauera do Tasovic
v sobotu dne 20. května se skutečné vydařila. Místní administrátor
pečlivě připravil chrámový sbor s bohatou sbírkou písní. Zajímavé
příhody ze světcova života byly překládány zpěvy dětské scholy í sbo
ru těch odrostlejších.
Tasovice ještě nikdy v historii nezažily tak slavnou událost:
návštěvu čtyř biskupů Současně a navíc ještě návštěvu otce kardiná
la Groerá z Vídně. Sv. K.M» Hofbaúer je současně patronem města
Vídně a právě v sobotu 20. května bylo osmdesátileté výročí prohlá
šení blahoslaveného Klementa Maria za svátého.
Odpolední bohoslužba slova byla zakončena požehnáním otce kar
dinála a pak následovala náyštěvá kostelíka zasvěceného místníma
světci. Kostel byl obstaven roku 1933 ze bohatého přispění vídeň
ských věřících. Věž tohoto kostela byla vztyčena právě na místě,
kde stával rodný domek: světce a kde se nacházela jeho rodná^světnička. Bílý mramorový oltář svědčí o lásce a úctě dárců - vídeňských
věřících - ke svému patronu. Okna^kostela sv. Klementa jsou vykláčana barevnými skly, které znázorňují události ze života světce.
Utec kardinál Groer, otcové biskupové Liška, Lebeda, Otčenášek
i Sokol se společně pomodlili k patronu Vídně, Varšavy a Tasovic.
Lva vídeňské autobusy š poutníicy a značné množství osobních
automobilů dosvědčuje úctu vídeňských věřícícn k moravskému světci.
Pout byla hojně navštívena věřícími nejen z 1'asovic a z blízkého
okolí, ale přijelo i několik autobusů Z Brna a nescházely ani auto
busy z jiných míst Čech, Moravy a Slovenska a další i netradiční
poutníci.
-ik- vb světcovs aooišii
=XX=;=S5;==±:2:==;=XX==:-=ít=^========si;

kejjžie

Spěcháme naší krásnou Jižní Moravou kolem kláštera v Běchovicích
směrem na Znojmo, abychom ve spěchu stihli zakončení pouti v Tasovicích. Notné unaveni po náročných přípravách a nabitém programu ce
lé pouti přicházíme poprvé v životě do naplněného farního kostela
v rodné vsi sv, Klementa Marii. Závěrečnou promluvu má P.J. Grosz,
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redemptoristá, místní duchovní správce. Na z$věr děkuje všem, kte**
ří pout jakoukoliv službou pomohli připravit o vyjadřuje radost
-nad tím, že jsou všichni s jejím průběhem spokojeni, i státní a orá
vá je prý spokojena. Bude si teč muset zvykat být spokojena a časem
vůbec přestat vyslovovat nvůj soud nad podobnými akcemi, napadáme.
Zdravíce množství známých, kráčíme vesnicí ke kostelíku sv.
Klementa, vybude vanám na místě jeho rodného domku. Rnozí zdejší
obyvatelé ni nás prohlížejí se zjevnou ptazEou v očích; jak je mož
né, že to křestanství ještě jinde tak vzkvétá a žije? Vždyt k nim
sem zavanul náboženský život »nad vůbec poprvé, život prosycený du
chem, a ne jen honbou řa vymoženostmi soc. konzumenta, život prosví
cený kulturou a historií, kterou oni nemají. Tu měli ti, co museli
odejít o kousek na jih nebo q pořádný kus na západ a jejich kořeny
zde byly zapuštěny hodné hluboko. Z nich kdysi vzešel muž, z něhožučinila láska k. lidem, - nekompromisnost v obraně katolické víry a
nadšení pro hlásání slova Božího vždy a za jakýchkoliv okolností sv.
Pavla Střední Evropy. Vstupujeme do kostelíka, který mu před válkou
postavili. Krásnou vizitku zde zanechali, hodnou muže, který dbal na
to, aby se Bůh oslavoval důstojně. Zdají se mi jinak ponuré ty
jednoduché kostely za začátku století, ale snad je to barevným mramoro’i, nebo barevnými okny s výjevy ze života světce, že tento kos
telík působí tak živě, J?. Grosz 2de ještě pronese několik žertovných
poznámek i na ’adresu pana preláta Horkého. A pak už jen písně dvou
skupin mládeže, které krásně dokreslují klid poutního odpoledne, kdy
se člověk beze spěchu kvůli následujícímu programu může konečně
V klidu modlit a zaínýšlet nad svou vírou, nad tím, co mu tato pout
přinesla: Budeme teč s větší odvahou sířit evangelium v zemi, v níž
mnozí ji hledají a Ostatní budou brzy muset začít hledat skutečný
smysl života. Snad si ani neuvědomujeme, jaká šance se nám tu teá
pru v e nabízí,
příhodnou dobu už neměli v této zemi celé genera
ce před námi a jestliže ji propaseme, tak hade národ čekat na podobnpu?šanai možná zase celé generace. Pán na naše pokolení vložil
veliíou zodpovědnost«
Na skok zajíždíme ještě do Lopckého kláštera. Zde nás však ví
tají již jen zavřená vrata otlučeného chrámu v prostorách premenstrátkěho kláštera, zohaveného vojenským nevkusem. Kdepak, nejde
□ dílo komunistů, to Jeho katolické veličenstvo Josef II.! Nemáme
nad čím plakat, ¿ni v •• katolickém1' Rakousku to katolíci neměli
vždy Jehké. Doba nehraje roli, důležité je, jak se dovede člověk
postavit. Sv* Klement &aria Hófbaucr nám to jasně dokazuje!
~jpKŘESŤAN J.

Slovžk

apolitický

?

Na tato téma proběhla v Brně v neděli 21.5.1989 u příležitosti
ke sv. Klementu
iíofbauerovi panelová diskuze, jíž se účast*
#í1q asi *50 lidí. Nejprve si vyměnilo názory sedm katolických aktiyistů z Jech, Moravy a ?e Slovenska, potom následovaly dotazy z
publika.
Základním dilematem bylo: může věřící žít skutečně jako křesíao
• vůbec nereflektovat ne společenské dění? Diskutující se shodli,
W Angažovat se bezprostředně v politickém životě je věcí toho, kďo
M <©mu dostal od Pána hřivnu. Křesfan tedy múze být dobrým svědkem
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Kristovým, aniž se zapojí do jakékoliv formy politické práce. Tato
"apolitičnosV' však nesmí být ospravedlněním lhostejnosti k porušo
vání základních lidských práv. Jestliže jsou ve statě lidé diskri
minováni a vězněni za projev svého světonázorového nebo politického
přesvědčení, potom křesťan nemůže na tento stav nereagovat, jinak
hřeší proti Ježíšovu požadavku biíženské lásky. Reakce samozřejmě
závisí od možností a postavení každého: někdo se za pronásledované
modlí, jiný pořádá podpisové akce. Oba způsoby a ještě celá škála
dalších jsou oprávněné. Vše záleží na povolání od Pána, které každý
v sobě Cítí. Nejdůležitější jo přelomit předsudek, bohužel u někte
rých věřících silně zakořeněný, že aktivita ve prospěch pronásledo
vaných je "politikou", která nemá s evangeliem nic společného.
Rozdílné názory se projevily při posuzování postavení a úlohy
lidové strany* Menšina odmítala účast věřících v jejich organiza
cích s odůvodněním, že má ve svém programu^zakotvenu vedoucí úlohu
Klč, která se netají úmyslem církev a křesťanství likvidovat; větši
na však se stavěla k eventualitě práce věřících v lidové straně klad
ně s poukazem na její vnitřní vývoj poslední doby, jenž vytváří no
vou situaci. Na přetřes se dostala i otazka členství mladých věří
cích v SSM. Také zde hájila menšina radikálně odmítavé stanovisko,
většina však zastávala názor, že vstup do Svazu mládeže by měl
křestan volit jako nouzové řešení za předpokladu, že není dána mož
nost jiného, byt neoficiálního společenství mladých lidi a dostupná
organizace SSM je zájmovým společenstvím s cílem sportovního, kultur
ního a jiného vyžití bez politického obsahu.
Velmi živě byla diskutována problematika založení neoficiálně
působící politické strany křesťanskodemokratického charakteru. Zde
se opět vynořily dva názory. První, radikálně odmítavý se opíral
především o povinnost křestanů hovořit "novou řečí", "řečí buchá
<vátého", která není jazykem politických stran jakékoliv orientace
včetně křesťanské. Druhý poukazoval na nutnost nepřenechávat teto
pole ateistům, neboť křestan je poslán uvést Kristova ducha do všech
sfér lidské činnosti, tedy i politické.
V současnosti působí v neoficiálních strukturách celá řada
sdružení Pluralitního charakteru, jež dostačujícím způsobem hájí'
také křesťany /Charta 77, VONS .../. Nicméně z toho nevyplývá, že
v budoucnosti nevznikne potřeba politické strany sdružující křesťa
ny. Je nutno, abychom byli na takovou možnost připraveni a proto do
poručují stoupenci tohoto názoru zakladat diskusní kluby a komunity
křesťanů, které by se věnovali teá* v této fázi, pouze uvědomovací
a osvětové činnosti, na jejímž počátku by stála snaha probudit Ši
rokou věřící veřejnost za spánku lhostejnosti vůči porušování základ
ních lidských práv. Teprve příští vývoj ukáže, jestli bude politická
strana křesťanů nutná či nikoliv.
Odborníci se též Vyjádřili k otázce politické aktivity kněží.
Dekret "Quidam episcopi” zakazuje účast duchovních v politických
stranách a hnutích - ‘orientovaných vyhraněným zájmem určité politické
skupiny. Nezakazuje ale, aby se knězi k politické problematice vyslo
vovali a danou situaci z křesťansky motivovaného morálního stanoviska
hodnotili. Je naopak žádoucí, aby duchovní z kazatelny reagovali na
porušování práv Člověka, i když toto r.elze od nich vymáhat. Vzhledem
k takto formulovanému poslání kněze ve společnosti není v rozporu
8 dekretem "Q.iidrm
jestlih: kněží podepíší Charta 77 a účastní
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se aktivní její práce. Charta není politické hnutí s politickým
cílem, které pracuje ve prospěch určité politické strany nebo kon
krétního státního zřízení. Jde o čistě humanitární společenství li
dí nejrůznější politické a světonázorové orientace, požadující
dodržování lidských práv, jak se k tomu, zavázala r. 1975 v Helsin
kách naše vláda, Argument některých členů Pil, že vystoupí z to
hoto spolku tehdy, až se jiní duchovní přestanou exponovat v Char
tě proto neobstojí. PiT vystupuje jednoznačně politicky na podporu
konkrétního režimu a konkrétní politické strany. 2 toho důvodu ho
kongregace pro klérus radí me^i sdružení kňučím zakázané.
Plodná a podnětná diskuse měla bohužel svůj Časový limit, kte
rý bylo nutno dodržet. Nicméně k tématu v dnešní společností tak
ožehavému se chceme stále vracet a proto vyzýváme, aby podobné panelovky při rozličných příležitostech proběhly také jinde s těmito
a podobnými aktuálními body.
-rmNÁVŠTĚVY

A

ťfejJNÁŠiCY

Ve dnech 8.-11.6. navštívil Československo významný francouzský
jezuita, odborník na sociální učení církev. Bělem tří dnů pobytu
pronesl dvě přednášky /V Praze a v Olomouci/, cbě na téma 11Sociální
učení Církve”.
V informativním přehledu nastínil Vývoj katolické sociální nauky
nauky. Proměny sociálního učení /vyzdvihnuté vůči obhájcům "neměnné
nauky"/ demonstroval na nejdůležitějších sociálních encyklikách
/Serum novarům Lva XIII. t Quadragesimo anno Pia XI. z r. 1931,
Kater et magistra Jana XXIII. z r. 1961, Populorum progreseio
Pavla VI♦ z r. 1967 &ž po Sollicitudi rei socialis Jana Pavla II.
z počátku roka 1988/ a zároveň zdůraznil nadčasové etické hodnoty
o něž se všechny encykliky opírají.
, A
Mnohé asi zarazil věcný a nonšalantní ton, s nímž francouzský
pater mluvil o problémech sv. Stolce a západní Evropy. Francouzský
’esprit" se nezapřel. Vzácný host odjel a zůstala po něm podnětná
atmosféra odlišně smýšlejícího partnera, jenž musí respektovat
■'icuaci Víry V radikálně sekularizované demokratické společnosti
ne v totalitním ateistickém systému.
Hed.

Ve stejný den jako u předešlého referátu o návštěvě pobýval
v Brně se svou kolegyní francouzský profesor filozofie. Oba před-uesli xýš přednášky ó současné aktivitě církve V oblasti sociální
a pohovořili o svých zkušenostech z Brazílie, Chile, Filipín a So
větského svazu. Posluchači otřáslo sdělení, za na Filipínách se živí
celá řada lidí odpadky, poněvadž postrádá fin. prostředky. Církev se
v,této situaci.nemůže omezit jen ne charitaticní činnost. Radika
lismus evangelia nutí k maximální aktivitě v zajmu sociální spravefhosti. Na tomto základe lze pochopit i tolik diskutabilní teolo
gii osvobození. Přednášející upozornili ne velkou, šíři tohoto pojmu,
který nelze redukovat pouze no marmizující teology, kteří se dosta
li do rozporů s Vatikánem*
Ůed.

Rozhovor
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paterem VÁCLAVEM

MALÝM

Red:.Otče Václavey jsi katolický kněz bez státního souhlasu, Jmoho tvých spolubratři knězi považuje ztrátu souhlasu za přeruše
ní možnosti pastorace, určitým způsobem za degradaci kněžského pos
lání j. někteří to dokonce berou jako životní tragedii. Co nám k tomu
můžeš říci?

:

Rozhodně to není tragedie, samozřejmě je to vážný předěl v ži- ’
votě kněze, když ztratí souhlas, ale žádný kněz by $e tím ve
své činnosti neměl nechat svazovat. Jsou určité věci, které by kněz
neměl opomíjet. J^vzdory tomu, Že vedou k případné ztrátě souhlasu,
přesto by je měl risknout. Konkrétně: já jsem ztratil souhlas proto,
že jsem se stal signatářem Charty 7? a členem VONS /Výbor na obranu
nespravedlivě stíhaných/ a že jsem byl obklopen mladými lidmi. Když
jsem mluvil o těch povinnostech, které jsou na předním místě a kte
rým se nelze vyhnout a nelze je obejít i s rizikem ztráty souhlasu,
myslel jsem tím následující: kněžská služba nespočívá pouze v udělo
vání svátostí, hlásání Božího slova, ale zárov.-n také v poukazování
na skutečný stav prostředí, v kterém, kněz puso jí. V našich podmiň“
kách to samozřejmě znamená poukazovat i na všechny nesrovnalosti
a nespravedlnosti v našem systému.

512J. Někdo může namítnout, že je to politika a že to nepatří ke
kněžskému pdslání.
Ano, ale Boží slovo musí být hlásáno do konkrétní situace, mu
sí reagovat na konkrétní společenské pozadí věřících, v kterém
žijí, kusí být čteno a vykládáno nejen jakožto záležitost, která bez
ohledu na všechny situace je platná pro všechny časy, ale slovo Boží
má tyt vykládáno jako apel do konkrétní situace. A apelem do této
sionace je uchovat sí autenticitu a zároveň pomáhat k této autenti
cit? i druhým. A kdo jiný než kněz, který je hlasatelem Božího slo
va a který je má vykládat věřícím, by sí to měl uvědomit? a to ho sa
mozřejmě musí vést k tomu, Že nemůže odhlížet od prostředí, v němž
působí, od toho, že se v tom prostředí ději různé nespravedlnosti
a nesprávnosti. A proto na to má nejen poukazovat, ale i konkrétním
činem se snažit tyto věci napravovat.

VM:

Re d: Mohl bys přiblížit svoje nynější pastorační působení.
První kroky bez státního souhlasu nebyly lehké, vysvětlím pr$č.
Když je člověk na faře, tak.samotný pobyt na faře a kostelní
provoz mu dává určitý řád pro život; řád určený pořadem bohoslužeb,
pořadem kněžských povinností, udělováním svátostí a podobně. Když
ztratí souhlas, nikdo mu tento řád nedává, musí si ho vytvořit sám
a v našich podmínkách ani církevní vedení mnoho takovému knězi ne po*
může; nechá ho samotného, aby si hledal nějaké civilní povolání* Zá
leží na knězi, kolik povinností si uloží nebo kolika povinností se
zřekne nebo se jim vyhne. Naopak tento stav má výhodu, že člověk mů
že být přímo s lidmi. Když žije na faře, málo platné, žije trochu ji
ný život. Život, kterému často lidé nerozumějí. I když přicházejí na
fara a do kostela různí lidé / a nejenom tedy věřící/ s různými
problémy a osobními trablemi, přesto cítí kněze, jako by byl někdo
X jiného světa. To je má osobní zkušenost. Zatímco, když vidí kněze
pp&covat s nimi, s nimi denně vstávat, sdílet nepříjemnosti cestování
VM:
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nepříjemnosti front nákupů atd. , je to pro ně prolomení určité pře
hrady a poznání, že kněz je obyčejný člověk a tehdy jsou ochotni mu
více naslouchat.
Já pokračuji ve své pastorační činrosti bez ohledu na to, že
nemá© státní souhlas a že tím riskuji vězení, rám teologické před
nášky, jsem činný v náboženském samizdatu, dělem občas duchovní cvi
čení pro laiky, vyučuji děti náboženství, samozřejmě vysluhuji svá
tosti, věnuji se individuálnímu vedení jednotlivců, zpovídám, připra
vuji na křest, na biřmování. Tedy normální běžná kněžská činnost, jen
nedělaná za zdmi fary nebo za zdmi kostela, ale v bytech, případně
přes léto při výletech v horách.
Red: Co podle tvého názoru mohou přinést věřící občanským aktivitám
a jakým způsobem se staví lidé v těchto aktivitách k věřícím
a k jejich problémům? Nebylo by pro věřící lepší pracovat pou
ze v rámci církevních struktur?

Já bych začal odprotřed otázky, husím říci, že nevěřící v nezá
vislých občanských aktivitách mají k věřícím respekt. Nesetkal
jsem se s nějakým přezíráním, pohrdáním neoo úsměškem, hyslím, že je
to veliký pokrok a že to, že tito lidé mají možnost požrat hluboce
věřící lidi, kteří jsou zároveň ochotni se s nimi solidarizovat a
s nimi db toho jít, že to je důležitý moment, »by vůbec naslouchali
tomu, čemu tito liáé věří. Co mohcu věřící aktivitám přinést? přede
vším určitý klid do těchto aktivit, který samozřejmě nečerpají ze
sebe, ze své rozvahy, ale ktexý čerpají z Krista-. Zároveň naději,
která nestaví jenom na změně určitých politickýchvsituací, ale která
je postavena hlouběji, v naději vzkříšení. Zároveň přinášejí určitý
pcnled, který není veden pomstychtivostí, či výhledem na nějaké ná
silí, ale pohled, který dovede vidět i v nepříteli toho, jenž se mů
že obrátit. Tím nechci říci, že to je snadné, ale nesmíme předem ni• koho vylučovat ze svého zájmu. To je obrovský osvobozující postoj,
který není veden jenom momentálními potřebami nebo nadšením, které
chce rychlé zrněný. Křestan má nad tímto určitý nadhled, ví, že přis
pět ke změnám může jedině tím, že vidí i dál za tyto změny, že vl
ci a žije nadějí eschatologie, A poslední část otázky, která zně
la ...
VM:

Rmd. .* jestli by nebylo pro věřící lepší pracovat pouze v církev
ních strukturách ...
Já si myslím, že ne, z několika důvodů. Jednak stará
bolest, kterou ještě trpí mnozí katolíci, je, že příliš rozdě
lují svoji privátní sféru víry a svůj veřejný projev. A cítí to jako
dvě složky svého života, které nelze dost debře spojit. Ale věřící
člověk má nejen Vyznávat ústy, nejen být soustředěn na svůj morální
růst /to je samozřejmě nutné/, nejen být soustředěn na modlitbu /ta
je samozřejmě nutná a je základem všeho/, ale zároveň vyjít ze sebe
a vidět i mimo sebe. Bůh nepůsobí /i když může/, že by lámal zákoni
tosti lidského soužití, ale naopak. Bůh chce působit aam, kde je zá
zemí lidského soužití, kde lidé navzájem berou své starosti za své,
kde vidí, že jsou společně na cestě, kde podpírá jeden druhého a to
je ten hlavní důvod, proč by křesiané měli vidět i mimo hranice své
církve. To nejsou žádné ambice politické, ambice vyniknutí, ale je
to cíl druhým sdělit naději, ale za předpokladu, že jim ukáži, že
jsem na jejich straně bez ohledu na to, co mě to stojí, A za další
je důležité, aby katolíci vyšli ze gheta své církve, protože, pokud
Vrh.
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chtějí sdělit určité morální hodnoty této společnosti, musí této
společnosti především ukázat, že nejsou pro sebe, ale že vnímají
sebe jako součást této společnosti, za niž berou zodpovědnost.
Lidé musí cítit, že jsou bráni vážně, že se necítíme jako drži
telé pravdy, jako ti, kteří všechno vědí, ale jako ti, kteří spo
lečně hledáme.
PedCo pro tebe znamená Desetiletí duchovní obnovy?
VYi; Desetiletí duchovní obnovy chápu nejen jako obrodu církve,
ale jako obrodu celé společnosti, nle předpokladem toho je,
že církev se musí otevřít, musí ukázat nebo snažit se ukázat ces
tu. A předpokladem pro to, aby ti druzí na tuto cestu vyšli /ces
tu za autentickým životem v pravdě, cestu za určitými morálními
hodnotami, které uspořádávají život v pravdě; cestu za určitými
morálními hodnotami, které uspořádávají život mezi jednotlivci,
rodinný a společenský život/ je, že církev se ukáže jako hledají
cí; že sama pokorně vyzná viny a přizná i svůj podíl za současný
špatný stav společnosti, nebude se z ní vyjímat, ale ukáže se ja
ko ta semper réíormanda, to znamená nestydící se i za svou Často
hříšnou minulost, kterou pokorně vyzná a v tom bude její síla.
V tom její nabídka bude přesvědčivější, že lidé se nemusí cítit
zahanbeni, že mají co činit s nějakými falešnými svátými, ale s
těmi, kdo usilují o svatost s těmi kdo vědí, že jejich svatost
je pouze odpovědí na svatost Boží.
Eed: Děkujeme za rozhovor.

Václav Malý se narodil 21.?. 1950 v Praze. Maturoval r. 196? na
S77Š. Poté začal studovat na bohoslovecké fakultě v Litoměřicích
a během studia v letech 1971-3 absolvoval zákl. voj. -službu. Byl
vysvěcen r. 1976 bísk. 1'erancem. Poté od 8/76 do 5/77 působil jako
kaplan ve Vlašimi, od 5/77 do 1/79 jako kaplan v Plzni. V lednu 1979
byl zbaven st< souhlasu. V 5/79 byl zatčen a držen ve vazbě až do
12/79, kdy byl propuštěn. Byl obviněn z-potracení republiky za svou
činnost ve VODSu. Od 2/80 pracoval v několika pražských hotelech
jako topič, od r. 1986 pracoval v Metrostavu jako čistič klosetů.
V současné době pobírá studijní stipendium.
Je signatářem Charty 77, jejímž byl,mluvčím v r. 1981. Je členem
VONS a místopředsedou Gs. helsinkského výboru. Mimo tyto občanské
aktivity je samozřejmě aktivní v církevním životě. Mnohokrát byl
st. bezpečností krátkodobě zadržován.
PÉCS -

OHLASY

V BOŽÍ pMfOWSTI
Začátky bývají lehké. Ve vlaku z Budapešti do Pécse je příjem
né klima. Ozývá se slovenština, maďarština, němčina; zpívání s ky
tarou a flétnou se mísí s tichým odříkáváním růžence. Tito povětši
nou mladí lidé asi nejednou na koncert hordročkové kapely, jak sou
dil Celník.
V Pecsi nás už na nádraží vítá platát TAIZÉ á mladík stojící na
bedně mává nápisem “ČSSR". Ohromný zástup, vlastně celý vlak odchází
do “přijímacího střediska“. Tam se nás po chvíli čekání ujímají tři
tiché České hlasy. Úž se vám stalo, že potkáte někoho, kdo vypadá na
první pohled jako organizátorský antitalent a přitom by bez něho
všechny akce skončily v chaosu a zoufalství? Takové tři charismaticú&f
4uče potkáváme hned na xačátku- Jsme obdarováni a někteří z nás čtptt
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poprvé slova ’’Dopisu z Ruska’-, který ma být leitmotivem celého
setkání:
Pokoj srdce je možný. Je dokonce jistý, protože Boží
odpuštění vyzařuje důvěru. Bůh tě miluje 1 tehdy,
když si myslíš, že ty ho nemiluješ.
Jednou přijde den, kdy řekneš Bohu: Miluji tě, možná
ne tak, jak bych chtěl, ale miluji tě."
Je pátek večer. Monumentální románskou bazilikou v Pécsi zní
zpěv. Je nekonečhý. Není to ani zpěv, jako spíš modlitba, meditace.
Uprostřed chrámu leží kříž. Lidé, tísnící se ještě před chvílí
v* kryptě nebo venku před chrámovými dveřmi, se pomalu prodírají až
k němu, poklekají.
Na pravé straně oltáře je pojednou šum. Po schůdkách sestupu
je ve svém bílém řeholním rouch ?, bratr Heger Sehutz. Je už stařičký,
jednou rukou se dojemně drží svého mladšího spolubratra, druhou ru
ku má na rameni dítěte, které jde před ním. Kolem se tísní dav. Hoger se pouští svých opor a žehná, tiskne ruce, snaží se každému ří
ci alespoň slovo. Všem, kteří se dostávají do jeho blízkosti se mě
ní tvář. Rozjasňuje se, roste na ní úsměv.
Sobota dopoledne. Procházíme čistým a upraveným maďarským měs
tem. Dýchá se nám o poznání lépe než v moravské metropoli. Dva dny
před 1. májem a žádné plakáty, žádná hesla za výklady masných krámů,
znratma nic, co by dokazovalo, ze zde "oas sibiřsky tanne, cas sibiř
ský profukuje“, jak praví milovaný moravský básník Jan Zahradníček.
Všude klid, všech dvacet kostelů města. Pětikostelí je otevřeno doko
řán a zve k návštěvě. Obchody lákají k nákupu, do nich ovšem vstupuje
jen málokdo.
Nedostáváme se příliš k jednotlivým tématům, připraveným bratry
z Taizé. Času je tak málo ... Najdeme si pro ně chvilku doma, v na
šich farnostech & společenstvích? Vždyť otázky jsou tak závažné:
”Co nám pomáhá v tom, abychom přijali Kristovo odpuštění jako výraz
ceustále se obnovující důvěry k nám? Které jsou ty situace, v nichž
"cize zůstat lhostejným? Co bych měl už tyč udělat pro to, aby mohl
každý člověk žít, i s vědomím, že můj přínos je jen nepatrný? Jsem.-li
členem malého společenství, jak mohu být aktivním členem celého
místního sboru', jaké pravidelné úkoly bych mohl vzít v jeho každoden
ním životě?"

vJsme hosty jedné z předměstských farností. Vznikají směšné a zá
roveň krásné situace. Máme sice štěstí na jednoho gymnazistu znalého
francouzštiny, ale jinak jsme odkázáni ni úsměv, gesto, hostitelé se
o nás starají znamenitě. Zvou k prostřeným stolům;- o půlnoci, když
se vracíme, nám v rodinách vaří čaj.
Vůbec jsme omráčeni organizací setkání. Všechno, od společných
modliteb ke společným obědům muselo být připravováno měsíce dopředu.
Jen ten jazyk, ta řeč •..
V sobotu odpoledne jazyková bariéra na čas padá. V Zárdatemplom
se sleví slovenská mše s Českým kázáním. Dozvídáme se o ekumenickém
setkání v Jeruzalémě /7. - 14.5*1989/, které otevírá světové deseti
letí duchovní obnovy, deeenium přípravy na třetí tisíciletí církve.
To však byl jen úvod skvělé homilie o trojí přítomnosti Páně, jak
nám ji odráží trojí liturgické “Pán s vámi’3. Poprvé tento pozdrav
Sazní na počátku vstupních obřadů; zde připomíná přítomnost Páně ve
^|>ale cens tví. Podruhé jej uslyšíme před evangeliem, abychom si uvědfcili přítomnost Páně ve ¿¡lově? Potřetí pronese kněz “Pán a váai“
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v úvodu eucharistické modlitby; klaníme se Fenu v Eucharistii.
Neděle odpoledne. Tělocvična městského gymnasia je nabita
k prasknutí. Moravané se tísní u bradel, Bratislava se rozložila
na žíněnkách. A všichni nadšeně posloucháme mladého Haitana, bratra
Pierra, který nakažlivě hovoří /na text Sk. 2, 42-47/ o radosti ze
setkání se zmrtvýchvstalým Kristem: "Zmrtvýchvstalý Kristus se
modlí ve mně, to On učiní první krok a otevře mé vnitřní oči. Obje
vím Krista, který je skyytý ve mně a tato hluboká vnitřní zkušenost
kontaktu se Zmrtvýchvstalým nemůže zůstat jen mojí zkušeností. Tato
zkušenost způsobuje velikou radost, celý život se pak stává modlit
bou. Potřebuji druhého tak jako druhý potřebuje mne. Přítomnost ji
ného člověka mi stále připomíná, že Kristus je zde, že se modlí
v nitru druhého.”
Neděle večer. Naposledy přicházíme do katedrály a nasloucháme
meditaci bratra Rogera: "Na konci 20. století objevilo mnoho křestanůy že evangelium je stéle to nejušlechtilejší, co existuje.
Skutečnost evangelia byla dlouho ukryta pod popelem a nynít je zde;
Kristus vzkříšený je spojen s každou lidskou bytostí bez vyjímky,
i když si toho tato bytost není vědoma. Tato slova byla napsána ja
ko rekapitulace jedné z největších myšlenek koncilu. - Kriste, ty
tajemná přítomnosti, ty jsi nikdy nepřipoutal na můj krk provaz,
chtěl jsi mě svobodného. Mlhou, která mne oddělovala od tebe, pro
nikla jistota? že ty jsi mne nepřestal milovat; v mých pochybnostech
v né skepsi, i když dokonce ztrácela chut k životu. Dnes se cítím
svobodný tě milovat, říci ti své ano na celý život."
Pondělí dopoledne. Na pécském nádraží se v dešti lesknou dlou
ho soupravy mimořádných "ekumenických" rychlíků. Nastupujeme do jed
ni z nich. Vlak se dává do pohybu. Jsme bezradní nad rubrikami cel' rího prohlášení. Jak jen do nich napsat, že si odvážíme pokoj
Tz srdci & že účelem dovozu je rozdávat jej bližním?
Jiří + Jiří

Do
P é c s e
jsme se jeli modlit, všechno potřebné jsme
s sebou, a tak nás velmi potěšilo uvítání'a ubytování v rodin' ?,h pécsských farností. Bylo to opravdu milé - tato rodinná atmosíi:?a se udržela po celou dobu setkání. Modlili se mladí, staří, li
dé různých vyznání /e byli přítomni i nevěřící/, abychom vzájemným
~ ~ uzemněním, důvěrou a odpuštěním udělali ze světa místo, kde by
_alo léoe žít.
1.0.

POTŘEBUJE

J f R K EV

JAHNY

?

Mezi mnoha obrazy, jimiž Písmo svaté přibližuje a vysvětluje
podstatu církve, vyniká zejména obraz Kristova tajemného těla. Cír
kev, která sjednocuje pod Kristem jako hlavou, lidi různých způso
bem si vzájemně sloužící, je přirovnávána k tělu tvořenému různýmiorgány - "údy" s rozličnými funkcemi, navzájem závislými a řízenými
hlavou. /Řím 12,4-8» 1 Kor 12,12-31; Ef 4,4-12; Kol 1,18; a j./
loto pojetí se také stalo podkladem stěžejního díla II. váti.o
ki.nshého
koncilu, věroučné konstituce o církvi " Lomen gentium"
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/’’Světlo národů”/, která rozvadí a aktualizuje nauku církve o vzta
zích mezi všemi údy, službami a stavy v církvi putující i nebeské.
A jako hospodáři, vynášející ze svých pokladů věci nové i staré
/sr. Lit 13,52/, rozhodli zde koncilní Otcové, mimo jiné, o obnově
jáhenství.
Jáhenství je nejnižší stupeň služby v církvi Bohem ustanove
ný. A zároveň je to nejstarší služba dochovaná z prvotní církve.
Jahnové působili v církvi prakticky od jejího počátku /Sk 6,1-6/,
dokonce dříve, než apoštolově z Kristova pověření ustanovili své
nástupce biskupy a jejich pomocníky kněze. A třístupňová hierar
chie, tvořená biskupy s knežími a jáhny, slouží od těch dob cír
kvi nepřetržitě. Význam přikladený jednotlivým stupňům však z růz
ných důvodů nebyl vždy a ve všech částech církve stejný.
Důležitost a prospěšnost jáhnů pro církev dosvědčuje Písmo
svaté /Sk 6,8 n.; 8,4-13; 1 Tim 3,8-10; a jí/ i církevní Otcové
/sv. Kliment, sv. Ignác Ant., sv. Folykarp, Didaché a j./. Já
henskou službu trvale v církvi zastávali mnozí významní světci.
V dobách apoštolů sv. Štěpán a sv. Filip, ve lil. století mučed
ník sv. Vavřinec, ve IV. století církevní učitel sv. Efrém, ve »
XIII# století sv. František z Assisi a jiní.
Původně byli jáhni určeni především pro službu charitativní
/Sk 6,8 n./. Avšak již od dob apoštolských byli pověřování rovněž
péčí o organizační záležitosti, h?leáním Slova a<službou litur
gickou. Když pak ve středověku tyla služba charitativní přesunuta
na řeholníky a pro kázání i liturgii bylo dostatek kněží, upadlo
jáhenství postupně až na předstupeň kněžského svěcení. Nebylo pak
ani příliš odlišováno od nižších služeb, zvláště když od II. la
teránského koncilu /r. 1139/z bylo spolu s ním k vyšší svěcením po
čítáno také podjáhenství, které bylo jen svátost ir.-.ou. Že je jáhen
ské svěcení svátostné, to většina bohoslovců snadno a rychle po
příslušné zkoušce z dogmatiky zapomála. vždyť mezi svěcením jáhen
ským a kněžským obvykle uplynulo jen několik týdnů.
Okolnost, že o jáhenské funkce se rozdělili kněží a řeholníci, mela za následek, že většina lidí veškeré služby církve spo
jila, at vědomě či podvědomě, s osobami žijícími v celibátu.
A celibát se tak stal u služby v církvi zdánlivě důležitější než
svěcení nebo řeholní sliby.
Když II. vatikánský sněm obnovil jáhenství jako trvalý stav
a umožnil svěcení i ženatých mužů, staly se výše uvedené historic
ké souvislosti zdrojem různých nedorozumění. Nejzávažnějším z nich
jo to, že se na jáhny pohlíží jako na nějakou náhražku kněží. Při
spívá k tomu i skutečnost, že na rozhodnutí o obnově jáhenství
skutečně měl určitý vliv současný nedostatek kněží v některých
částech s7ěta. Smýšlení mnohých dnešních věřících se dá zjednodu
šeně vyjádřit asi takto: ”Je nouze o kněze, proto některé nezbyt
né funkce je církev nucena svěřit laikům a navíc ženatým”.
Takový pohled je však nesprávný. Jáhen není laik a není ná
hražka kněze. Je to nositel prvého stupně svátostného svěcení,
kterým je křestan posilován a oddělován nezranitelným znamením pro
službu Kristově církvi. Má účast na Kristo?ě kněžství způsobem,
který se od všeobecného kněžství všech pokřtěných liší podstatně
a r-.e jen stupněm /sr. LG 10./. Tento stupeň svěcení spolu s kněž
ským a biskupským byl církvi dán její hlavou., Ježíšem Kristem, a
na
prets oírkev nemůže nic změnit. Jinak je tomu
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s celibátem, který je ustanovením církevního práva a nepatří k
podstatě svátosti kněžství, /Otazka znevažování svátosti man
želství a její stavění do protikladu k celibátu je tak složitá
a závažná, že by stála za samostatný článek./ Svěcení ženatého
muže a jeho služba jsou proto rovnocenné se svěcením a službou
jáhna, který přijal závazek celibátu.
Nedorozumění, jakkoliv závažné, by však nemuselo být překáž
kou při obnově jáhenské služby a jejího přijetí církví. Lze je
poměrně snadno vysvětlit, a tím odstranit, ¡¿nohem horší je, když
z nevědomosti, pohodlnosti nebo dokonce záměrně ze zlé vůle je
toto nedorozumění některými duchovními podporováno a využíváno.
Kotivaci mají různou. Od prostého konzervatismu, přes nedůvěru
ve schopnosti jiných, až po strach z ohrožení vlastního výsadního
Postavení v církvi, včetně příjmů z něho plynoucích. Také pro
středky jsou užívány různé. 0 trvalém jahenství se nemluví vůbec,
se v "katolických’ publikacích objevují zkreslující výroky
»• jáhenské svěcení je v některých případech možno udělovat
i ženatým laikům” - zpravidla však v souvislosti s pokud možno
co nC;j vzdálenějšími a nejzaostalejšími zeměmi. Jediná veřejná mod
litba za jáhny, jako příslušníky hierarchie, je zpravidla pouze
v přímluvách Velkého pátku, kde je předepsaná rubrikami. Jinak se
C' Slí “za biskupy, kněze a řeholníky" nebo "za kněžská a řeholní
povolání”. Na ojedinělé “všetečné" soukromé dotazy, proč u nás
není jáhenství zavedeno, případně kdy zavedeno bude, se odpoví
výmluvou na právní poměry mezi státem a církví. Nejednou také ná
sleduje dokazovaní, že jáhnů vlastně u nás není třeba, nebo£ o po
třeby věřících je dostatečně postaráno. Co na tom, že použitá
argumentace se nápadně podobá výkladům ateistů o ’’dostatečném
zajištění náboženského vyžití”! A tak se zdá, že i bez jáhnů je
v církvi vše v pořádku.
Jaká je tedy odpověá na otázku v názvu článku? Církev je
nezničitelná. Pokud’ trvá její spojení s hlavou - Ježíšem Kristem,
růže přežít jakékoliv dočasné narušení své struktury. Vidíme u
i as, ze přežívá celé desetiletí bez biskupů, s nedostatkem kneží
a se silnou čá3tí zrádného duchovenstva, sloužícího nepřátelům,
Přežívá. i když oficiálně nemá řeholníky, kteří jsou sice stavem
v církvi se vyvinuvším dodatečně, ale kteří se již stali její
neodmyslitelnou součástí. Víme, že přežila církev v Albánii a
Kamp odži i bez jakýchkoliv oficiálních struktur. V tomto smyslu
nejsou skutečně jáhni vždy a všude nezbytní.
Chceme-li však, aby církev plnila svůj úkol, daný ji Zaklauutelem a Hlavou, aby skutečně šla do celého světa a učila
všechny /ar» Mt 2d,19/, pak musí využít a vážit si všech darů,
Jimiž byla ke svému úkolu vybavena a uschopněna. A k těm beze
sporu v prvé řadě patří všechny tři svátostné stupně účasti na
Kristově kněžstvítedy včetně jahenství. Proto došel koncil vede
ný Duchem svátým k poznání, že bez jáhnů mohou být velice těžko
uskutečňovány všechny úkoly, nutné k životu církve /sr. LG 29./.
A tem, kdo chtěli Duchu svátému odporovat, ^e nutné připomenout
slova církevního Otce, sv* Ignáce z Antiochie: “Všichni at ctí
jáhny jako Ježíše Krista, biskupa jako Otce a kněze jako radu
Boží a sbor apoštolů. Bez nich sa nemůže fikat církev!” /Ignatios
frall. 111.1./.
J.E.
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se pokusit něco vypovědět o židovstvu u nás po druhé
světové válce a v současnosti, musím se spolennout jen na svou
pamět a napsat co jsem zažil a slyšel, případně s kým jsem se set
kal. Nemám k dispozici přesná data, nemohu zpracovat obecný pře
hled.
Pocházím z Hranic na Moravě, kde byla před druhou světovou
válkou židovská obec v počtu okolo 780 lidí. Z nich nacistické “ře
šení židovské otázky“ nepřežilo asi 748 lidí, asi 15 jich zůstalo
v emigraci, kam odešli před válkou, a zbývajících asi 17 se po
válce vrátilo do Hranic.
Z těch, kteří se vrátili, měl málokdo to štěstí jako můj otec,
aby byl přátelsky a srdečně přijat alespoň několika lidmi mimo
okruh svých souvěrců. A to nebylo v té době mělo.
“Konečné řešení“ Židovskou obec v Hranicích zbavilo rabína,
většiny vzdělanců a učenců; několik zbývajících zůstalo v emigraci.
Jejím předsedou se stal starý a nemocný Dr. Bénisch, který pozdě
pochopil, že předsednictví není čestnou funkcí jako bylo kdysi, že
to je velmi těžká a odpovědná funk.ce v době, která nepřeje nábo
ženství, v níž úřady využívají všech možností k tomu, aby bylo při
vedeno rychle k zániku. Že^je třeba být iniciativní a upozorňoval
lidi na to, co jim bude odňato, nebudou-li to plně využívat a ko
nat. Než se probudil, přišla obec o většinu literatury, o studijní
kroužek, o pohřební bratrstvo. A myšlenka na obnovu těchto věcí
byla jen iluzí.
Přesto, že obec neměla žádné učiliště - jejím kantorem - předříkávačem a předzpěvovatelem modliteb byl neskolený, zato vsak za
níceně zbožný ing. Josef Goldstein a vše záleželo jen na samostu
diu /při nedostatku literatury/ a na výchově v rodině - nepřestala
chválit Boha, usilovat o naplňování Jeho vůle a zásad. Vyzvědala
tradice předků až do doby, kdy pro nedostatek dorostu začátkem
70. let zanikla. Vesměs starším lidem nebylo dáno mít hodně dětí.
Navzdory nacistickému zásahu, všem útrapám, “nepohodlné” víře,
stinným stránkám padesátých i jiných let, snahám národního výboru
o likvidaci hřbitova a modlitební místnosti, minimální podpoře
odkudkoliv ze světa, opustila svou víru v Hranicích pokud vím jen
jedna rodina. Tato věrnost je vysvětlitelná i mimořádnou osob
ností hranického předválečného rabína prof. J. Rabinowicze, který
dokázal pomoci věřícím a všem potřebným lidem, aby hleděli žít
před Bohem, podnítit je, často neobvyklým, vzato vždy jednoduchým
a přiléhavým způsobem k objasňování a naplňovaní zásad víry. Doká
zal se orientovat v záplavě nejrůznějších poznatků, názorů, uměl
poukázat na to, jakého vztahu ke světu jsou výrazem a k čemu své
zastánce pomáhají přivádět.
Bylo mu dáno najit odevšad východisko k Bohu, ocenit i pocti
vý ateismus jako očistné hnutí ke zničení model, v něž někteří vě
řící mají sklon proměňovat Jeho slovo, dávajíce tak Bohu svou
vlastní malou tvář. Pomáhal roznítit jiskru Lozí v srdcích všech
lidí, s nimiž se setkal. Kdyby byl obecně lépe pochopen, mohlo se
zachránit mnoho lidí všech věr a názorů.
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Štastná je obec v Praze, která má svého rabína, svůj studij
ní kroužek Talmud fóra , který před několika lety začal opět pů
sobit. Avšak i tu náboženská vlažnost z doby předválečné □ velké
části obyvatelstva, nekritické okouzlení novými- názory, důsledky
nacistického konečného řešení /m.j. i přerušení jakékoliv výuky/,
u mnohých pak různé odůvodněný strach projevit svou víru v době
povalečné i pozdější, a konečně obtíže s předáváním odkazu dětem,
různými institucemi podněcovanými protinábožensky za situace, kdy
morálnost a postavení rodiny jsou v moderním světě různě podkopá
vány, vykonaly své.
V našem případě je třeba vidět, že otevřené projevy víry se
setkávají a neporozuměním a nevolí nejen ze strany organizací a
intitucí, ale i ze strany našich spoluobčanů. Jsou to důsledky
špatné informovanosti, obecného poklesu kulturní úrovně a porozu
mění mezi lidmi, dědictví nesprávné propagandy prováděné v tomto
případě po staletí ... a také toho, že každou skupinu a každou ví
ru bývá zvykem hodnotit jen podle způsobů těch, kteří od ní fak
ticky odpadli, i když se s ní z různých důvodů navenek nerozešli.
Výskyt nenávisti mezi lidmi je projevem vzdálenosti lidí od
Boha, jejich skutků od stvoření, od budoucího věku ...
židovství, nepohodlná víra, která vyžaduje mnoho studia a tří
beni rozumu, citu i ovládání sebe, navzdory všem překážkám dosud
existuje. Skoro zázrakem, uvážíme-li, jak drtivě byla zasažena,
co všechno stojí proti ní, tak jako proti každé upřímné víře v Bo
ha, at má jakékoli jméno.
Ale je třeba vidět i to, co dnes stojí v tomto světě při ní,
co s ní ma společný cíl. Autentické křestanství a poctivé směry
všech věr a duchovních proudů, kterým nejde jen o sebe, ale o po
zvednutí celého světa, všech stvoření, tedy i těch lidí, kteří se
s nimi ve všem neztotožňují.
Děkujeme, že jsme, že Ty, Bože náš a vládce času nám jako
všem dáváš chápat a konat tvou vůli, a tak vycházet všemi cestami
společně vstříc budoucíma věku.
Baruch ben Beer

MARTIN BUBER
vyprávěl o rabínu Nachmannovi:
“Bůh nikdy nečiní totéž dvakrát,” řekl rabbi. "To co jednou stvo
řil, se vrací zpět, ale pokaždé v nové podobě. Tak je to i s diako
nií. Okolnosti staré -církve se nikdy nevrátí. Také se nikdy nevrátí
situace karolínské éry. Také ne poválečná situace. Nyní Bůh tvoří
nově. Potřebuje součásti z minula jako pomocné prostředky. Jsou ješ
tě živé díky tomu, ze jim Bůh důvěřuje.
My své příležitosti a možnosti necháváme zapadnout. Jsme jako
žízniví, kteří běží v dešti a pokoušejí se nachytat vedu do misky.
Baží obdarování je omezeno jen proto, že máme velmi nepatrnou mož
nost zachytit to, co nám Bůh dává. Šlechetnost dárce je vždy omeze
na tím, do jaké míry je obdarovaný s to dar přijmout.”
Vyprávění svého učitele vzpomenul švádrký biskup dr. B. Vvadensfo.
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Zeptali jsme se .. .
Otázka redakce: Jaké má podle nového církevního zákoníku laik po*
vinnosti a práva při vydávaní periodik?

Vyčerpávající odpověá na tuto otázku by dalo pouze obsáhlejší
dílo napsané na toto téma. Této záležitosti je nepřímo v kodexu věnováno více kánonů, přímo pak ve III. knize stát, která je nazvána
’’Hromadné sdělovací prostředky, zvláště knihy”. Tato střít má 11 ká
nonů. Řešení tohoto problému byl věnován také jeden z prvních doku
mentů II. vatikánského koncilu "Inter mirifica” - Dekret o hromad
ných sdělovacích prostředcích vydaný 4.12.19^3» Dne 23.5.1971 vydal
Apoštolský stolec Instrukci Communio et progressio, která uváděla
do života zmíněný koncilní dokument. O tisku se právem říká, že je
šestou velmocí. Proto jej tak vysoce hodnotí i koncilní dekret,
když říká: "Mezi obdivuhodnými vynálezy techniky, které lidský ge
nius s pomocí Boží v naší době objevil ve věcech stvořených, církev
přijímá a se zvláštním zájmem sleduje ty, které se obracejí přímo
k lidskému duchu a které otevřely nové možnosti k snadnému sdělová
ní zpráv, myšlenek a mínění všeho druhu. Mezi těmito vynálezy vyni
kají prostředky, schopné zasáhnout a ovlivnit nejen jednotlivce,
ale i davy a celou lidskou společnost. Jsou to napo, tisk, film,
televize a jim podobné. Proto mohou být piavem nazývány hromadnými
sdělovacími prostředky” /n.l/. Periodika /tedy tiskoviny/ se řídí
předpisy kanónu 824, § 2, který řísá: "Co Jo stanoveno v kánonech
této stati o knihách, platí, není-li zřejmé něco jiného, o tisko
vinách všeho druhu určených k veřejnému roz.šiřc vání". "Církev, kte
ré Kristus svěřil poklad víry,' aby s přispěním Ducha svátého stře
žila zjevené pravdy, aby je hlouběji prozkoumávala a hlásala i vyklá
dala, má povinnost i přirozené právo hlasat evangelium všem náro
dům, nezávisle na jakékoli světské moci a také za použití sobě vlast
ních hromadných sdělovacích prostředků” /kán. 747, §1/. Každý věří
cí, at duchovní nebo laik, je členem církve, která svou povahou je
misijní, a má oroto povinnost převzít svůj díl v misijní činnosti
/srv,. kin. 781/.
Pokud tedy se snaží vykonávat tuto misijní činnost pomocí tis
ku, paic si musí být vědom své velké odpovědnosti před Bohem za nepo
rušenost víry i povinnosti podřízení se úsudku církevní autority,
které bylo Kristem svěřeno evangelium. Při každé misijní činnosti
by sa měl katolík snažit o souhlas církevní autority a spolupráci
s těmi, kteří se zabývají Šířením slova Božího. Tato zásada je v
duchu ^kánonů kodexu, kde se především přiznává služba hlásat evange
lium Římskému biskupu a sboru biskupů /kán. 756, §1/, pak spolu
pracovníkům biskupa - kněžím, a také jáhnům /Kán. 757/, dále pak
řehclníkům /kán. 758/ a konečně i laikům podle jejich postavení ve
společnosti a podle jejich možností. Jsou prostředí, kde jsou laici
jen těžko nahraditelní a kde by se jen stěží mohli ve větší míře
prosazovat duchovní: v rodinách, na různých pracovištích, ve ško
lách různého druhu, v různých oborech společenského, uměleckého či
sportovního života a také i v hromadných sdělovacích prostředcích
jako takových. To poznáváme zvláště v našich domácích podmínkách.
Je přirozené^ že v těchto prostředích spočívá odpovědnost za hlá
sání evangelia na laicích. Kán. 765 dokonce říká: "I laikům se mů
že dovolit kázat v kostele nebo kapli, jestliže to v určitých
ckdlnoatech vyžaduje potřeba
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Vraťme se však k psanému slovu. Kodex zakazuje katolíkům psát
články, které by dávali otiskovat v tiskovinách církvi nepřátelských.
V kán. 831, §1 prohlašuje: "Věřící nechť nepíší nic do novin, časo
pisů a brožur, které obvykle zjevně napadají katolické náboženství
nebo dobré mravy, leč jen z velni vážného důvodu. Duchovní a řehol
ní c i pak jen s dovolením místního ordináře". Katolíci mají tedy mít
své noviny a časopisy a do nich mají přispívat svými články. To
vlastně říká i kán. 822, §2: “Tito pastýři musí poučovat věřící o je
jich povinnosti spolupráce zaměřené k tomu, aby užití hromadných sdě
lovacích prostředků bylo proniknuto duchem pravého lidství a křesťan
ství". Tato činnost musí mít na mysli dobro církve, jak to žádá kán.
822, §3: "Všichni věřící, zvláště však ti, kteří mají jakým koliv
způsobem účast na organizování nebo užívání těchto prostředků, jsou
povinni pomahat pastorační činnosti tak, aby církev mohla’ účinněji
vykonávat svůj úkol za pomoci těchto prostředků".
Tiskovina, kterou vydává katolík, nemůže být v plném slova smys
lu nikdy nezávislá. Vždy její obsan podléhá úsudku církevní autori
ty, která se k uveřejněným článkům týkajícím se víry a mravů vyjádří,
jsou-li nejasné nebo v rozporu se závaznou naukou církve.
Tak to prohlašuje i kán. 823, §1: "Pastýři církve mají právo
i povinnost bdít nad neporušeností pravd víry a mravů, aby tisk
a hromadné sdělovací prostředky nepoškozovaly víru a mravy věřících.
Mají také právo a povinnost vyžadovat, aby tisk vydávaný věřícími
ve věcech týkajících se víry a mravů podléhal úsudku církve. Mají
také právo á povinnost zamítnout tisk, který by škodil pravé víře
a dobrým mravům".
"Není-li něco jiného stanoveno, ordinářem místa, od něhož je
třeba žádat dovolení nebo schválení k vydání knihy podle kánonů té
to stati, je místní ordinář autora nebo místní ordinář místa, kde
bude kniha vydána" /kán. 824, §!/• Podle tohoto kánonu by i vydává
ní periodik, pokud si tyto činí nárok na hlásání katolické nauky,
mělo mít schválení a dovolení od místního ordináře.
Vše, dosud napsané, předpokládá normální situaci. Situace cír
kve u nás však není ve všem plně normální. Můžeme se zeptat: "Kdo
je crčinalem v olomoucké arcidiecézi? Koho tam mají věřící zadat
o schválení a dovolení?" nebo: "¿Je možno oficiálně a veřejně žádat
o chválení' a dovolení vydávat tiskoviny s náboženskou tématikou u
spmisčatuV' Myslím, že za této situace se může jen dovolení předpo
kládat. Bude-li však situace odpovídat i v ostatních věcech kodexu,
pak budou věřící povinni důsledně se řídit předpisy kodexu i ohled
ně dovolení vydávat periodika.
Přísnější hlediska jsou na tiskoviny, které mají vyjadřovat
oficiální stanovisko těch, kteří jsou úředně pověřeni hlásáním slova
Božího. Tak např. úřední věstníky jednotlivých diecézí, ve kterých
jsou otiskovány i výnosy Apoštolského stolce, texty úředních doku
mentů, Písmo svaté, text nového kodexu, liturgické knihy, katechismy,
modlitební knihy, učebnice z oboru Písma svátého, teologie, církev
ního práva, církevních dějin, liturgie či jiných náboženských nebo
morálních odvětví používané na základních, středních a vysokých
školách potřebují vždy schválení cd příslušné církevní autority,
kterou v mnoha případech je Apoštolský stolec a jindy nižší církevní
autorita. Sbírky dekretů nebo akt vydané od nějaké církevní autority,
mohou být znova vydány po získání souhlasu téže autority a se zachová
ním podmínek od ni předepsaných /kán. 828/.
Petr
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Děje se kolem nás...
’•CANTATE

89”

Městská organizace československé strany lidové Žáár n. Sáza
vou uspořádala dne 27» května 1989 přehlídku zpěvu mladých a pro
mladé, zpěvu hodnotného nejen vlastním. provedením, ale myšlenkovou
náplní nazvanou “Cantate 89”.
Přehlídka se konalaVv Ostrově nad Oslavou. Před vlastním pro
gramem ’’Cantate 89” jsme se zúčastnili koncelebrované mše svaté
v 9»OO hodin a po ní ihned začala samotná akce. Podmínky vystoupe
ní byly stanoveny až na místě; 3 písně v časovém rozsahu 10 minut
celkem. Skupin a skupinek, které se programové soutěže zúčastnily
bylo asi 38 různého věku i různého hudebního zaměření. Na všech *
účastnících bylo vidět, že svými písněmi chtějí oslavit Boha, naše
ho Pána a Stvořitele.
Zpívaly se především kytarové písně z Cantate a jiných zpěv
níků nebo písně nově složené, doprovázené varhanami, flétmani, ba
sou, houslemi a jinými hudebními nástroji. Nechyběly ani spiritu
ály či vokální zpěvy nebo také zpěvy z Taizé. Také jsme si všichni
zacvičili při písničkách Otec Abraham, Armáda spásy, Sviečka ...
Výbuch smíchu a potlesku patřil herecké skupince, která ztvárnila
moderní veršovanou pohádku, o mrazíkovi.
Sál, ve kterém soutěžní přehlídka probíhala měl kapacitu 400
lidí, ale nás bylo asi 70O. Bylo opravdu pěkné, že na židlích se
střídali ti co už seděli se stojícími, žádné rezervovaní židlí a
kdo si chtěl sednout, tuk nějaké to místo se vždycky našlo.
Soutěž trvala celý den až do 20 hodin. Naše skupina musela
odejet už před slavnostním zakončením. 2. doslechu vím, že 1. místo
patřilo Jihlavě, 2. Brnu, skupině od sv. Michala a 3. místo patřilo
Kroměříži, skupině od sv. Mořice Křídla, účinkovaly zde skupiny ta
ké z Čech, jedna ze Slovenska, ale nejvíce jich bylo z jižní Moravy.
Tímto svým příspěvkem bych chtěla poděkovat všem organizáto
rům, tedy ostrožským. lidovcům za perfektní organizaci a zajištění
tak velké akce. Starali se i o naše žaludky, mezery mezi zpěvy jsme
zaplnili obloženými chleby, buchtami a hojným pitím Čaje, mléka či
šíávou. Je vidět, že zde jsou lidé na pravém místě, kde místo
představování a potřepávání rukou, připravili pro nás tak pěkný den.
—J—

Pořadatelé
této akce, tedy Měó ČSL nabízí těm, kdo nemo
hli zůstat do konce pořadu poskytnutí magnetofonového záznamu z těch
to vystoupení.

2 dalšího příspěvku na totéž téma vyjímáme jeho závěr:
Tato akce by se mohla stát tradicí, tak jako Porta v Plzni,
tak Cantate v Ostrově. Pro všechny účastníky je přehlídkou a ukáz
kou 1 směrem současné rytmické písně. Lomní vír. se, že by bylo
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vhodnější tuto přehlídku povýšit na vyšší úroveň a měly by do té
to soutěže postoupit vítězové okrskových nebo okresních kol.
-M-

JAK JSME SLAVILI

DEK

ŽEN

- KATEK

Začalo to společnou mší svátou. Dary Ducha svátého byly vypro
šovány i matkám. Zvláště těm osamělým, zklamaným, zoufalým a vyčer
paným. Napadla nás otázka - stačí se modlit k Bohu ”dej těm ženám
sílu, trpělivost, . ..* a sami nebýt vynalézaví a nehledat takové že
ny ve svém okolí? Určitě lze vymyslet taktní způsob, jak jim pomo
ci!
Odpolední program začal tím, že přítomných osm otců se skupi
nou třinácti dětí ve věku čtyři až jedenáct let odešli na výlet do
přírody.
Zůstalo třináct maminek s pěti kočárky a jedenácti batolaty.
Seděly jsme na čerstvém vzduchu farní zahrady, občas se choulily
do bund a svetrů, popíjely čaj a jedly zákusky z vlastních kuchyní,
iťiezi námi tu a tam přehrčelo dětské autíčko nebo tříkolka, takže
nám unikla i některá důležitá slova. Ale bylo to milé vyrušování.
Jsme na něj ostatně zvyklé ze všedního dne. Houpající se kočárky
byly znamením, že vše souvisí se životem. Občas některá maminka
odešla kojit své nejmenší.
Jedna přítomná maminka s pedagogickým vzděláním i zkušenostmi
otevřela odpoledne několika zkušenostmi svými i jiných, postřehy,
r.dy’ a otázkami. Říká: KJe to jako pole neorané. Než se někdo
• --.matuje, je zase jedna generace pryč.11 Pak se často stávalo, že
•j ’’nakousnutí1’ nějakého tématu každá z nás vydala své osobní či
rodinné svědectví. Zabývaly jsme se např. otázkami náboženského
vzdělání. Výuka náboženství je pojata jako nabývání rozumových vě
domostí, Jenže víra, která navíc má prodělat ještě zkoušku trvanli
vosti v období dospívání,vmusí být nutně zakotvena nejen v mozko
vých závitech, ale zároveň i v_ srdci. Nemít tedy jen suché vědo
mosti, ale i zážitek, zkušenost.
Jak vypadá příprava k prvnímu svátému přijímání? Stačí.znát
odpověď na padesát otázek a základní modlitby? Je třeba začít tím,
že sv. přijímání je hostina, hostina lásky. Umí naše dítě slavit?
Radostně a uvolněně slavit"- setkat se s druhými přátelsky - půj
čit hračky nebo se podílet na přípravě? Jestli ne, můžeme to zkusit.
Většina zúčastněných maminek viděla při zpětném pohledu první
sv. přijímání u předškolních dětí jako předčasné, uspěchané. Jako
jistou módu.
Další předpoklad úspěšné /viděno ze strany dospělých/ a strhu
jící /dojem dítěte/ náboženské výchovy jsme shledaly ve společen
ství» partě dětí.
Ne každý rodič má tolik síly a talentu, aby uměl dítěti předat
jemu přiměřeným způsobem náboženskou zkušenost. Vyskytne-li se však
rodiě a touto schopností, měl by to brát jako dar, a to i pro jiné
jděti. Třeba vytvořit skupinu z nejbližšího okolí či svých přátel.
Ideální počet dětí ve skupině je sedm, nejvíc deset.
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Přírodou se můžeme s dětmi procházet bučí jako učitelé, tj,
seznamovat děti systematicky s rostlinnou a živočišnou říší a
k dobru dát ekologický dovětek. Nebo můžeme lesem projít jako
vnímaví lidé; tedy zachytit okamžitý zážitek všemi smysly. Dítě
tak svět kolem sebe vnímá. Konkrétně. Teči a tady.
Děti třeba sbírají listy stromů. Prohlížejí si je, ohmatá
vají, voní a vzájemně si své dojmy sdělují. Potom můžeme listy
třeba přidružit k mateřským stromům a pojmenovat. Potom na zemi
složit ornament. A teprve nakonec poděkovat Bohu, že stvořil tak
bohatou a krásnou přírodu.
Nebo lidské ruce. Zkuste si zavázat boty bez palce. Porov
nejte ruce dítěte» matky a babičky. A teprve potom můžeme vzdát
díky Bohu za lidské ruce a zároveň dítě poučit, proč ruce nebi
jí ani sestřičku nebo bratříčka, ale ani kamaráda nebo zvířátka.
Další otázkou bylo, co si počít se světem techniky, ke kte
rému se mnoho křesťanů staví kriticky až zamítavě, ale naše dě
ti se mu nevyhnou. Nebylo by lépe naučit se v něm správně žít?
Potom přešla řeč na práci s Biblí. Mluví řečí symbolů a ty jsou
dětem blízké* Např. symbol světla tolikrát v Bibli použitý!
Zkuste jít s dítětem do sklepa. Je tam zima a tma. Rožneme-li
světlo, zima ještě zůstane. Teprve až vyjdeme ven, obklopí nás
světlo i teplo ve své plnosti. Stejně tak symboly brána, cesta,
voda ...
život dítěte si můžeme představit jakorřeku. Příkazy, na- .
pomenutí a zákazy rodičů nebo vychovatelů jsou jako postupně se
zvyšující hráz na obou březích řeky. Většině z nás se to zdá
nutná. Nedalo ty se mnohým takovým opatřením předejít prohloube
ním koryta.
Jak působí na naše dítě návštěva kostela? Ponuré přítmí,
chlad, šepot. Ježíš povětšinou visící na kříži nebo mrtvý na
klíně své matky. Mučednická smrt světců. Neudivuje nás, že mno
zí hledající dospělí říkají nahlas svůj dojem - neradostné
křesťanství. A co teprve dítě!
Přišla řeč i na návštěvu bohoslužeb s malými dětmi. Na ves
nici, kde je jedna mše sv. se nelze ani vystřídat. Nebo rodina
chce chodit pohromadě. Jedna žena řekla: ’’Brožijete-li mši sv.
s malým, temperamentním dítětem, jste hodni plnomocných odpustků’K
Jeden kněz mě též inspiroval * přijít s dětmi přede mší sv.,
pozdravit Ježíše ve svatostánku, ale pak kostel opustit a dosta
vit se až na bohoslužbu oběti, která je pro dítě zajímavější.
Ale co v zimě? Bylo tolik otázek a odpovědí, že jsme si málem
skákaly do řeči.
Modlitba jako nejběžnější akt náboženského projevu. Zeptáte-li se dětí, tak vám potvrdí, že je pro ně obtížné mluvit s Bo
hem, ’’který přebývá v neproniknutelném světle”. S modlitbou se
potýká mnohý dospělý. V mnohých rodinách pomáhá zapálená svíčka.
✓I když i ona může být zdrojem neshod, kdo bude zapalovat a kdo
ji sfoukne/. Přesto ale přitahuje oči, napomáhá soustředit se,
nehledě opět k symbolu - Bůh - světlo,.
Rychlost přicházejících r.áradů, zkušeností, ale i otazní
ků fie začala násobit. Vzpomněly jsme si i na stesky starších
dětí, Že se v náboženství nudí, protože "se pořád probírá to
cams**
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Každá matka by mohla nekonečně dlouho vyurávět o svém dítě
ti. Vždyť. ho zná tak dobře! Ale všechno má svůj konec, .
Praky se začaly stahovat a vítr zasílil. Uchýlily jsme se
do domu, kde jsme si mohly vybrat z dětského oblečení. Pokus o
ryže ’‘křesťanský bleší trh**.
V podvečer jsme společně v kostele před svatostánkem krát
kou modlitbou a zpěvem při kytaře vzdali čest, chválu a poděko*
vání Nejvyššímu.
Mnozí se srdečně loučili s novými přáteli. A naše děti ma
jí zase nové kamarády, kteří také znají Pána Ježíše!
Jana K.

NÁZORY
SLOVO__B£ŽÍ__ NEEO__LIDSKÉ
Z

kaších

náboženských

POLEMIKA
samizdatech

Otcové posledního koncilu konstatovali: "’Angažovanost
laiků je novým a povzbuzujícím jevem naší doby”. Laikové u nás
se probouzejí k činnosti. Jedním z těchto znaků je i nebývalý
růst vydáváných náboženských samizdatů. Je třeba uvítat rozma
nitost, jakou ostatně je i široká obec věřících jak svým vzdě
láním, tak i růzností duchovní úrovně. Ideální by bylo, kdyby
si každý mohl vybrat takovou formu podání Božího slova, které
rozumí a tím ji má i rád. Ukážu na dvě krajnosti: tou první je
vysoké teologicko-filozofické podání slova Božího, které ovšem
prostí věřící nečtou, druhou pak prostá podání slova Božího,
které zase neuspokojí plně vzdělané věřící. Ta první forma v
církvi vždy byla a bude, ovšem jen pro menší okruh věřících» To
každý chápe. K té druhé formě si dovoluji tuto úvahu.
Ježíš nám sice nic písemného nezanechal, ale z evangelií
víme, že převážně mluvil k prostým lidem a i formu svého učení
měl prostou, především jeho podobenství jsou srozumitelná všem.
Se vzdělanci své doby, s farizeji, mluvil převážně kriticky.
Ale nepohrdl mluvit i se vzdělaným členem velerady Nikodémem,
i když k němu přišel v noci a tajně, což je obdobná forma pří*
stupu některých vzdělaných i dnes. Pozoruhodná slova Ježíš řekl,
když od něj apoštolově odháněli děti: ”Nebudete-li jako děti...'*,
rozumí se: jako děti ve svých postojích. Obrazně řečeno ti ma
ličcí kolem nás jsou prostí věřící. Pěti jako by chápaly, že
všemu nemohou rozumět, tak i prostí věřící chápou, že na učené
články nemají a proto je nečtou. Vzdělaný věřící by měl zaují
mat postoj k prostému podání slova Božího tak, jako přijímá s
úsměvem a porozuměním kresby věřících dětí, které vidíme vysta
vené v některých kostelech. Nepohoršuje nás prostota a malá umě
lecká úroveň. Těší nás až naivní víra dětí. Proto v tomto Ježí
šově duchu nejsou postoje vzdělaných věřících laiků, kteří u
našich "maličkých” spolubratři neocení slovo Boží, ale mají
mohdy jen kritiku. Více než svědectví o Kristu a slovo Boží si
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mnohdy cení slovo lidské.
Ježíšův kategorický požadavek: ’’¿¡ebudete-li jako^deti
nás jednoznačně vybízí k pokoře a porozumění proT maličké’’. Osvo
jit si tedy je ich postoje včetně údajné naivity a dětské ra
dosti je nutnost, bez které jednou nemůžeme být v blízkosti Bo
ží. UŽ zde na 2emi je znát, jak kdo je blízko.
Apoštol Pavel říká, ze všechno, cokoliv děláme, máme dělat
pro Krista. Tedy i vy, kteří píšete do našich náboženských sa
mizdatů, pište tak, jako byste to psali samotnému Kristu, kte
rého přece milujeme nade všechno. A může zamilovaný napsat
milujícímu něco Zlého? Vždytdosáhnout plnosti lásky, to je
naše nejvyšší tužba. Bez ní jsme totiž ničím. Všechno totiž, ce
lý svět i samizdaty pominou, ale láska zůstane.
J.S.

V těchto týdnech vysílá Čs. televize na celostátním okruhu pětidílný seriál "Kříž v osidlácn moci”. Předtím se již vysílal na
slovenském- okruhu od 6. do 13« března 1999, k 5Q* výročí vyhlášení
Slovenského štátu.
Seriál nejvulgárnější demagogií a difsmečí se snaží pomluvit
a očernit katolickou církev a víru, jež obviňuje z rozbití ČSR a
vzniku Slovenského štátu. £ tomuto seriálu napsal 7.4.1969 dopis
o^ec biskup <J.Ch. Korec, v němž odmítl zesměšňující a ironizující
ton seriálu. Na 27 stranách odhaluje -alespoň heslovitě lži a pře
krucování. jež jsou v ser. obsažena. Celý dopis vysol již na Slov*
v samizdatu a chystá se jeho vydání v edici studií Orientace,.
Red.

Kultura

a

umění

Dne 10. května 1989 zemřel v Eratislave Dominik Tatarka. V
posledních letech byl těžce nemocný a nápory choroby překonával
spíš silou ducha než zbytky tělesných sil. V jeho vyhublé, svraskalé, pergamenové hnědé tváři zářily velké hluboké oči, v nichž
bylo vepsáno nejen jeho utrpení, ale i pocit tragické zkušenosti
člověka této doby.
Na počátku normalizace byl vyloučen ze spisovatelské obce a
nesměl publikovat. Slouhové moci mu nikdy nezapomněli, že svým
Démonem souhlasu první odhalil zvrácenost totalitního ovládání
společnosti. Od této novely, jež vyšla r. 1963, rozvíjel Tatar
ka svou prozatérskou metodu filozofických dialogických úvah v
mnoha novelách, jimiž vlastně navázal na své počátky poznamenané
nadrealismem /V úzkosti hledání, Panna zázračniea/. Nikdy už se
nevrátil k Čistě epickému zpodobení zkutečnosti, nebot přestalo
vyhovovat jeho pojetí vztahu člověka a dějin. Romány z pováleč
ného období, zejména Earská republika a Prvý a druhý úder, zůsta
nou v dobovém kontextu úctyhodným literárním výkonem, své nej©sobnějŠí poselství však uložil Tatarka do lyricky laděných pří
běhů svého smutného hrdiny Bartoloměje Slzičky z proutěných kře
sel. Sebevýpověž, vždy trochu ironická a záro/eň melancholická
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tvoří strukturní osobitost Tatarkových mistrovských miniatur,
jež vyšly už mimo oficiální nakladatelství: -Pí sáčky, Sám proti
noci, Navrávačky a listy do věčnosti.
Literární dílo, od 60. let tvořené drobnými prózami, získa
lo monumentální umělecký rozměr díky emotivně pojednanému mrav
nímu poselství. Pučil za ně obdivuhodně jednolitý lidský charak
ter. Jako první Slovák podepsal Chartu 77 a nechyběl nikde, kde
bylo zapotřebí pozvednout hlas proti nespr vedlnosti a za práva
člověka". Moc se až v poslední chvíli odhodlala vzít tohoto velké
ho tvůrce na vědomí, a to ještě s netajeným sebezapřením: v ofi
ciálním oznámení o úmrtí '’opomněla” upozornit na vrcholné Mistro
vy knihy, především na Démona souhlasu a prózy vydané buó v sa- /
mizdatu či v zahraničí. A smlčela ovšem i to, že tento mág slo
venštiny byl prvním laureátem Seifertovy ceny. Eartoloměj Slzič
ka, jeho alter ego, by měl pro tukovou lidskou malichernost jen
smutně ironický povzdech: to patří přece k její povaze. Navždy
zabydlen v uzavřeném díle povede s námi, s celou svou "obcí boží",
dál své zamyšlené rozmluvy bez konce a bude zaklínat démona sou
hlasu v nás.
jun
Převzato z měsíčníku Lidové noviny, květen 1989.

• „května 1989

Drahá srútiaca rodina, střetli sme sa tu, aby sme na posled
ně j ceste odprevadili Vášho manžela, otca, starého otca, nášho
brata Dominika Tatarku. /lby sme sa poóakovali za to, čo sme dos
tali cez jeho um, srdce a ruky. Aby sme sa zamýšlali nad životom.
Je to chvíía historická, životom zapletená, je to hodina zmierenia, vzájomného odpustenia a obdarovania. On si želal, aby sme
ho odprevadili kultúrou, ktorou bol stigmatizovaný od svojho detstva, dokonca v klasickej latinskej formě. Ja by som Vás všetkých
o ten dar prosil.
Ste tu mnohí povolanější, aby ste rczprávali o člověku,
ktorého sme mali rádi. Keáže příbuzným bolesť zapečetila ústa
a povolaným i nepovolaným jeho želánie, citujem: "Žiadne odobierkyi^Statoční íudia nech mi to odpustia." Ostává jeho kultur
ně dedičstvo ako neíahká úloha pre literárnu vedu, ktorá o ňom
už nebude mocí mlčať, ale poctivo sa s ním bude musieť popaso
val • Mne ostává tá milosť hodnotiť člověka z perspektivy všeíudskej, kresťanskej.
T’al som to šťastie s citom sa dotýkať jeho rán a mať s ním
P'r rozhovoróv bez konca a bol som vari posledný zástupců íudského rodu, ktorému vo chvíli, keá ako uďychčaný maratónec dobiehal k cieíu, stisol pcdanú ruku, přerušil dýchánie a povedal: "Dakujcm Vám, tratia!” Pýtal som sa ho, či odpúšťa všetkým, Čc mu ublížili, odpovědni: Áno. Potom sa sústredil len na
svoj dych, akoby nechcel zmeškať svoj cieí. Aj tieto osobné
kontakty mi pomohli dokresliť si obraz o člověku ...
Erat Dominik bol typický člověk nášho storočia. Člověk
híadajúci, bojujúci, pochybující, vykupující, sa tvorbou. Viac
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než všetky hodnoty a pocty cenil si slobodu. O řu viedol zápasy
vnútorné 1 vonkajšie, úspěšné i neúspěšné. Vyčerpal sa v nich,
no nezehudobnel. Nezápasil o slobodu pre seba. V úzkosti híadanie osamělý kráča před íuchni i před Bohom. Čím pochybnejšie je
jeho spočinutie vo svete, tým viac dovodov.má burcovať svoje du
chovné sily, tým mocnéjšia je jeho úfnosť.
Po celý život pokládal kultúru za jeden z orgánov duchovné
ho života, ktorý bude vo svojom jadre hladaním člověka vobec a
člena slovenskéj pospolitosti osobitne. Pospolitost, íudská obec,
Civitas Lei, to boli priestory, v ktorých sloboda nadobúdala
pravý, póvodný zrnysel.
Obe tieto základné hodnoty - túžba po slobodě a tužba po
spoločenstve v láske boli trvalou témou jeho života. 0 nich vie
dol pre nás a naáalej povedie spolu s námi svoje rozhovory beze
konca. Trápil sa ako Syzifos so všetkým, čo prekáža člověku byt
človekom. Aj ked jeho základným životným pocitom je tragika živo
ta, závěry jeho zápasu nie sú pesimistické. Naopak. Tragickost
přemáhá kultivováním íudskej senzibility, kde Panna sa stává
žázračnicou v túŽbe po radosti a láske k člověku.
Skoro celým dielom Sa ako červená nit tiahne křesťanský etos
přetavený na hlbokú íudskú potřebu vzájomnej sympatie a porozumenia ako předpokladu plného a nedeformovaného života.
Bojuje proti démonom ideologií, ktorí chyptujú a mrzačia.
člověka. Proti ideologickej degradácii člověka na nastroj v ru
kách manipulátorov, ktorí si uzurpovali prrvo rozhodovat o osudoch Íudí zo svojej mocenskéj pozície. Východ io-mo vidí v obecenstve slobodných ludských bytostí, v slobodnej obci, ktorú nazval
Obcou božou. Nie apotéza moci, ale apotcza lásky vo všetkých jej
formách je najváčším kultúrnym dielom íudstva.
kíeditácie o svete, o člověku, o jeho utrpení a nádeji aj v
tom najbeznádejnejšom postavení, to je svědectvo a myšlienkové
dedičstvo člověka, do ktorého sa dostal a ktoré si nakoniec sám
zvolil, keá sa nechcel vzaat svojho syzifovského /křesťanského?/
údělu “Života v pravdě*1. Preto sa stal jedným z mála slovenských
spisovateíov, ak niezjediným, čo nie len slovom, ale aj životom
potvrdil vemosť európskym humanitným ideálom a hodnotám, přesahu
júcim člověka. Velká časť jeho života a diela je cestou proti no
ci, moci, násiliu a neíudskosti.
Božie slovo? ktoré sme tu čítali, nás nakoniec hodnotí a po
larizuje pódia čmov. Kečíže nie len chlebom je živý člověk, Domi
nik odkrojil poctivý kráječ národu? ktorý si v tejto hodině viac
r.os kedykoívek híadá svoju tvář a identitu. Vykúpil sa tvorbou.
Naša křesťanská a hebrejská kultúra nás učí pooakovať sa za
ten dar a příklad, lebo je zaplatený životom.zChránit a rozvíjat
ho s láskou^ Je to semeno, ktoré može priniesť úrodu stonásobná.
Aj & tejto ťažkej chvíle si odnesieme nádej, ktorú on si pri všet
kých peripetiách uchránil až do chvíle posledněj.
Ak mu chcete dat dar, mincu, ktorá platí? ^vrátíme sa k múdrosti našich predkov a budeme sa za noho modlit.
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Mám před sebou dva ediční plány na rok 1989 - nakladatelství
Vyšehrad a vydavatelství Charity, tedy edičnívplany, u kterých
lze předpokládat, že mohou vzbudit zájem křesťanských čtenářů. Si
ce se jimi zabýváme trochu opožděně. Protože však je u nas božným
pravidlem, že i ediční plány mrví svůj skluz, nebude tak snad moc
pozdě.
Při letmém, prvním srovnání obou, můžeme říci, že plán Vy
šehrad je v mnohém informativnější. Pian ČKCH hovoří o nabízených
knihách dost všeobecně, takže si někdy jen obtížně uděláme předsta
vu o příslušné knize. A co je dost důležité - chybí předpokládané
ceny publikací, COŽ považuji za velice závažný nedostatek.
Doporučovat, Či nedoporučovat určité knihy je záležitost oše
metná, neboť zde vždy hraje osobní, subjektivní přístup, ať už k
žánru, nebo k autorovi knihy.
V edici ČKCH vycházejí dvě publikace k Desetiletí duchovní
obnovy, obě vlastně už se zpožděním, protože Anežčin rok jsme
¿Tavili-už vloni. Ale obě stojí opravdu za to. Když už tedy nebyla
včas připravenu publikace k letošnímu roku, lze s povděkem přij
mout životopisy českých světců od Jaroslava Kadlece. Pro teolo
gicky vzdělanější čtenáře budou vhodné obě kniny známého biblisty
Dr. Karla 1’lossmanna. Pavelkův výklad Danielova proroctví a Scheuchův Průvodce apokalypsou, J obou posledních děl však jen těžko můžeire odhadnout jejich teologickou úroveň. Z. překladové literatury
budou zajímavé Malé dějiny koncilů i meditativní Důvěrně s Ježí
šem, iíochmannovy parafráze Starého zákona se sice dobře čtou, ale
patří spíš do popularizační literatury minulosti. Zvláštní kapi
tolou je stolní kalendář s mizerným papírem, dobrými obrázky /ale
zlaleka ne všemi z poutních míst/ a někdy s počhytuým doprovodným
textem.
Ve vyšehradské edici hraje bezesporu prim Sousedíkův Duns
Scotus /zase pro teologicky vzdělanější čtenáře/. Za toto dílo
dík autorovi i editorovi. Některé další publikace budou jistě ta
ké zajímavé, jako např. historie břevnovského kláštera /Ve znamení
břevna a růží/. Jinak mi trocha vadí příliš mnoho reedic starších
děl /vyjímaje Píseň o Bernadcttě/. Dobrou oddechovou četbou mohou
být Čínské příběhy soudce Paoa.
V obou plánech však postrádám současnou křesťanskou literatu
ru jak naši, tak světovou. Škoda. Zase další rok v tomto smyslu
promarněný. Dalo by se jistě hovořit i o některých dalších, nebylo
však mým úmyslem probrat jednu knihu za druhou. To je již spíš věc
čtenářů* AÍ si vybírají, ale s rozvahou, aby čtení bylo opravdu
poučením a potěšením a knihy nezůstávaly ležet v knihovně.
Převzato z časopisu “Vzkříšení".
-mg-.í Časopis ’'Vzkříšení“ je nejstarším
náboženským samizdatovým periodikem, který u nás vychází. Letos
©á již za sebou
10 let existence!
K tomuto jubileu upřímně blahopřejeme.
Redakce
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Mladí věřící z Prostějova, Přerova a Olomouce - účastníci
loňského /obnoveného/ procesí na sv. Hostýn vyzývají věřící mlá
dež z Moravy k účasti na letošní procesí při příležitosti Marián
ské pouti 1J. srpna, ¿raz Účastníků je v sobotu 12. srpna v 9,00
hodin u kostela sv. Vavřince V centru Přerova.
Vezměte s sebou kytary, zpěvníky a^dobrou náladu. Zvláště srdeč
ně jsou zváni naši bratři a sestry z Čech a Slovenska. Věříme, že
všichni společně takto pozdravíme Pannu Marii Hostýnskou, ochránkyni Moravy a prožijeme i noc na Rostýně se zpěvy, modlitbami, ale
i v tiché meditaci.
Mše sv. v neděli 13. srpna jsou v 6, 7, 8, 9, 10 a 11 hodin.
Mše sv. v 10 hodin bude složena venku.
Red.
HOVOŘÍ
_
*—
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MICHNIK
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Adam Michnik je polský intelektuál e politický pracovník, v le
tech l$80 - 81 byl jedním z hlavních poradců '•Solidarnosci”. Za
svoji nekoníormní aktivitu strávil celkem 6 let ve vězení. Do poli
tického života vstoupil v 60. letech jako marxista, v poslední do-*
bé se radikálně přibližuje křestanství a hodnotí katolickou cír
kev jako skutečné svědomí národa* Ve volbách 4-6.1989 byl zvolen
senátorem. Z jeho myšlenek vybíráme:
"Nenásilná cesta neústupného boje o reformu, cesta evoluce
rozšiřující rozsah občanských svobod a práv člověka je podle mého
mínění jedinou cestou pro disidenty ve východní Evropě ..
Katolická církev se důsledně vzpírá nátlaku úřadů, brání zá
sady křestanské etiky a Deklarace práv člověka. Tím se stává, at
už chce nebo nechce, principem nonkonformismu a důstojnosti ve spo
lečnosti, je -činitelefe bytostně stimulujícím všeobecné tužby po
rozšíření občanských svobod...”.

ZPRÁVY

, ZPRÁVY

ZPRÁVY

ZPRÁVY

ZPRÁVY

ZPRÁVY

V těchto dnech vyšly v Melartrichu dokumenty o lidských právech
a humanitárních otázkách. Bratři a sestry neváhejte a obchatte si
knihovnu o vskutku ojedinělou publikaci a mezinárodními dokumenty,
vždyt takováto publikace nemusí vyjít třeba dalších 30 let, což
jak víme by nebylo nic mimořádného. Do lidských práv patří samozřej
mě i náboženské svobody. Uvedená publika obsahuje: Všeobecnou dekla
raci lidských práv, Závěrečný akt KS SE - Helsinky 1975 a výsledné
dokumenty následných schůzek signatářů KB SE - Madrid a Vídeň.
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Vzhledem k tomu, že zkratová sexuální výchova na našich školách
vyvolává pobouření, uvádíme další informace a názory; upozorňujeme
na dva články v časopisu ’¿draví č. 6/1 £¿9 a sice: “K problematice
interrupcí" od PhDr. Jany ¿¿arhoutové a "má rodina budoucnost?'* od
MJpr. Antonína Brzká. Oba tyto články mají ¡Skutečně Vysokou úro
veň informovanosti i mravního smyslu a proto by nám v této době
neměly ujít. V článku dr. Brzká se dočteme podrobné informace o me
zinárodním kongresu o rodině, který se konal počátkem dubna v Bonnu.
Je zde oficiálně vyslovena pochybnost nad propagovanou sexuální vý
chovou i informace o návštěvě matky Terezy na tomto kongresu.

Stejně jako v jiných zemích, vznikají i u nás aktivity na ochra
nu počatého života. V Brně vznikla akce "Qchrana života a člověka",
která vyzývá k vytváření podobných skupin, k adopční modlitbě, k bo
ji za ušlechtilé pohřbívání Ostatků nenarozených dětí, k šíření
osvěty a poučování o "životě před narozením". Akce sama šíří tuto
osvětu pomocí velkých informačních panelů. Panely již byly vystave
ny vJBrně-Tuřanech. a ve Krtinách, Máte-li o panely nebo akci zájem,
obratte se na adresu: J. Adámek, nám. Míru 2, 602 00 Brno.

Pne 12. května se konalo v Budapešti zasedání představených řádů
mužských a ženských. Biskup N. Takács oznámil, že maáarská vláda
uznala likvidaci řadů v r. 1950 za "akt stalinské svévole" a jako
takový za “bezprávný". Řádová společenství se mohou nyní rozvíjet,
jak chtějí, mohou se také snažit o navrat zabaveného majetku. Ve
školství se budou angažovat zvláště jezuité a cisterciáci. Biskupo
vé chtějí, aby řády dostaly nazpět své dřívější kostely, jež jsou
dosud obsazeny diecézním klérem. Jezuité oznámili, že otevřou od
1. července noviciát.

Poprvé od r. 1914 přibyla do Jeruzaléma 120 Členná skupina poutní
ků z Ruska, aby se zúčastnila velikonoční liturgie, která v tomto
roce připadla podle juliánského kalendáře na 30. dubna. V polovině
dubna pobývala v SSSR 150 členná skupina Židů, která se zúčastnila
oslav židovské Paschy. Před rokem 1914 byli Rusové nejpočetnější
skupinou mezi poutníky ve Svaté zeni. Ho jejich potřeby vybudovala
Ruská pravoslavná církev v 19. století hustou sít kostelů, klášterů
a poutních domů.

Papežská komise Justitia et pax vydala dokument odsuzující ra
sismus. Dokument jednoznačně odsuzuje antisemitismus, apartheid
a segregaci. Je v něm uvedena ostrá kritika nacionálního socialismu
z doby hitlerovské říše v Německu. Kritika .se také týká různých
forem rasismu skrývajících se i v náboženské formě. Komise odsuzuje
rasismus eugenický a objevující se také jako xenofobie, nenávist k
cizincům. Jsou odsuzovány nejen minu]é rasistické teorie, ale i sou
časné dnes vystupující v různých formách.

