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V šestém čísle Velehradu jsme uvedli přehled neobsazených
diecézí. ííezi nimi jsme ne-u.w«j.ii..
Která
nemá řádného bi.nkupa
roku 1962. Také ještě v * tomto ¿čís-■■
le neuvádíme referát o vývoji v CSL<

Čtenářem se omlouváme a zéwoveň děkujeme za pochopení.
Uzávěrka tohoto čísla 9. srpna 1989.
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PŘEDEM

Pochybnosti

? Stale ještě ncodezněly "bouřlivé události” v Bratislavě, Olo
mouci ci Praze, neupadly na dno paměti, stále vyvolává 4~-křestaný ji'-*-.-' chvění i vášně a už je tu další metrik .— 21
x-pen. Li
dé se uč ■. na těchto tvrdých skořápkách p^lemiz: „t o diskutovat.
Křesťanství nebo f -Klika? Snaha o přímě mez . ní hranic těchto
dvou pojmů vsak narazí stále více na těžkost?Kde km
křesťanství
a začíná politika? Které hlasy mají pravd. ? 2y, ktev'e
-jí veřejné
’’události1, v Praze i jinde jako tu nejdůležitější cesto Y dnešním
dění, či ty, které varují a nabádají před zpolitizováním vír^ ; před
povrchností, která je pouhým protestem’ a nemá nic společného s hlu
bokou vírou? "Svět nezměníte revoltou. Vždyť už to. že tyto akce
nás v názoru rozdělují, je důkazem ny lnosti veřejných manifestací
Podle ovoce poznáte je - a toto vede ¿^rozdělení.”

Píšu tyto řádky před dvacátým prvním výročím pohnutých srpnových
d nů a pocitem plným obav, ale i nadějí. Volání p~ svobodě i modlit-by společně, jsou zdá se jedinou alternativou - žádné zbraně, žádné ;
násilí jakéhokoliv druhu! Ale ani žádné znásilnění názoru.
Tyto veřejné, důstojné akce však nejsou oním rozdělujícím fak
torem, ale zapříčiňují vyvření už existujících rozporů na povrch.
Stojíme tedy před holou skutečností už .stávajícího stavu, nikoliv
na prahu vznikajících rozporů. Je přece zcela přirozené, že ve spo
lečnosti jedni tíhnou ke skrytému a druzí k veřejnému projevu. Keni
to tedy rozpor, ale vzájemné doplnění. Oboustranné napadání rozdělu
je - nikoliv rozdílné názory. Účast na pietní akci či modlitebním
shromáždění není podmínkou správného postoje, ale nemůže být odmítá
na z důvodů, že se jedná o pouhý protest. Ti, kteří se nezúčastní,
nemohou být napadáni ze zbabělosti, a ti, kteří odvážně i nahlas
sympatizují s plným vědomím solidarity, za práva druhých i vlastní,
nejsou pouhými politickými revolucionáři!.

Je-li program poutí na sv. Hostýne, Velehradě, Šaštíně či Nitře
obohacen i o odvážná slova, pravdivé myšlenky, které odhalují útlak
církve i -světa, je možná na místě vzbudí-li výměnu názorů, ale je
omylem jejich absolutní odmítnutí z titulu politiky- V diskusi, kte
rá si předem nestaví neměnný cíl, se věci pohnou dopředu nikoliv v
názoru či kritice, která vše šmahem shrne se stolu. Příčina rozděle
ní je tedy v netoleranci a pýše! V přesvědčení, že jedině ten můj
názor na věc je správný, že jenom ten můj způsob je nejdůležitější.
Tyto postoje však nejsou způsobeny veřejnými aktivitami, ale mou
vlastní nevyzrálostí.
21. srpen je naší pohanou, ale my jsme už odpustili, je naším
kamenem uvázaným na krku, ale my už nejsme otroci ani lokajové, je
naším zdrojem nářků, ale my už jsme našli, smysl života.

Neodmítejme tedy odvahu těch, kteří jdou takříkajíc do toho,
ale pamatujme, že bez hluboké spirituality je to všechno na draka.
Program Desetiletí duchovní obnovy nás vyzývá i letos - vita v mo
derním světě, tedy dnes a tady.

H-ypsilon
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Tomáška prezidentu CS3R Dr. G. Husákovi
Praiia, 9<. června 1989

Vážený pane prezidente,
katolická církev v Československu sleduje se zájmem současnou
diskusi o nápravě společenských vztahů v naší republice. Změnu do
savadního stavu i pomocí zákonů považujeme za užitečnou a potr^b**^
nou, co_c -ne doufat, že nebude jen formální. Při určování jejího
/¿bsahu by bylo neblahá nedbat zásad křestunské etiky, ověřených
/dvěma tisíciletími evropského kulturního vývoje.
<
Z řad věřících mi byla tlumočena nespokojenost' nad tím, že se
nová ústava a další zákon;/ připravují bez dostatečného informová
ní občanů, kteří nemají při jejich tvorbě možnost uplatnit své ná
zory řádným způsobem a včas. Jsem toho času jediným diecézním biskupem v CSR. v minulém roce ni více než 600.000 věřících občanů
Čech, .-oravy a Slovenska svými podpisy pod petici s 31 body proje
vilo důvěru, která zavazuje. Tyto a další okolnosti mi poskytují
oprávnění mluvit za katolické věřící. Proto Vám předkládám z kato
lického lidu vzešlé
Stanovisko Katolické církve k připravované ústavě ČSSR
!♦ Katolický postoj ke státu je zásadně kladný, proto odmítáme
anarchistické utopie. Úlohu státní moci vidíme ve službě občanům,
proto odmítáme totalitní, koncepce. Za přijatelnou považujeme každou
formu vlády, schopnou zajištovat společné dobro všech občanů bez
zákonné i faktické diskriminace všeho druhu. V současnosti splňuje
nároky na spravedlivé^státní zřízení relativně nejlépe demokracie,
když přednostně zajištu.je svobodu, a důstojnost lidské osoby při
souběžné péči o sociálně slabé občany.

2. Pro věřící občany je nepřijatelné ustanovení, dosud platné
ústavy, že veškerá kulturní politika, rozvoj vzdělání, výchova a
vyučovaní jsou vedeny v duchu marxismu-leninismu, tjc materialistic
kého a ateistického světového názoru.. To je.v příkrém rozporu s me
zinárodními pakty, které požadují svobodu rodičů uskutečňovat nábo
ženskou- a mravní výchovu svých dětí podle vlastního přesvědčení.
3 V ústavě,je třeba výslovně a jednoznačně stanovit
a/ právo každého občana žít podle své víry a veřejně ji vyznávat
b/ právo církví a obdobných náboženských sdružení existovat a oůsobit svobodně nodle vlastních řádů.
Také toto je opřeno o mezinárodní závazky přijaté naším státem.
Pane prezidente, prosím, abyste z moci své vrcholné úst vní
ívnkce zajistil vážné přijetí tohcto Stanoviska v Dříslušných gré
miích. Zvolil jsem tuto cestu proto, že v Komisi pro přípravu nové
ústavy ani v jiných státních a společenských orgánech nejsou sku
tečně legitimní zástupci katolíků.

J-rosím. abyste tu+o iniciativu chápal ve světle -upřímného úsilí
o dialog s představiteli statní moci, jak jsem jej nabídl v dopise
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z 23. dubna 1988 panu předsedovi vlády i v dalších podáních. Při-¿to příležitosti" ujištuji, že mně i katolickým věřícím jde o pro
spěch našich národů a celé naší -společnosti.

. ’zhledem k závažnosti ’'ěci považuji za svou povinnost seznámit
,s tímto dopisem katolickou veřejnost,

S projevem úcty

■ prantišek kardinál Tomášek
arcibiskup pr ? 'i ' ::ý

Převzato z Přílohy Informací o církvi 8/1989
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Kdo zná kritický pcstoj kardinála Raczingera k současné situaci
v církvi /rozhovor publikovaný " e>..*love~ časopise Rozmluvy číslo 6
. roku 1986/, bude možná orekvapen jpíše smířlivým toroi...
Místo citově motivovaných reakcí na ’’Kolínské prohlášení” snad
v církvi začíná obc.-.s ta ranně prospěšný dialog, nesený v křesťanském
duchu. Vždy však zůstane živým problém, jak spoji4- oprávněný plura
lismus teologického bádání s autoritativním a jednoznačným vyjádře
ním Magisteria.
Tento rozhovor s kardinálem. R^tzingerem vedl redaktor časopisu
Wiener Kirchenzeitung při příležitos <i zasedání římské kongregace
pro otázky víry, a 4-o dne 1-1. květne 1989

Ví.K.: Pane kardinále, "otevřenost’* nepřinesla do církve jen čerstvý
vzduch, ale zároveň, osvícenský vzduch moderního se kul ar i srnu,
jsi: řekl před nedávném prof. Walter Kasper. Mezi teology hynuli "plural-snius", který se nedá vždy sloučit se zdravým učením církve ...
Na 'ismiřovací pokusy Říma nemál..' teologů reaguje otevřenou vzpourou. •
Koe vidíte východisko z této problematiky?
K-R. : Myslím si, že nrkdo nemá no+ ový- -recept. To. co se odehrává, ne
ní zapříčiněno jen událostmi v cirk;i, ale je to reflex problé— •
mů celé naší společnosti. Ve vnitřních církevnícn problémech se opět
odráží velké problémy průmyslové společnosti z konce.20. století,
kdybychom hledali příčiny jen ve vnitřní církevní oblasti., bylo by
to nesprávné, protože bychom situaci zjednodušili.
Co se týká východiska, řekl bych, že nakonec je to Síla Páně-samotná,
která církev vede. Snad bychom měli dokonce říci - že církev - a my
všichni- - velmi málo myslíme na to, že církev nezávisí jen
naší
zdatnosti a schopností, ale že vkládá naději v někoho většího, od
něhož pochází a jemu se otvírá,
Jestliže se ptáme po vnitřních církevních možnostech k odstranění
těžkostí, pak musíme odpovědět: Nějaký zázračný prostředek, pomocí
kterého by se všechno lid-skou silou vyřešilo, neexistuje. Nakonec
kc všemu živému mále ží stále a stále určité napětí a s tím se musí
me smířit.
Dále je velmi důležité, aby biskupové byli stále v živé výměně názo
rů s kněžíml a knězi s věřícími. Taxo výměna názorů r.y nemela být
prováděna masovými sdělovacími prostředky, ale je třeba, aby cesta
živého vnitřního církevního setkání byla tak živá a silná, aby se
odtud formoval obraz dění a bylo umožněno., pochopení jednotlivých
opatření. Prostřednictvím masovýcn /sdělovacích'pro-středků se vše
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rozmělňuje a ztrácí na srozumitelnosti. Proto se mi zdá být'nutnou
živá komor ika2? uvnitř církve.
Rozhodující ae mi zdá být zesílení duchovního prvku. Proto je důle
žité hledaní duchovních podnětů, radosti z duchovního života a du
chovního dění o

W.K.: O ducrovních hnutích si však můžeme utvořit různé představy.
K.R.: To je správné, protože vše se děje skrze lidské zprostředko
ván.'. c duch svary, když působí, nevylučuje lidský nastroj.
Tím v.ine musíme můří.-.. /?ci duchovní podle biblického svědectví, podv
le litmrgl^mč.ío středu církve, podle velkých cradic.^mtvaž.nomti^^-entn-*
ké po^ie lidové zbožnosti.
Li-turgi’. je n .avní mírou a středem, ale...2Lid0V-á zbožnost dodává ci
tový ton. je srdcem zbožnosti.
Možné, ze /1 •. o problém pokoncilní doby, že my, fascinováni litur
gickým ús ředrím bodem zbožnosti církve, jsme částečně ztratili tyto
tóny srdce. ktrre je třeba znovu oživit.

W*K.; a.'.e co ‘ dyž přes všechnu péči o společné zaměření na všech
úrovních ~ přes zdůrazňování duchovního prvku jsou hlásána
učení, kteří: nejsou v souladu s učením církve? Není třeba proti nim
konkrétně, zakročit?
K.R. : Duchovni. hnutí se musí poměřovat těmi mírami a stále znovu si
uvědomovat, že Duch svátý je Duchem řádu, který dává církvi
podobu.
Také bych řekl, že teologie musí silněji vidět svou souvislost s ži*
votem a svc napojení na duchovní dimenze. Musí si uvědomit, že nik
dy není jen jednou z akademických disciplin, že není nikdy čistě
intelektuální záležitostí, neboť pak ztrácí svůj materiál,
její
realita jí uniká z rukou a ona mluví do vzduchoprázdného prostoru.
Jen tehdy může mít skutečný smysl a může přinášet plody, jestliže je
stále ve. styku, s ^ealitou, o níž pojednává, to je když bude stát
uvnitř reality církve.

W.K. : Mnozí teologové, kteří jsou v konfliktu s Magisteriem církve
však tvrdí, že svými tezemi silněji kladou.svou ruku na tepnu
křesťanského lidu. Jsou to například kritikové zákazu umělého zaorá*
nění početíe
K.R. : "Sensu.s fi.delium”, pravé cítění s vírou, o němž mluví Koncil,
a které žije právě v prostých věřících, nemůže být zaměňováno
s konser.se” katolíků nebo křesťanů se statisticky zjistitelným
srny š1e ním větší nye
Jeden americký evangelický teolog před nedávném velmi trefně defino
val "census fidelium" /také "cítění s církví” dle překladatele/ jako
to,voroc je ochoten věřící žít a umřít. Není to prostě to, -co si
křesťan myslí spolu s masou současníků, ale je to to, co dává životu
křestc-ma oosah a smysl. Také statistika má svou funkci, aby poznala
tendence a problémy, ale proto nemůže být pramenem víry /pozn. překl.:
stejně jak? morálka nemůže tvořit své normy podle počtu určitých,
zvláště negsT.ivních. jevů ve společnosti/.

W.K. : Profes.>r Haring nedávno doporučoval kongregaci pro otázky víry,
abg fjvom činnost dočasně přerušila a uvažovala o C-andhiho ces
tě nenásilí,
K.R.: Osobné bych to pokládal za skvělé, kdybych teď mohl vyhlásit
rok sabatu /svátý rok/, ale věřím, že vnitřní výměna a vzájem
ná vnitrní- soudržnost v církvi je zcela nutná. Kongregace pro víru
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dělá práci, ktei;. r
správníh" nry mu.

5

být jer. >nk přeruš*n ; jako‘práce nějakého

w.iC: V březnu byla áířrjí rozvedena přísaha věrnosti, kterou musí
ski.-.dat fard‘i; profesoři teologie a nositelé církevních úřa
dů« Souvisí i.o se současným nanětín v církvi*?
Kdo : olib není vř.o,, které, rry vznikla z určité konkrétní situace,
ale od počátku existovalo vědomí, že se víra konkretizuje ve
věrnosti církvi, tím, že se probírají určité povinnosti, které se
hezurostřeunč týkapí tcho^ Ido zodpovědnost Přebírá.

r,Rc : jdkud pochází, pocit .ajr.no mínění v německé jazykové oblasti
vždy znovu jrrojevn^nn
JHumanae
vit se?
,..íh: l’c>
těžko posoudit, .káze prostě bý . že relativné časté
xrsjcvy papeže určitým zpu. obem tuto ooavu živí. Ale může to
být také t-f, že snad mnozí. všdcriě rozšiřují tyto pověsti. Nebo mož
ná, že působí oboje,.
Zd samozřejmě jde také o normu, která se velmi těžce dá vměstnat
do dnešního života u obsahuje nejvíce konfliktního potenciálu, který
je vnášen re?.i učitelský líhal církve a život průměrného věřícího.
Z jedné strany zu,e vznikla pochopitelně při nejmenším starost, a
z druhé strany se tato šitu se soci velmi dobře za polemický nástroj
oroti učitelskému úiadu, TÍekl bych, ze se jedna o obojí.

DEVABE3ATMY
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Ani evangelíci ani čeští, bratři .neměli s kardinály a arci
biskupy v našich zemích v minulých stoletích až na výjimky, ty
ne jXapší .zkušenos ci.«
Jsem českobratrský evangelík - a nevím, zda nejsem výjimka,
či zda není ve vzdu.cnu nějaký velký obrat. Já jsem měl s oběma
našimi posledními arcibiskup;; a kardinály zkušenosti'dobré.
V květnu mi věnoval'mladý katolík pěknou kartičku s připomín
kou dvaceti let od smrti otce Josefa kardinála Berana. To by.l
spoluvězeň mého otce za války v Dachau. V kolika jazycích tam na
farářském bloku pronášel večerní požehnání5.

A r?d vzpomínám no událost, při níž jsem byl. Na podnět našeho profesora církevního pr-.-vs -cdnoře svolali představitelé všech
křesťanských církví velké shromáždění křesťanů na Slovanský ostrov.
Bylo to 2. února 1$' h: a byl to pokus vyjádřit společné naděje,
že se podaří obrátit blížící se mrk, člení národní společnosti. Ve
všech kostech jsme cítili ohrožení demokratických svobod a spo
lečenskou krizi.
Není jasno, záx oř< řstav i ce 1 é všech křesťanských církví, mezi
nimiž se skvěl pražský „rcioiakip, to udělali příliš pozdě nebo
příliš brzy. Oklestění ď-rokr tlcuýc 1 svobod jsme se nevyhnuli a
zvláště v prvním kole 1- c< nesli katoličtí bratři, mezi nimiž se

6
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opět skvěl v izolaci otec Josef pražský arcibiskup, daleko hůře
než evangelíci v Čechách a ns Moravě. Na Slovensku bylo i pro evan
gelíky také hůře -tím spise, že tam došlo k pronikavým změnám ve
vedení evangelických církví, kdežto velká Část evangelických církví
v Čechách a na Moravě si zachovala jakž takž vedení vlastní*
Nyní se koncem června dožil devadesáti let Otec František kar
dinál Tomášek.
Z nedávné minulosti připomenu tři drobné zkušenosti. První
byla ta, že se před více než pětadvaceti, lety na něho obrátil můj
přítel farář Jan Dus s originální prosbou,.. .Rozhodl se se bvixuu-sta-^
tečnou žsnou. Aničkou adoptovat indického .chlapce. Z Indie však
napsala matka představená /její jméno Tereza nám tehdy mnoho neřeklo/, že chlapec z katolického sirotčince, který by mohl být rvi-oc
tován, múze přijít jen do takové rodiny v Československu,
vydá zdejsrú ordinář potvrzení, že je vskutku křesťanská.

Můj přítel Dus není žádný troškař a tak se obrátil rovnou na
’’bratra arcibiskupa”, jak by rcxl legendární Bratr Paleček, Otec
František mu ochotné vydal krásné osvědčení, že chlapec přijde do
opravdu křesťanské rodiny. Pohovořili podrobněji o situaci v obou
církvích a Jenda Dus dostal nanonuc požehnaní/ což je přece jen
mezi evangelickými faráři zvláštnost.
V roce 1977 jsme měli st .rošt o Jiřího Led-erera aJJtukJnneBtai
to již byli Vaclav Havel a František Pavlíček propuštěni. Ve sku
pině přátel jsme si rozdělovali významné osobnosti, jejichž pří
mluva by měla váhu. Já jsem se měl vyprav.it za dvěma evangelíky za národním-umělcem dr. Vilémem Závadou a synodním seniorem dr. Vá
clavem Kejřem. Ferda Kocáb a Lá3a Hejdánek se 'vypravili za otcem
arcibiskupem. Já jsem se setkal u obou evangelíků - jeden byl zjev
ný, druhý ’’tajný” - s velkým pochopením pro osud Jiřího Lederera a
Oty Ornesta i pro skrytý vedlejší iuvou jejich perzekuce - ale s
rozhodným odmítnutím možnost] jokéKoliv intervence« Dr, Závada
navrhoval, aby se rodiny obr.„til?? na dr. Obzinu.. Když jsem se ptal
na oficiální výbor Svazu spisovatelů- dr. Závada jen znechuceně
mávl rukou.

Naproti tomu přátelé v Arcibiskupském paiáci pořídili lépe.
Byli ořijati velmi srdečně a p?n arcibiskup slíbil, že udělá, co
bude moci. Když jsem, o tom vyprávěl dr., Kejřovi, řekl nazlobeně:
r,Ten má daleko lepší pozici než já..” s kritickým gestem proti mně
a dalším evangelickým signotařůi Charty, že my jeho postavení svou
občanskou aktivitou podrýváme

Oba přátelé si ovsem také všimli velké r,?. os to ty až chudoby
arcibiskupské kanceláře. Rozhovor se protáhl, takže nakonec musil
jít otec arcibiskup oba ekumenické hostv vyprovodit sám a s velkým
svazkem klidů je z oala.ce proosstit. Láce iíejdúnek ovšem, prostoře
ce poznamenal, že konečně vidí, jak výpade ta "moc klíčů’’, o níž
doposud četl. A otec arcibiskuo s velkým svazkem potěšeně zacinkal.
Obě zkušenosti - s Jendou Dusem a matkou Terezou a pak ovšem
i s Ledererem a Ornestem - mě povzbudily k tomu, abych se odhodlal
počátkem roku. 1987 otci Františkovi, tehdy už kardinálovi, napsat
a požádat ho- o přímluvné modlitby za vězněnéno faráře Jana Dusá
a mladého ka celičkého aktivistu Petra Pospíchala, vrstevníka našich
dětí /a kdysi spoluučně našeho 'fartina/, Po pravdě řečeno obracel
jsem se na různé strany o přimlu.' y modlitební 1 zcela světské;

'1!

Olpověct jsem vsak dost al jec 11• ou :
kr. ha - Hradčany
18,3-1987

Fokoj . Dobro*

Vážený bratře v Kristu.’

,

Dukuji za Vaše mile řáoky ; jsem vděčen za důvěru, se kterou
su na "ne obradtč~ kPovnbnzen.JOid vyhovuji Vaší prosbě o modli
tební přímluvy za V^c-m <clegu faráře a za Vašeho mladého přítele',
Potěšující je Vaše vzpomínko, kdy jsme všichni zúčastnění, hledali
llahjo'--sír otkál<n, který vožené píijai v zantoupenl_naše služby v lásce,
buče jistě i nyní las...:avým obhájcem svých dětí» Prosíme Ho o to«,
modlíme se za to, Ké_- dá sílu k trpělivosti aby po Kalvárii násj e-1uvalo sl avné vzki í šení •>
ujišťuji svými’modlitbami n- Vaše úmysly»
Jezeravuji v la.sce Krir.tově,

Fr ant i šek kard » ‘JDomááek^yy^
nrclhlsk up^jxe-aáský

Byl jvem hondy tak trochu na dně se svými silami a i !.. mne
nápověd povzbudila a potěšila, lehl jsem opiu dopisu poslat Petrovi
1 J.novi v? vězení ab?“ věděli, že ss za ně.církev křesťanská mo
du. L
Obr nepraven věznění byli brzy a nečekaně propuštěni. Nevím
dodnes, zda uu cte ? František n*.přimlouval ' ještě jinak než na modllïtach ¿le na-rk u mne v?i . z tpisíoly apoštol.? Jakub : "rlnohoť
.1 že modlitba spravedlivého c >r v-.?v. u’! /5,ló/..

k přítomností Velice jsem uvitu, i výzvu k deseti letům dochov—
ni obnovy, ’. níž přizv 1 otec nmiinřl všechny křesťanské církve
v našich zemích» Ses w.-.-vrí ; ducnovní obnovy se naše národy z nynt.n-.íno ůo:dku nedost:..nom ’’uor: vedlnoct zvyšuje národ, -’le hřích
j... •
pohan-tlí ncæxfc Z Ku est. nské je vést sebe i své blízké k nokrk, k objatu a napr..vá a nikolúv j n kritizovat a odsuzovat druhé
A pč._? co .i 3 otce ksrřir-ln 1 omásKa k událostem v lednu l:tošniiu roku xia /á.cla“7!'H Uo-mš.ťti ». Ko vdému ,tlučení., máčení, hovění ë
tyrani o-cenu • Pří.Huni jss__.. vlčel film Gančbi a malověrní mne na
padlo, žc by snad oni mí nejolizší přátelé se nmuu nešli tak bezbranně pr^ti .dlouhým ’’Inckui ,
mí jc to tady’

Dcpis
karé Ind a se ýir.l dvěma pokušením, kterým oodlénají církevní orr dst ■.. vinelé pri rakových příležitostech. Jedno po
kušení. je we růst-vit prost': ;u moc, kcera vládne, De Gaulle, do
brý katolík a moudrý politik ěířJ ve svých Pamětech na obranu, pa
ît irského umťinája, že cl c.ír : v ookladá za povinnost vycházet
s ka.icio .. úví ts.. :e j. moi a
lí duchovní zaměření a láska k bližnímu
•jí poneuháv. jí jen nep?..trný prostor pro hodnocení toho, co je ve
n’ít? p:ríj?vé» To ňíká um.íř.t ’ v ' De Gaulle, a stejně je to velké
iokušeni církevního y'i-c. t 1’•.•■ 1 ' : nehodnotit a podepírat ,.uc ,
ktur? praví vládnou ?n?ú w hup’* v útce'karůirřla vyhnul.
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Náš pražský arcibiskup se jednoznačně zastal pronásledovaných
a bitých, ač ovšem s duchovenskou, důstojností a .moudrostí n Je otáz
ka, kdy vlastně má stát církev Kristova na straně mocných a vládnou
cích?
Druhé pokušeni je pokušeni satanské a je to zvláštní pokušení
českých a moravských evangelíků. Totiž postavit -se "mimo fronty” a
udělovat poučení a známky na obě strany. Dopis otce Tomáška se pos
tavil na stranu ponížených a urážených v tom smyslu, k němuž vede
evangelium se svým důrazem na solidaritu s pronásledovanými pro spra
vedlnost a také ovšem se zajatci a věznic
Vzpomínáme-! i devadesáti let života otce kardinála a pražského
arcibiskupa, je třeba vděčně vyznat, že evangellunL-našemu. národu daro
valo v minulosti výrazné a opravdové křesťany od bratří věrozvěstů
/které jsem ulouho považoval - oč dětství - za- stejně evangelické ja
ko pravoslavné - až po přestěhovaní na Moravu jsem se dověděl, že to
jsou také katoličtí svútci!/ přes knížete Václava, Milice z Kroměří
že, Jana Husa, Petra Chelčickéiio až k Českým r Moravským bratřím
a Komenskému, přes Bohuslava Balbína až k Dobrovskému, Palackému a
upřímnému křesťanu Havlíčkovi, přes Masaryka a jeho žáky až k oběma
posledním arcibiskupům a kardinálům.

Je to vděčnost vůči Bohu, který nám evangelium dal ve svém Synu.
Ale je to vděčnost, která nijak nezapomíná na ty,, kteří nás učí, ve
dou, povzbuzují a napomínají přes hranice konfesí a názořových-fmnt.
Přeji otci kardinálovi, aoy i jeho další dny, měsíce - a Bohu
budíš poručeno - snad i léta byla ve znamení Bolí., milosti a pokoje,
který převyšuje každé lidské pomyšlení.

~
x
Brno, červen 198$

Sir sa

Jan Šimsa je evangelickým duchovním bez státního souhlasu, který
mu byl odňat v r.,l$72> Žije v Brně.

prázdniny

putovO;!

iotonskel

Dovele na

Svět se dnes hemží turisty, kteří přicházejí do cizí země, aby
viděli něco zajímavého, aby prohlíželi a hodnotili, kolik jim toto
země poskytne příjemných zážitku. účektvají, ze o ně bude /za patřič
ný obnos/ postaráno podle jejich představ p v tom stylu, jak jsci
zvyklí.
I my jsme se vypravili do Rumunska, ne však jako turisté, ?le ja
ko poutníci. Chtěli jsme alespoň na chvíli sdílet slidmi tohoto kra
je dobré i zlé. Doprovázely nas modlitby našich přátel i Boží ochrana,
kterou jsme během cesty mnohokrát mocně pocítili'.
Setkání s lidmi bylo poznarvnuno dvojím; předévším velkou ra
dostí. Hostili nás ze svých skromných prostředků tím nejlepším? co
měli. ’’Stříoro ani zlato nemám, ?-le co mám., to ti dám,” uvítali nás
biblickým veršem ze Sk j,ó hrud v prvním domě, kam jsme zavítali. Mě
li radost z toho, že nás vidí, z písní, které jsme zazpívali, z toho,
co jsme řekli my jim i oni nám o sobě i o své zemi, ze společné mod
litby, z toho, že jsme byli prostě s nimi. Na druhé straně byla tato
setkání poznamenána hlubokým a tísnivým strachem» Vždyť kdo se stýká
s cizinci, je podezřelý z vlastizradyJ a nac. tím, kdo je ubytuje, vi
sí Damoklův meč vysokých poku+ a výslechů.
Lidé žijí skromně. Obdivovali jsme,:- jak mále jim stačí k životu. Těž
ce pracují a shánějí obživu, ale z jejich oomů a bytu vyzařuje

I
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prostá krasa.. Zvláště pěkné, čisté a opravené jsou kostely a kláštery.
Jsou obklopeny záhony květin. S radostnou samozřejmostí přinášejí
věřící své dary a se stejnou radostí se duchovní i mniši dělí s vě
řícími i s námi, příchozími, o výsledky práce ve svém malém hospodář
ství. Nezajištsnost prostý způsob života a na venkově spjatost s pří-,
rodou činí lidi vnímavými pro Boha. A tak, oc chudší jsou zde lidé
hmotně, o to bohatší je jejich vnitřní život i vzájemná láska. Jeden
kněz nám řekl: "Kde jinde v Evropě bych měl možnost pracovats lidmi
jako zde? V naší vesnici je 90 % lidí věřících, 80 % chodí neděli co
neděli do kostela. Mohu vé^t-čšti^-umládež i mladé čos-pělé.-”

líha života však může vést též k bezcitnosti, bezzásadovosti a i
prospéchářství. Proto je potřeba se za lid Rumunska velice modlit. Z-by
na toto těžké životní zkoušce neztroskotal, aby se duchovně i zrn .-v né
nerozložil.
A co oč1 nás lidé v Rumunsku očekávají? Přátelství, solidaritu,
modlitby, občns^dopis nebo i hmotný projev toho, že rozumíme jejich
těžkostem. Vždyt je to země, se kterou máme přes jazykové rozdíly mno
ho společného a jejíž touze po překonání osamocenosti můžeme dobře
rozumět.

Velice zajímavé a silné bylo setkáni s básníkem a asistentem
na bukurešíské universitě Icanem Alexandru. Přijal nás vřele a sr
dečně nám tiskl ruce. Radostné zvolání “Kristus byl vzkříšen" v ně
kolika jazycích nam znělo na pozdrav. Poho^til~n^i^ílýi_£hiLa±>exn^.který každému ulomil z bochníktu-JŤovoŤňJ^jrřed^vším o Kristově vzkříšení.
Nemohu doslovně citovat, jen parafrázuji:"Vzkříšení mění celou skuteč
nost světa, proměňuje vše do nejhlubších základů. Jako křestané musí
me žít toto vzkříšení, naším nejdůležitějším údolem je hlásat ho všemi
možnými způsoby. Světu to připada často málo atraktivní. Zná přitažli
vější témata k přednáškám a diskuzím, ale přece, přijmout skutečnost\
vzkříšení do každodenního života je to nejdůležitější. Svět je v tak
vážné situaci, že může v krátké době zaniknout = Máme spočítána, obraz-r
ně řečeno, všechna žebra. Jen Kristův kříž a vzkříšení nás mohou za
chránit. Kristovo vzkříšení dává jediný možný způsob života. Na naši
otázku, jak vidí situaci Rumunska, nám odpověděl: "Rumunsko přežije
i^tu nejtěžší dobu, protože rumunský lid je bytostně zakořeněný v kře
sťanství. To ho vyvede z těžké situace.’’ Dalším tématem rozhovoru by
lo Kristovo jméno a svoboda, -lexandru nám řekl: "Lidé mají různé plá
ny, pracují a lopotí se, mají často ty nejlepší, úmysly udělat něco
dobrého pro druhé. Ve jménu koho to však dělají? Jsou jen dvě možnosti:
ve jménu Kristově nebo ve jménu jeno protivníka. Ani nejušlechtilejší
humanitní projekty nemusí být realizovány v Kristově jménu a jejich
konečný efekt pak bývá zneužit. Každý sám sebe se musíme ptát: "Pro
koho žiji, ve jménu koho pracuji a jednám?” Usilujte především o svo
bodu v Kristu. Vnější svoboda bývá často zneužita ke zlému, když lidé
nejsou vnitřně svobodni. Na západě žije mnoho lidí, v jejichž sevře
ném obličeji lze cist, jak jsou spoutáni jarostmi, svými sklony a'am
bicemi. ďen člověk vnitřně svobodný Kristovým vzkříšením unese svobo
du vnější.”’ V závěru hovořil loan Alexandru o událostech v Českoslo
vensku před ?J lety: "Příchod vojsk spojenců Varšavské smlouvy a ná
silné ukončení Pražského jara bylo pro vás velkým zklsmáním. Zdá se
vám, že všech-io utrpení a ztráty hodnot, především duchovních a mrav
ních, spojené s normalizací, byly zoytečné. Tak tomu však není. Stali
jste se obětním beránkem, na němž celý svět viděl, čeho je -schopen a
co je ve své podstatě stalinsko-břežněvovský komunistický systém*
‘tylo to vítězství zbraní, Óh
ale duchovní totální prohra ateistického
zřízení. Jen v Kristu as Kristem je naděje pro naš svět,”
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Při loučení nás srdečně objal a opět nás ubezpečil: ’’Kristus, byl
vzkříšen;5'

Hlubokým pro nas bylo též setkání s mladým mužem, který podle
osobního svědectví v době, kdy byl ještě nevěřící, sestoupil během
tří hodin své klinické smrti do očistce a jen na milostivý pokyn
Kristův se mohl vrátit zpět do svého těla. Jeho zážitky se v mnohém
shodují s výpověďmi Dantovy komedie.
Prožili jsme ještě mnoha další krásná setkání, kdy jsme se v du^
ohu hluboce skláněli před čistou vírou a statečností
O
těchto lidí při
nesení těžkostí,. Kumun.sk o n-_-.m za dobu našem o pLunovuiní-.^iřjjnxslJjo^-—"■
k srdci.

M + I,
DOJu.Y

Z

CEST

. Milý příteli;

přerl-uod-jejzdem do Říma jsem Ti. slíbila, že Ti pak ještě ’’zatepla”
napíši své dojmy. Činím tak ráda. Předem Ti ale připomínám, že stejně
jauío každý člověk po svém vnímá okolní svět, stejně tak vnímá i ci
zí město. Je tedy možné, ba dokonce jisté * že Tebe by zaujalo něco
úplně jiného než mě. Přesto ale přňjmi-uuujť^-vy^ďyu^šaaí^^
pro Tebe a ne pro- Čedok či CKM.
Haše cesta nezačínala zrovna optimisticky„ Když náš vlak stál na
rakouských hranicích obklopen vojáky se samopaly a pod ostřížím zra
kem celníků, bylo ye vagoně ticho. Jako když stojí žáci ve sborovně
a hledá se viník. Oas naštěstí přináší nové zážitky. Ve Vídni jsme
vyhledali kostel “uanny Marie na schodech*', kde trávil zbytek-života
sv, Klement
Hofjauevy světec tohoto roku. Schránka s jeho ostatky
byla vystavena.,, zalita světlen a zahrnutá květinami. Z toho jsme po
znali, ze Vídenáci slaví s námi, modlili jsme se za sebe, za navě ro
diny, za národ i Desetiletí. Vídeň byla upravená. tak'jak se o ní ří
ká, ale mně to nestačilo. Co je pod tím přepychem a vnější dokonalostí?
Procházela jsem obchodní třídou - co to bylo barev a tvarů a slov a
lákání’ Potkávala jsem jen spokojené konzumenty káv a koňaků v ne
sčetných pouličních .kavernách, dvě těhotné ženy za celý den a pár dě
tí. Pornocbrázků bylo tolik že jsem se obávala blížícího se poštov
ního stánkUc Tšžko si představuji soustředěný duchovní život., spoje
ný s cestou do prače těmito ulicemi. Okružní cesta Vídní skončila na
nádraží a po čtrnáctihodinové jízdě vlakem - konečně Ří m?
Přivinul nas do sví horké náruče a dýchl jinou mentalitu, jiný
styl života a jiné zvyky. Protože ruda cestuji, nasávala jsem s vděč
ností i když ne nekriticky. Bylo možno najít mnoho společného, ale i
zvláštního, svébytného, a přitom sympatického. Bylo by třeba žít tam
dlouho, aby člověk p srozuměl.»Mohu Ti však říct, že Italové nejsou ta
cí, jak nem je líčí italské filmy, které nas stát Řupujer Jen se mi
potvrdilo, že lze všude najít lidi dobré i zlé, pracovité i lenošné.
Poznala jsem tam lidi veselé i flegmatické, srdečné a obětavé, ale
třeba v autobuse jsem si všimla, že mladí nepouštějí sednout a starší
o to ani nežádají. Prý je to tam normální.
Nezapomenutelným zážitkem byla středeční audience u sv. Otce.
I když gočet;.xě převažovali Polo.cz, nejvíce sympatií sklidily skupiny
Rusů a Číňanů. Když Jan Pavel procházel uličkou, zdravil se zejména
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s dětmi a lidmi v první řádi. Také jsme se natahovali a volali na
něho. Jenže na něho volaJLa^sc-justa lidí a každý ve své mateřštině.
Viděli jsme na něm.stopy únavy. Pochopili jsme? že tato setkání jsou
pro potěšení lidí, nikoli pro něj.
Husí,.: přiznat, že každý večer jsme byli unaveni. Polední siestu
jsme nedrželi, nýbrž s otevřenýma očima a ušima a především srdcem
jsme šlapali prašné římské ulice... Bílé slunce nás spalovalo a občas
ný mrak ochránil. Stáli jsme na posvátných místech, hleděli na ori
ginální čila mistrů, stejně jako jsme nepřehlédli překupníky v pod
chodech, ani ’’cikánče” s mečailónky a růženci, kteří zastupovali
turistům cestu. M-oňlíli jsme se u hrobu kardinála Berana, po kolenou
vyšli jer-uzaXémské schody, navštěvovali jsme krypty i lezli na kopule.
-Po pěti dnech už jsme přecházeli svatopetrské náměstí bez
chvění. Naš určený čas vypršel a my jako všichni návštěvníci ¿sne
skončili na nádraží. Poslední pohled na římské pahorky a pozdrav
mumraji jazyků, oděvům a barvám pleti.

Mnichov, který jsme puk rr zpáteční cestě navštívili, bledl při
vzpomínce na slunnou Ztálii.
Při vzpomínání si říkám’ ‘‘Kdo vlastně vymyslel hranice? Proč
se nemohu setkat s kýmkoli i? Proč nemohu poznávat cizí země a mít
jistotu, že se vrátím domů?” Přeji Ti, milý příteli, aby ses tam
jel p odí-Vx^t. - aaim^JLvů¿_mAln^írí^-m^mžiXeJc -semruevyrovriú-jiLéim-vyptó

Tvá přítelkyně

Jana

Ro zh o v or
a paní Marií' ZAHRADNÍČKOVOU
Red. : Paní Marie; jal: jste se seznám.! .ln jrtan&ii-Janeni a J^kt~vyr>ads-ly vaše společné zač-étkyaM«Z,: Slyšela jsem prvně o Janovi, když jsem dělala zkoušku na u.Čiholnký ústav. Takzvané’ katolická moderna ještě nebyla v učeb
nicích - jako třeba 'Čep, Durych. Zahradníček - my jsme se v litera
tuře učili jen staré klasiky. ho a moje učitelka mi o těchto spiso
vatelích něco řekla, abych věděla aspoň nějaké to jméno ke zkoušce
Potom jsem byla přijatá do učitelského ústavu v Hřebčíně v Olomoirj
a tam,jsem studovala od rolu 3? io roku 39< Jednou ve školním roce
přednášeli Jan Čep i Jar Zahradníček, asi v roce 37 nebo 38, Jan i. iu~
vil k dvěma stům děvčatům, jeho přednáška měla název Je mnoho s‘< 1 i zní v životě, ale jen jedna setba.
Redx£ Ta vyšla, tuším v Oslici Balaamově..
• M.Z. : Ano. A nar„ děvčatům se z těch dvou Janů víc líbil Zahradníček,
Čep mel už tehdy holou hlavu...
Když jsem přišla na prázdniny do Uhřínova, ejhle, do mého rodiště se
.dostal Jen Dokulil z Liěřína coby administrátor , ♦ „ přijel jen s kuf
rem na uprázdněnou faru a -thdy za ním. přijel Jan Zahradníček,. Uhřínovská fara nyla mokrá a spatná, Dokulil se staral o to, aby byla
postavena nová> To sc mu také běaem války podařilo, i když sklízet,
mnoho příkoří od místních lidí. Jan za ním ¿ezdi.1 na dovolenců, byd
lel v . chcúupě u mé tety a tam mi napsal něco do památníku a podepsal
L.
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knížku. Pozdravení slunci. Potom mně věnoval Jeřáby a Návrat.
Odmaturovala jsem v devětartXlcáXém a neměla jsem místo, přišlo mno
ho kantorů ze Slovenska, byla jsem tri roky bez místa. Strávila jsem
je v Uhřínově, doma, dělala jsem víceméně služku, chodila jsem.na po
le, šila jsem našim, práce bylo dost. To bylo ve válce. Jan už do
Prahy nejezdil a přebýval stále na faře, radši se Praze vyhýbal. Sta
rou faru potom zdvihli do poschodí, později sloužila jako škola.

Red* : Je nyní v Uhřínově škola?
MJZ.j Ne, jen mateřská, děti vozí autobus do Měřína nebo do Meziříčí.
J'~ Vůbec—to- tam velmi upadlo...
Ve válce jsme se s Janem také blíž seznámili, on k nám-sice nechodil,
maminka si to nepřála - měla k tomu jistě své důvody - tak mi posílal-,
psaní. Dopisů je moře, je to skoro jeho deník. Ve
jsem
dostala místo, učila jsem na Velehradě první třídu ve staré škole,
která tam už také není. Potom jsem učila v Košíkách, taková dědinka,
kde končí silnice. Jan mě několikrát doprovázel, spával v Uherském
Hradišti u Skácelů, jezdili tam s Čepem už dávno předtím.
Těsně po válce, po prázdninách, v říjnu, jsme se brali v Meříně,
Red.: To znamená, že příští rok budou hned tři výročí, narození, úmr
tí a také jubileum vaší svatby? 1905, 1960, 1945«
Potom jste se odstěhovali do Brna?
M.Z. : 0 vánocích, Na Černopolní ulici. Jan pracov^X v _0bčanské tis"kárné, tam, kde je ¿iájjagj^rvxn-námě^tí^

Red. : Tam •vydávnal^AJcorUT

,

M.Z.: Ano, až do jeho zrušení v roce 48. Do tiskárny za ním chodilo
mnoho lidí, já jsem mnohé znala jen podle jména, protože k nám,
do Černých polí, nepřišli. Třeba Rotrekla jsem neznala. V osmačtyři—
cátém se nám narodil Jenda, v padesátém Zdislava, v jednapadesátém
Klárka, za tři roky tři děti. Když měla Klárka čtrnáct dní, tak ho
odvedli. Mě ještě jeden rok na Černopolní nechali, potom jsem se mu
sela vystěhovat, zvolila jsem znovu Uhřínov. To taky nebylo jednodu
ché, maminka musela odejít z rodné chalupy - kulacká ’’horečka”. Do
Uhřínova se Jan také vrátil a tam také zemřel.
RedA: Pokud bychom se ještě mohli vrátit k událostem a atmosféře ro
ku 1950 a těsně po něm.
M±Z.: Jan byl po zastavení Akordu ještě chvíli redaktorem, potom ode •
šel do invalidního důchodu, asi v roce 49. Doma překládal Dan
tovu Božskou komedii, psal La Salletu.
Už v pětačtyřicátém mi někdo říkal: "Ty si ho chceš vzít?” Já na to:
"A co by mu mohli udělat?" A pak se to stalo, co mu mohli udělat. V
padesátém šli někam oslavovat, bylo to na podzim, na Václava. Václav
Prokůpek, Václav Renč a další. Jan, když viděl, že se pojede autem
ven a že tam bude víno a kamarádi, tak se tam musel dostat. Bylo to
ve Starovičkách, ve mlýně, snědli tam dvě husy a když se vrátil domů,
tři dny spal. Tak co tam mohli dělat protistátního, to nevím. Asi na
dávali, to byla záminka, snad je někdo poslouchal. Všechny, kteří tam
byli, posbírali. Kolem vánoc vzali Fučíka a další, Jana až v Červnu,
č trnáctého, druhý nebo třetí den, co jsem se vrátila z porodnice.
Těsně před tím jel ještě s Bochořákem za Demlem do Tasova. Vrátili se
domů a ráno, v osm hodin, pro něho přišli.
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Rád,: Kd

by? soud?

v i oce 52, 1.- už jsem přijela do Brna z Uhřínova, bylo to
v červenci,. pan byl souzen až drahý den, nebyl to veřejný soud,
pouze prc rodinné příslušníky, sem tam nějaký redaktor nebo dělník.
Zahradníčka přišel poslouchat 71těžslav Nezval. Vůbec. _ jsem .předtím,
o Janovi nevěděla, nejdií\ by. ve Znojmě, potom přes celou zimu, na
Bartoloměj ské v Brněv
RLZ, :

Red,£ Na Kolik let byl odsouzen?

íoZl: Na rřináct roků. zadali jsem o milost, prokurátorovi jsei před
ložila demret od generála Svobody, že mu s Dokulilem pomáhali
přes válku s rodinou, prokurátor pouze _mávl.rukou. Svoboda byl už
totiž také účetním v družstvu^

led.: A další věznění?
¿.Ze: Některé zavezli do Ruzyně, manžela dali na Pankrác. Tam jsem za
'ním orjprvé byla.. v takových oddělených kójích. A on mi řekl,
aoych si vzala nějaké děcko, že potom můžeme sedět u stolu.
Návštěvy byly čtyřikrát za rok, vždycky 20 minut. S dopisy to bylo
také tak. Jan se naučil psát drobným písmem.
Jaroslav Seifert mi napsal do Uhřínova, abych mu poslala opis žádosti
o milost, kterou jsem posílala naposled. A on snad šel za Zápotockým
a na jeho přímluvu slevili trest o čtyři roky, takže zbylo—devšXKLet^
Všechny je odseděl, jen měsíc mu odpustili, VrátuJL^se-v květnu 1960
na amnestii, dozvěděl se to až v poslední .chvíli, přišel 12. května
do Uhřínova. Na posledních pět měsíců.
«•

Red.: Přes to poslední léto zapisoval básně, které složil ve vězeni?

L0Z„: Ano, co si vzpomněl, Podle toho je psán vlastně Dům Strach.
Z vězení jsou ještě básně ze sbírky Čtyři léta, která vyšla
v osmasedesctěm. To jsou ty první čtyři léta vězení, po kterých se
vrátil domů, po polovině trastu. Slíbili mu tehdy, že se nebude
mu
set vrátit, ale přišlo 'vladařsko a šel zpátky..
"oiom bvl. na Mírově, v Leopoldově - to už jsem neměla Zdislavu a J. —
dUrka«.,
-

/ a paní Zahradníčkova se navěje a já vím, že jsou úsměvy,
které skrývej ?í tíhu Kristova kříže, věci nevyslovitelné a
nesdělitelné 00. o proto už se neodvažuji ptát,.. /

Děkuji mnohokrát za roz.aovoi

JOfíVÁNÍ

KŘÍŽE

/úryvek/

Jan Jahny, nicek
.Celé dějiny jsou návratem no té náruče děsivě čekající.
Celé dějiny jsou útěkem před tou náručí dusivě čekající,
před tou harpunou věčnosti prorazivší bok světa, jenž pštán-r
A potopit nemůže s<zachi unii nemůže se
lede jím,
tím drobným uřízen, jenž m.a . ka dělá
dítěti vccei pied spaním,
tím kříž'11 jejž vyznáváme oodobou. svého těla,
kdykoli se rozpřahujeme, aoyclcy objali
nebo abychom udeřili,*-
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V úpadu žalu
hodin;/ věky zírám naň,.
Jeho ramena prorážejí zdmi žaláře.
Vpravo daleko do minulosti, vlevo daleko do budoucnosti
a jeho dvě křídla zdvíhají mne.
, •
Je páteko Stojím na Kalvárii sám se svým Spasitelem,
a všechno jako by přešlo a jako by nastat mělo.
Letopočet zároveň začíná a zároveň končí se
a všechno je teS
a všechno je zde,
v tor zkřížení břemen dvou,
v té cele plné míst vytlačených
předchůdci mými,
plné pozůstalosti starých stesků, jež zdědil jsem.
...

-připravil Strachkvas-

Zeptali

jsme

se ...

Otázka redakce: Jaký je rozdíl mezi diecézním biskupem, bisku— "p-em-—
Tak jsem slyšel slova: ’’Morava zase dopadla nejhůř!” V dalším
vysvětlování mi dotyčný to zdůvodňoval tím^ že Slováci mají nového
arcibiskupa, kterjí je "dokonce” metropolitou trnavské diecéze a no
vého spišského biskupa, který je jmenován diecézním biskupem, Čechy
pak nového litoměřického biskupa, který je rovněž diecézním bisku
pem a Morava má znovu ’’jen’ biskupa - apoštohkého administrátora.
Jaký je tedy mezi nimi rozdíl, zvláště v pravomoci?
Několik stručných údajů o struktuře "latinské" církve. Územně
je obecná církev rozdělena na partikulární /místní, dílčí/ církve.
Partikulárnívcírkve mají různé názvy - především diecéze. Diecézím
jsou na roveň postaveny partikulární církve s názvem: územní prela
tura, územní opatství, apoštolsky vikariát, apoštolská prefektura
a apoštolská administratura. Územní prelaturu nebo územní opatství
spravuje na způsob diecézního biskupa prelát nebo opat. Apoštolský
vikariát nebo apoštolská preiektura se nacházejí na misijním, území
jako "administrativní” útvary, kde je málo věřících. Zvětší-li se
počet duchovenstva a věřících, pak po splnění některých vnějších pod
mínek dochází k zřízení řádné diecéze. 0 apoštolské administratuře
říká kán. 371 § 2: "Apoštolská administratura ... není pro zvláštní
a obtížné podmínky dosud od papeže zřízena jako diecéze. Pastýřská
péče o lid je svěřena apoštolskému administrátoru, který ji spravu
je jménem papeže”. Tak např. po vzniku ČSR v r. 1918 část vratislav
ské diecéze územně připadla naší republice a stala se českotěšínskou
apoštolskou administraturou. Někdy ovšem mohou vzniklé podmínky vy
žadovat, aby Svatý Otec i do řádně zřízené diecéze /nebo arcidiecéze/
jmenoval biskupa - apoštolského administrátora. V čele apoštolské
prefektury a apoštolské administratury je ustanoven titulární biskup,
který spravuje diecézi jménem papeže.

Jak je to s pravomocí? Není-li z povahy věci nebo předpisu prá
va zře.imé něco jiného, oak co do oravomoci .isou diecéznímu biskunovi
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rovni všichni, kteří stojí v .'ele partíKularních církví /srv. kán.
381 §2/. Jinak řečeno: Ve své diecézi mají stejnou, pravomoc arci
biskupové, diecézní biskupova, biskupové - apoštolští administráto
ři i další, kteří stojí v čele nějaké partikulární církve. Proto
olomoucký biskup dr. František Vanák není z hlediska obecného práva
ve správě diecéze omézen. Není však arcibiskupem a proto mu nepříslu
ší výsady a pravomoc arcibiskupa. Větším územním celkem než parLiku—
lární církev je církevní provincie, která je vytvářena z několika
_die-oé-2CL. V jejím čele je arcibiskup, který je nazýván metropolitou,
Diecézní biskupové diecézí ořísluše jících k církevní .pero v Inci i jo >u
nazýváni ve vztahu k arcibiskupovi sufragány.
Metropolitovi přísluší v sufragánních ciecézích tato pravomoc:
1. Bdít, aby se přesně zachovávala víra a církevní kázeň. Informovat
papeže, pokud by se v církevní provincii vyskytly nějaké zlořády..
2. Vykonávat kanonickou vizitoci z důvodů schválených Apoštolským
stolcem, jestliže ji z nedbal některý ze sufragánů.
3. Jestliže do osmi dnů od přijetí zprávy o uprázdnění biskupské sto
lice /např. smrt biskupa/ sbor poradců si nezvolí adminii^tráLora.
diecéze, ustanoví administrátora metropolita -ze"své moci /srv.
kán. 436 §1A
Kde si toho žádají zvláštní podmínky, může papež vybavit metro
politu zvláštními pravomocemi a pověřit jej plněním zvláštních úkolů.
Jinak nepřísluší arcibiskupovi v sufragánních diecézích žádná jiná
vládní moc. V hranicích celé církevní provincie může vykonávat všech
ny liturgické funkce a to ve všech Postelích tak, jako biskup ve své
diecézi. Koná-li tyto funkce v katedrálních chrámech sufragánních
biskupů, pak příslušné diecézní biskupy předem upozorní. Metropolita
je povinen do tří měsíců od přijetí arciďiecéze v držení požádat pa
peže o palum, které je znamením jeho moci.

Pro doplnění jen poznámka, Že titul patriarcha nebo primas
nepřináší v římské církvi nositeli—kromě.JČas-tné^jisadyL^.žÁdrLo.u praro-^.
moc.
”
Petr

OBNOVENÍ

PLN _ KLUBŮ

Jak bylo oznámeno ve sdělovacích prostředcích, obnovila svoji čin
nost česká odbočka PLN Klubu, mezinárodního sdružení spisovatelů.
Byla založ, na v r. 1921 v Londýně, v čele české sekce stál Kare] Č.~pak. V důsledku válečných událostí přerušil PEN Klub svoji činnost
a vrátil sc k ní znovu až po r. 1945. V naší zemi byl zakázán po
únoru r. 1948, reaktivovan opět za uvolnění šedesátých let a znovu
likvidován za normalizace v roce 1970. Jeho nynější legalizace má
své otazníky, nebot- ustavující zasedání se nesmělo konat v chodovské
tvrzi, jak zněla původní dohoda, ale v soukromém bytě. Členy české
ho PEN Klubu jsou oficiálně oublikující spisovatelé František Nepil,
Petr Provize, Jiří Mucha aj., jakož i zakázaní autoři Václav Havel,
Ludvík Vaculíl, Milan Uhde apod. Křestansky orientovanou literaturu
z Moravy zastupovala na ust£-.vujíc.í m zasedaní brněnská básnířka Iva
Kotrlá. Za člena českého P1?T Klubu byl přijat i vězněný básník Ivan
Jirous. Účastníci odhlasovali text dopisu prezidentovi, požadující
. jeho propuštění po uplynutí poloviny trestu; český PEN Klub tak důs
tojně navazuje na tradici světového PEN Klubu, který se zastává věz
něných spisovatelů kdekoliv na sX7ŠtŠ. 7 této souvislosti je třeba
připomenout prostcs.y ,?1N Kluuu proti věznění Jana Zahradníčka, Vác
lava Renče,Josefa Palivce a dalších.
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ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ KŘESŤANSKÉ UNIE LIDSKÝCH PRÁV

Zápas za lidská a občanská práva, k jejichž respektování se na
še vláda v poslední době opět slavnostně zavázala podpisem Závěrečné
ho dokumentu vídeňské schůzky KBSE, je křesťanskou hodnotou. Tomu,kdo
věří v božský původ nauky Ježíše Krista, nemůže být lhostejné, když
jsou v Československu lidé vězněni, policejně šikanováni a vyhazováni
ze zaměstnání za veřejný projev svého náboženského, filozofického ne
bo politického přesvědčení, jak jsme bohužel v současné době svědky
‘lato praxe nositelů jroci je v příkrém rozporu s články 11,
ného dokumentu vídeňské schůzky.
Ero věřícího křesťana jsou nadto směrodatná slova Ježíše Krista,
¿crerý vysoko ocenil jednání těch, kdo “jsou pronásledováni pro spravedlnost;; /hit 5,10/. Na jiném místě slibuje konečné uznání všemohou
cího Eoha všem, kdo ho poznali ve vězněném bratrovi: “Tehdy král řek
ne těm po pravici: Pojáte, požehnaní mého Otce, ujměte se království,
neboť ,byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou.“ /Mat 25,36-7/.
Prohlášení nejvyšsícb představitelů církví světa nenechávají ni
koho na pochybách, že si uvědomují závažnost těchto Kristových slov.
Papež Jan Pavel líh . pravoslavný patriarcha Demetrios I. i Světová
rada církví otevřeně pranýřují každé porušování práv člověka na naší
zeměkouli.V naší republice vystupuje statečně na obranu základních
svobod individua primas katolické církve kardinál František Tomášek.-

Tyto skutečnosti s velkou naléhavostí připomínají, že v naší
vlasti není ještě tento posvátný požadavek mnoha křesťanů samozřej
mým Musíme s lítostí konstatovat, že poměrně vysoké procento věří
cích všech 18 u nás registrovonýon křesťanských církví nechápe obha
jobu práv člověka jako křesťanskou hodnotu a tvrdí, že se jedná o
čistě světskou záležitost, jež nemá se svědectvím pro Krista nic společného.
Proto my, věřící křesťané všech v Československu existujících
církvi i ti, kdo vyznávají křesťanský světový názor, aniž náleží k
nějaké koxifesi, kteří jsme inspirováni k zápasu za lidská prava
Evangeliem, jsme se rozhodli-vytvořit duchovní společenství stejně
smýšlejících v tomto bodě. Nazýváme je Křesťanskou unií lidských
práv /dulo jen KUPL/.
Nechceme být hnutím ani občanskou iniciativou v pravém slova
smyslu, spíše jen komunitou lidi, spojených společnou křesťanskou
myšlenkou. Patří k ní každý, kdo podopíše toto základní prohlášení
a tím s ním vysloví svůj souhlas, Jsme si ovšem vědomi, že mnozí na
ši bratři a sestry mohou mít vážné důvody, proč nepodepsat, i když
s nári souhlasí a chtějí nás podnořit..I je považujeme za plnoprávné
členy společenství za předpokladu, že budou ochotni být s námi spo
jeni duchovním poutem, jaké představuje modlitba, a ochotou osobně
se angažovat ve věci lidských prav.

KuL-F nestanoví strmlegii postupu ani nepředkládá přesný program
činnosti. Ten ponechává svobodnému uvážení a možnostem jednotlivců,
kaším záměrem je dosáhnout co největší míry samostatnosti a osobní
mlcistivy křesťansky smýšlejících občanů. Upozorňujeme na možnost
zapojit se uo prače Charty 77 nebo jiných občanských hnutí, rovněž
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tak na čiroké pole osvětové působnosti v okruhu své rodiny, pracov
ního prostředí a
¿tel. ki neirč ani tyto příležitosti, může využít
mocno zbraně modlitby KULP se c.uce ^ěnovat také osvětové práci mezi
věřící-, i křest: ny pořádáním přednášek, diskusních večerů a modliteb
ních setkání, Bude též hledět využít tiskových možností, Iniciativy
jednotlivců i společenství jam vítány. Zároveň projevuje KULP přání
připojit ce <e společným prohlášením všech nezávislých občanských
iniciativ na obranu lidskvcn orav.

Stoupenec KULP je vyzván, aby každoročně v hen lidských nrúv
.10. prosince se účnsxnil bohoslužeb v kostele n-bo modlitebné sví
církve a vzpomenul na všechny nespravedlivě stíhané a pronásledované.
Pokud se v jeho církevním společenství nebude tsn-xien-žádná-hxAnBliiž^
h? kon-M;, nechť se jí účastní nejbližší předchazející nebo- n/h.ie^rý
deru Bezkonfesijní se mohou tichou vzpomínkou připojit doma nebo xtdekoliv jinde Rovněž tak se apeluje na ochotu stoupenců KULP mcdl.it se
a postit za konkrétní politické vězně v ty dny., které ^nimátoři vyhlá
sí.
KULP si je dále vědoma, že křesťanské pojetí práv člověka je šir
ší než to, které vychází z mimokřesienských pozic» Zahrnuje také prá
va člověka ještě nenarozeného, Jehož nejzákladnějším právem, právem
na život, se v naší zemi stale ne ověji cynicky pohrdá« Lezi lidská
práva nutno počítat
právo dítěte na život v úplné rodině, proto
KULP nemůže být lhostejni ke stále stoupajícímu rozpadu uzavřených
manželství. íím samozřejmě nejsou vylučováni občané, jejichž .manžel-t
ství ztroskotalo .f KULP plně uznává složitost problému a odmítá zde vy
nášet jakékoliv soudy* Proto i rozvedení se mohou bez zábran ke KULP
připojit-, jestliže povazují současnou vlnu rozvodů za zlo. Tento alar
mující stav vidí KULP jako smutný důsledek oficiálně propagovaných
jeunn^t^^nnýnh^ja<uz<v"ů-maa.„sexuáj.ní morálku a spolu s tím rychle se ší
řící pornografii, aniž se připouští ve sdělovacích prostředcích opačst nov iske Stoupenec KJLt je tedy morálně zavázen angažovat se
>odle svých oll.schopností £. možností také v akcích proti těmto dvěma
útokům na práva člověka; interrupci o sexuální nevázanosti.
KU.uP není a nechce být 5: křesťanskou” alternativou Charty 77 u ji
ných občanských iniciativ. Je,¡i záměrem, je vyvolat především nozi
křesťany tlak "zdola7 . hy d ?• povědomí věřících občanů proniklo v ma
sovém měřítku poznáni, že ideály Charty a delších hnutí jsou o’7'jí
povahou e v angel Je kým hodnotám?., k nimž se v Jiné vníjší a v jiní his
torické situaci hlásil ■» všichni významní svědkové Kristovi v dějinách,
Slova Ježíšova.: Cokoliv jc:.e učinili jednomu z těchto mých r¿patr
ných bratří. i.ně jotě učinili s. a *' /Mat 25,40/ se týkají i těch, Jcjichž lidská pmva nejsou .’espuktovana^
uOxiéVauz KUL? chce b. '. více u'ohovnim než světským společenstvím,
neré mluv čí < nýbrž
aniux&ry, kteří ji. reprezentují navenek- Jsou
jir i;
’’•‘»y->-T. *
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TAIZÉ__NA__ HORÁCH

Motto:
Vy, kteří sem vstupujete,
smiřte se otec se synem, manžel se ženou,
věřící s tím, kdo věřit nemůže,
křestan se svým odloučeným bratrem.
Do příjemného horského prostředí severní Moravy se koncem čer
vence sjelo více jak 30 mladých věřících, aby společně prožili chví
le modliteb,vúvah, meditací a aby si vyměnili názory a zkušenos-Li-,__ v
jak- žltlcčealanskou jednotu ve svých spohečej3^t?v'í>h^--€ujfj^^^
"*
Určujícím tématem tohoto setkání bylo evangelium podle Jana.
Každý den po snídani se přečetla příslušná kapitola, poté byly polo
ženy otázky, účastníci se rozdělili do skupin, kde po krátké medita
ci nad jejich obsahem diskutovali. Otázky se vždy vztahovaly k uve
denému textu, napru Co nám braní v tom, aby jsme se stali plně učed
níky Kristovými? Co dává pokoj našemu srdci? Každý měl příležitost
vyslovit svůj názor či zkušenost a vždy před večeří se celkově shodnotily diskutované otázky ve všech skupinách.

Společně jsme se modlili ráno, v poledne a večer. Obsahem mod
liteb bylo čtení z Písma, přímluvy a prosby prokládané zpěvy z Taizé.
Umění nalézt. licho sám v sobě, soustředění se a schopnost vnitřní
koncentrace - to vše zvýraznilo smysl těchto meditativních zpěvů...
ré si mladí věřící vždy před společnou modlitbou nacvičovali.

Program byl obohacen výlety do okolních hor a lesů, i zde .pod
širým nebem zněly modlitby a písně ke cti a slávě Boží.
Neméně hodnotné byly i každodenní "setkaní po večeři'5. Stačí
uvést přednášku - Křestan a vesmír, pásmo vzpomínek na setkání v
Pécsi, povídání o Rumunsku, večer křestanské poezie a bezpočet ne
formálních debat na různá témata, které se často protáhly do pozdní
noci.
Tak jako v Taizé i zde slavili mladí sobotu jako den vzkříšení.
V průběhu večerní modlitby si znázorněním kříže do dlaně vzájemně
odpustili a za zpěvu ’’Nebojte se, radujte se' , utvořili s hořícími
svícemi v rukou kruh v jehož středu se nacházel kříž. Pár hodin po
té si už rozdávali adresy, podávali ruce a vraceli se domů s odhod
láním šířit * budovat jednotu, důvěru a smíření. Celý týden společně
hledali živou vodu v evangeliu a občerstveni svěžestí lidského bratr
ství bud iu určitě schopnější stýkat se s lidmi dneška, který’.? .•■o jí
předat to nejvzácnější - svou lásku k Ježíši Kristu!

Na otázku pro časopis Velehrad ”Co vám toto setkání dalo?”,
odpověděla nejprve t.uz.ona od Nitry: "Vyrastla som v tradičnéj katolickej rodině. Rcdicia nás dali pokrstit, posielali nás do kostola
a na náboženstvo, dali nás na prijímanie a birmovku a zdálo sa ím, že
je to všetko. čo pro nás mohli urobit. Akorát sa báli, aby sme nevstúpili do str sny, Zmysel viory sum začala hledat až keč som bola posta
vená před otázku, co som. Itala -som vtedy 16 rokov. Neviem ani ako sa
to stalo o. ja som sa ocitla na ekumenickom střetnutí. Zrazu mi bolo
jasné, že yčeci smerujeme k jednému cielu. Tento rok som bola v
Pécsi a ked porovnám čo som přežila tam a tu, možem konstatovat, že
to podstatné - jednotu, doveru, zmierenie som našla tam, aj tu na
horách. Možem teda povedat - odtial si odnášam cenné povzbudenie do.
ďalšieho života s Kristom a v Kristu.
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Jiří
Brna. No lote setkám jsem přijel sočekáváním, že zde
onde iostrtek prostoru pro vnitřní usebránío «le chtěl jsem i tak
trochu utéci ze světa, Namísto ,(sem se dostal do světa, nebot jsem
ho uviděl tak- jak nikdy ořcdtí/i.
Koníka z Bratislavy: ž tohuo stretnutia odehádzam posilněná Du
ch om Krista, který v společenstva silnéjšie na mna zastupuje a posobí, Pokoj srdca, rozhovory a s^reunutia s prťhatelmk a pozitivně sti
muly o tom, oko poiu?ačk>vrrt_-akt3ume doma,'to je to, čoho sa mi tu
najviac dostalo.

František
V

!*PAVÉ , . üLEDNE

Náměstí .tru se sloupem Nejít Trojice je centrem 100 tisícové
Olomouce, !:s-? zejména v létě přijíždí z-astupy turistů z celého světa,
! otek ť4c-,v.S jsem hovořil se jtsrší_pnní-z.--G^^-bcQ?.c.u..
n mi,
že ?.? v Olomouci. setkala se srdečnými a otevřenými lidmi, ale . .."ty
potulky a budovy tady máte v hri znén stavu, jakoby válka skončilo’
teprve včsm .

. pm.vš v tomto-c^n±aia_-si_nht41c několik mladých lidí, stoupenců
'Nezávislého mírového hnutí připomenout 44 , ' výročí bombardování Hi
rošimy. V naivní důvěře oznámili svůj záměr na radnici - vyjímáme:
'V neděli 5.f. ve 12 hodin chceme uctít chvíli, tucha u sochy Nejev.
Trojice památku obětí atorov-hc bombardování Hirošim!.”
Olí. ioučti radní .reagovali po svém - povolali bezpečnostní oddí
ly, aby této pietní vzpomínce zaoránily. N městí a zejména okolí so
chy, bylo doslova obklíčeno, takže na to asi 60 mladých odvážlivců
doplatilo svým zadržením a převozem na místní edd. VB. ’’Zřejmě honí
nějakého zloděje“ poznamenala paní se zmrzlinou a vedle sedící muž,
patrně manžel doplnil: f’Te mládež už neví roupama co děla - Hitle
ra na ně. ti by se divili
°?
Kolem 13' hodiny je j^ž nm. n. ně stí pusto, VB vyklidila pros
tor. Před s2supem Nejev hějsi I'~: jice^sto jí asi 18ti létá dívka a.
tiše se modlí a tak sí vzpomenu na loňský jederu.Coý prosinec, kdy
nás tady bylo téměř tisíc a ani mohutná asistence policie né. tehdy
nezabránila v modlitebním shromáždění.

*’U Trojice se r.ž nikdy • t drn; akce konat nebude, tb už si pohlí
dáme” - řeht ne. • vro Jeden významný funkcionář MěNV, Proto ani nepře
kvapuje. že několik set metrů odsud se vypíná jiná socha, ostudu
Olomouc? - j nadživotní velikosti zde straší J.V* Stalin, V ún.'ru
ho sice kdo \. polil sytě rudou barvou, ale pilně očištěn op.:t vyvo
dí svému ů:olí a to zřejmě s policejní ochranou, kdoví ,. ň
cle ať až je tonu Jakkoliv, sochy se možná uhlídat dají, ale
myšlenky
ideály? Snad s’ to brzy uvědomí i ne radnici v Olomouci
a nejen ’-■t-spKdo j.ž neslyší svého bližního,
neslyší už ani Boha,
kdo už neslyší Bobr,
neslyší uz ani biu. žního.
Ge Moser
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^./Katolická církev za Francouzské revoluce/
Nejen ve Francii se připomíná roku 1989 výročí Velké francouz
ské revoluce. Může se i církev k těmto
'■ zvučet zvony na památkir-Jodal^čdLf;i>řexl_200 lety? Nebe je to pro ni
důvod k zármutku?
'•yl-? by falešné myslet si, že Francouzské revoluce s és/t-Ma
od prvopočátku n církvi nepřátelsky. Předností postavení katolic :ého
náboženství jako víry většiny Francouzů a jednota církve nebyly zpo
chybňovány. Francouzský klérus stal na začátku na straně revoluce a
spojil se s ”třetím stavem”. 4* srpna 1789 se zřekli všichni ducaovní
svých privilegií, např. církevního desátku. Teprve v debatě o lid- .
ských právech došlo k proticírkevním návrhům. Katolická církev se
octla před zcela novou situací, když 26. srpna byla vyhlášena ”Deklarace práv člověka a občana”. Tam už se výslovně uváděl požadavek
odluky církve a státu. Ta se dnes stala pro mnoho církví světa - i
když v rozličných formách - ideálem. Ve Francii revolučních let to
vsak byl těžký porod s mnoha bolestmi a obětir.i v podobě mnoha proná
sledování, nenávisti a krveprolití.Prvním úderem, který francouzskou církev tvrdě postihl, bylo
vyvlastněnf církevních statků. To se nám dnes jeví jako dobrodiní,
ale tehdy bylo motivováno novým systémem hodnot, v němž pro katolic
kou církev neubylo už místo. Církvi se výslovně odepřelo právo.vlast
nictví a 2. listopadu r. 1789 byly církevní statky určeny ”k užitku
n ároda”. Ještě tvrději církev zasáhlo 13« února 1790 zrušení všech
řeholních řádů s výjimkou těch, jak se výslovně uvádělo., které se
’’Věnují dobročinnosti”:

Civilní konstituce kléru ze 12. července 1790 učinila církev zce
la závislou na státu. Jiskup od té doby nesměl svobodně podle vlastní
volby obsazovat farnosti, to se stalo záležitostí statuí správy- Ná
rodní shromáždění otevřeně popřelo Hierarchickou autoritu p: pežc a
zrušilo konkordát z r. 1516. Papeži bylo odňato právo jmenovat bis
kupy, kněží byli prohlášeni státními úředníkyc Papež Pius 71. benužel zaujal zdrženlivý a opatrnický postoj a nepřišel francouzák''*'u.
kléru s pomocí v pravý čas. Francouzští duchovní se tak rozdělil: na
dvě početně zhruba stejně velké skupiny: přísežní /ti, co >. í nebalí
na civilní konstituci kléru/ a nepřísežní /ti, kteří přísahu odmítli/.

Toto tragické rozdělení katolického kléru ve Francii je č.m.s už
sotva vzpomínáno, ačkoliv může být pro současnost vážným varováním.

Došlo k pronásledování Římu věrného duchovenstva. 26. května
1792 byl odhlasován zákon proti katolickému kléru, který přikazoval
deportaci každého kněze, jehož udá 20 ”aktivních”občanů. První vlna
revolučního teroru, tzv... zářijové vraždy, si vyžádala asi 300 krva
vých obětí mezi kněžími. Po těchto událostech 30 - 40 tisíc duchovnních opustilo Francii. Roku 19'26 bylo 191 těchto obětí blahořečeno,
z toho 3 biskupové, 129 světských kněží, 54 řeholníků a 5 laiku...

V ústavě z r. 1793 nebyla už církev zmíněna. Začala systematická
ďechristianizace Francie. Poprvé se stát výslovně zřekl křestanské
tradice, posadil sama sebe na místo náboženství a vytvořil svůj
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vlastní kult. Pařížský arcxti.-kxp byl přinucen odstoupit a katedrá
la Notre Pame prohlášená za ’’■chrc.i rozumu . Robespierre však vyzná
val tzv. “kult nejvyšší bytosti'-, jenž brzy kult rozumu nahradil.
Navzdory tolerančnímu ediktu 2.1 ■ ynpince 1793 byla církev násilím
krok za krokem ničena. Z 83 tu skur.t 2 + svůj úřad složili, 23 od cír
kve odpadli. Hrůzovládu pro cír :ev ukončil teprve edikt z 21. února
1795, který kodifikoval úplnou rozluku církve od státu a umožnil ka
tolíkům svobodné konat bohoslužby. Nejednalo se ovšem o pravou to■’euenci, převahu měl mí i stá ní <’lt tzv, bezdogmatického nmr. z : rství,
■
znamenalo jakési volné ponr.č.v«ní koheapiermva kulj>u_nn_j vyšší
bvtosti. Katolíci, kteří měli odvahu veřejně se ke své víře hlásit,
bvli považováni. zr občany draho kateponíc a v? veřejném životě rrvov«ni. Teprve Napoleoni/ k-^inrřs .z r* 180-. vyvedl cír...:v z uéch—
to let plných utrpení.
Francouzská revoluce přinesla Evropě a světu mnoho velikého.
Nejznámější je ’’Deklarace práv člověka a občana-’. Bez ní si nelze
oř.-c stavit Chartu-KLidských práv OSN z 10. pros?nce 1948 a další dopamenty-.-y Vycházejí z křes.tanského chápání absolutní důstojnosti oso
by. Křestanství samo se tomu r.uuclo dlouho učit, nezřídka p^d tla- *•
kem politickýcn poměrů.

Pro církev ve Francii byla revoluce r. 1789 lisem velkého tří
bení. Mnoho církví světa se změnilo právě v souvislosti s politický
mi převraty. A pokaždé se lod církve zakymácela, ale nepotopila.
Jestliže my, katoličtí xířestané, hledáme důvod k oslavě írancouzké revoluce, tak ho máme, S1 av íia Krista, rána dějin, který jako
ukřižovaný žije sc svou círir í z. " "i h prosíte za naši církev, aby
Mu byla bližší než světský« mocriostMu
Éberhard Prause

Tag des Herm 16, ' li
Pře 1. 1 ad omí r i .a
N. .'úlitba bratra Rogers

Kriste, víme z Evangelík,
ž; vzkříšen, žiješ v nás všech evů- Svatým Duchem.
A'-., často stěží chápeme, že jsi vvillr.ý
to, jako bychom, to revěděj?.
nebo jako bychom to zapomněli.
A přece, z hlubin naší lidské existence
hxedár e láska, úžas tvé lásky
"n'5 " nitru každého z nás se nachází
truhs po Tvé přítulnosti, po Tooí. Kriste,
kterj nás mi1oje š.
Tato touha po Tvém životě v nás už je společenstvím
s Tubou, vzkříšeným.
Tato touha už je vírou, zcela sžromnou vírou,
schovanou uvnitř nas sutých,.
Jestliže pro mnohé z nas existují rozpory
a vnitirí překážky, Ty je Ježíci spriujoš
ohněm svého Svatého Ducha,
í'. je‘-tŠ více: Ty nám duvaš odvahpřemočit zdi váhání, a dokon.ee Dochybnostf.
abychom byli vždy spojeni s Tebou
v uichu našeho srdce
a obnovovali bez ustání své "ar
vyslovené Tvé existenci.
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K ČLÁNKU ¿KŘESŤAN - ČLOVÝK APOLITICKÝ?/VELEHRAB 5/

Asi patřím k té menšině, která hájí stanovisko nevstupovat do
SSMo Chci připomenou to, co již v uvedeném článku bylo také řečeno.
SSIvI je organizace, která více či srně podléhá KSČ^-ítekly-^txanil^^
ró odmítá Boha, a také proti Němu bojuje.
Hlavně z tonete důvodu mi připadá vstup křestana do této orga
nizace /SS, / dost podivný.
Dalším důvodem je opravdovost a svědectví. Na jedné straně neuznáa bojuji proti nespravedlnosti, potlačování lidských a nábožen
ských prav a všem podobám zla, a na druhé straně vstoupím do organi
zace, Která je pod patronátem těch, kteří toto zlo vytváří. Myslím
si také, že každý Soc. svaz mládeže musí vykazovat /třeba jen formál
ně/ i politickou činnost a to takovou, která se shoduje s učením
strany.
Jestliže se stanu členem nějaké organizace, spolku
už svým
členstvím souhlasím s učením nebo programem oné organizace, ,..
Je to opravdu nutné, abychom vstupovali do SSM, když si choeme
zasportovat nebo se kulturně vyžít?
Pro nás křestany z tonoto vyplývá několik otázek k zamyšlení:
Není v našem okolí mladý bratr nebo sestra, kteří jsou sami a třeba
touží po společenství? Neuzavíráme se my katolíci do gheta? Nejsme
až moc opatrní a nedůvěřiví?...
Třeba by stačilo jen více otevřít oči a více se dívat kolem sebe, aby naši mladí bratři a sestry nemuseli sahat po berličce, jakou
je SSLi, když touží po kultuře a po sportu a po společenství.
Touto svojí úvahou nechci říci, že v SSIvI se ději samé špatné vě
ci. Chtěla jsem jen vyjádřit svůj osobní 'pohled k tomuto tématu - tak,
jam já to cítím,
Na závěr chci říci, že jsem nějaký čas v SSM pobývala, nebo přes
něji byla jeho členkou /do své konverze/, takže nepíši o něčem, co
bych vůbec neznala.Iva Marie Rašnerová

JLŠTĚ K FÏL'Jí,: SE SEXUÁLNÍ TEMATIKOU NA ŠKOLÁCH

Jako doplnění k dopisu, týkajícího se promítání problematických
filmu se sexuální výchovou, který byl v minulém čísle Velehradu uve
řejněn, pokládám za nutné upozornit na zřejmě nejčastěji možnou si
tuaci, která může nastat.
Jde totiž o hlasování, zda filmy promítnout dětem či nikoliv.
Toto hlasování nopřipustme. protože žádná většina nemá právo na výcnovu našich vlastních dětí... Při případném promítání např. na třídních
schůzkách rodičů se rozhodujme zasadně individuálně a nenechme sebou
manipulovat - je to nose právo, domáhejme se ho!
Jindra
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ZASEDÁNÍ

PACEM

IN

TERRIS

Pane kapitulní vikáři,
na clen 21. srpna a dny následující jsou do Hradce Králové poz
váni mnozí členové SKD Pacem in terris. Mají se zúčastnit semináře
teologicko-mírového a tiskového.
Znovu tedy má být demonstrována církevní nekázeň a mnohá,nemé
ně zavažná selhání knězi katolické Církve v českých zemích. Má se
uak stát ve městě, ze kterého řídíte duchovní dění ve Vám svěřené
oblasti.
Členství se Sdružení se s postupem času stává neomluvitelným,
i.a základě Vaší přetrvávající aktivity ve zmíněném společenství, ob
racím se svým dopisem přímo na Vás. Kde nalézáte podporu k činnosti
Sdružení? Výhradně u stranických a státních orgánů. Komunistická
strana Československa se však nevzdala své likvidační politiky vůči
náboženství. Tento rys jejího charakteru trvá ve sféře ideologické
i praktické-. Necháma-li ideologii stranou, svědčí o tom represe skry
té i otevřeně zjevné: vyhrožování a policejní šikanování náboženských
aktivistů, útoky oficiálních sdělovacích medií proti představitelům
Církve, Svatého Otce nevyjímaje, neustálá provokativní přítomnost
Státní bezpečnosti na poutích a církevních slavnostech, brutální po
tlačení pokojné manifestace věřících v Bratislavě a pod. Tak jedná
ten, komu jde o upřímnou snahu spravedlivého vztahu státu k věřícím?
A nyní si uvědomte, že z těchto míst, tak nesmiřitelně a brutálně se
projevujících, má Pacem in terris plnou podporu. Jaké naděje stra
nických orgánů jsou do této rozkolné organizace vkládány? Nevidí
jen ten, kdo vidět nechce.
Mnohým ordinářům i kněžím to došlo. Vystoupili. Těm, kdo setr
vávali, podporováni chválami Lúčana, Hrůzy, Jelínka, posléze pak
Janku a mnohými dalšími, většími i menšími přišla na pomoc Kongre
gace pro klérus, svým Prohlášením o určitých sdruženích a hnutích
zakázaných kléru. A těm, pro které je nezbytné podání po lopatě, pak
dotazování kardinála Tomáška prefektu zmíněné kongregace kardinálu
Oddimu. Opakovaně a jasně tak zaznělo: Pacem in terris v Českosloven
ska je církevně zákazané sdružení kněží. To bylo z Říma prohlášeno
uz v roce 1982!
Po léta ostatně přetrvávající Sdružení se aktivizovalo k ostudě
aktuální. 21. srpen, den sjezdu účastníků semináře, je den bolestně
připomínající neštěstí, které naše národy postihlo před 21 lety.Již
tradičně to bude den obrovské aktivity orgánů statní moci, vedené
snahou o zabránění, či utlumení jakékokoliv nezávislého společenské
ho projevu. Vašemu Sdružení je však bez problému rezervován repre
zentativní hotel v Hradci. Přesvědčení o Vaší závislosti je zřejmě
absolutní. Jsou si Vámi jisti. Jednejte si, skýtáte ověřenou záruku,,
že do pléna nezazní nic, co by vyjadřovalo smutek nebo protest smě
řující k tragédii před 21 lety. At se sejdou, at jednají, pravdivá
slova o dni, který znamenal začátek nového utrpení této země, nezaz
ní... Cítíte to ponížení?

Pane kapitulní vikáři, je ještě čas sednout a na adresy pozvaných
napsat; Nekoná se. A to, co nastane, svěřit Bohu, Otci našeho Pána
Ježíše Krista. Od dne odeslání do 21. srpna jsem s Vámi pevně spojen
půstem .7 modlitbou.
V kněžském bratrství
Karel Satoria
farář na Vrbici
Na vědomí: kard. Tomášek
Kat. noviny a jiné sdělovací prostředky
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Kul tura
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ŠEDESÁTINÁM

OTCE

JOSEEA

KOLÁČKA

Úryvek z Duchovních relací svaté Terézie od Ježíše
v překladu Josefa K o 1 a č k a
Jednoho dne mi Pán řekl: "Myslíš si snad, dcero, že zásluha spo
čívá v tom, že se člověk z něčeho těší? Ne, ale v tom, že pracuje,tr
pí a miluje. Což jsi neslyšela, že sv.atý Pavel zakoušel nebeské slas
ti víc než jedenkrát, ale že také mnohokrát trpěl? Uvažuj o mém živo
tě, jenž byl stálým utrpením. Najdeš tam jen jedinou radost: tu na
hoře Tábor Když kontempluješ mou Matku, jak mě drží v náručí, nemysli,
■1- z.J Giišela tahovou slast bez tíživé trýzně, nebot můj Otec jí dal
co podrobností poznat, kolik budu trpět, když uslyšela Simennovo pro
roctví. Velcí světci vedeni Bohem žili v poušti, dali se na nejtvrdší
pokání, nepočítaje v to strašné boje, které museli podstoupit proti
doblovi i proti sobě samým... takže prožívali dlouhá údobí bez nejmenší
vnitřní útěchy. Věř mi, dcero, čím víc můj Otec miluje nějakou duši,
tím více trápení jí sesílá. Ba tato trápení jsou měřítkem jeho lásky.
VždyE jakým způsobem bych ti mohl ukázat více lásky, leč že chci pro
tebe, co jsem chtěl pro sebe? Zahleá se na tyto rány, jimž se tvé bo
lesti nikdy nevyrovnají. Takova je cesta pravdy. Budeš-li o tom přes
vědčena, budeš mi moci pomáhat plakat nad záhubou, které jdou vstříc
lidé, jejichž myšlenky, starosti i touhy hledají pravý opak."
Dala jsem se do modlitby s tak silným bolením hlavy, že se mi
zdálo nemožné modlit se. A proto Pán dodal: "Protože tvé zdraví ti ne
dovoluje se mnou hovořit, přišel jsem sám, abych si s tebou popovídal
a potěšil tě. To je odměna za utrpení!"
zůstala jsem usebraná ani ne hodinu a půl; během té doby mi řekl
věci, které jsem uvedla, a ještě jiné, aniž by mě obtěžovala nějaká
roztržitost. Sama jsem nevěděla, kde jsem, nebot jsem byla zaplavena
tak mocnou radostí, že to.nelze vylíčit. K svému údivu jsem shledala,
že mé hlava nebolí, a měla jsem/až řeřavou touhu trpět.
Po pravdě řečeno, nikdy jsem neslyšela, že by náš Pán a sv.Pavel
měli ve svém životě jiné radosti, než v těch.ojedinělých okolnostech.
Kromě toho mi Pán řekl, abych mela stále na mysli slova, která
říkal svým.' apoštolům: "Služebník není víc. než jeho Pán." /

Josef___ /1.9.1929 Bystrc u Brna/

Básník, prozaik a překladatel.
Pochází z rolnické rodiny. Po maturitě r. 1948 vstoupil do noviciátu
Tovaryšstva Ježíšova, po likvidaci řádu byl internován. Od roku 1954
pracoval jako pomocný dělník, klempíř, zámečník a seřizovač lisů.Stu
doval soukromě teologii., r... 1968 odešel do Rakouska, kde byl vysvěcen
na kněze. Dokončil studia, teologie, od r. 1970 působí jako redaktor,
od r, 1973 jako odpovědný vedoucí české sekce vatikánského rozhlasu.

./Podle Slovníku českých spisovatelů
Sixty-Eight Publishers, 1982/
2 bibliografie vyjímáme:
Iťiagnifikat z Nového světa /'Roma 1977/
Moravské exultet. /Roma 1979/
Otce jsem nepoznala /Roma 1981/
Překlady knih sv, Terezie od Ježíše, jako poslední vyšlo
Nad Velepísní a jiné spisy /1988/
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... ’’Hledal jsem ve svých knihách společného jmenovatele, ale
nepřistupuji ke psaní s nějakou utkvělou představou či pod bičem
nějakého osobního imperativu, nevím. Leccos by svědčilo, že se pře
ce jen nejlépe cítím v epice, kde jdu jako ohař po stopách vnitřní
velikosti člověka, či přesněji po stopách jeho úsilí žít v pravdě'.'''
Ovšem, v integrální pravdě, tak jak ji chápeme ve své víře, kde
pravdou je Kristus. Takže by se dalo krátce říci slovy apoštola
Pavla, že se snažím vydolovat z života svých postav, jak žijí v
Kristu.”
/J. Koláček sám o sobě - ze studie K. Hfížžaly
o Jiřím Grušovi a Josefu Koláčkovi/
DUCHOVNÍ

KONCERT

Bratrská jednoLa--baptistů pořádížla 22. 7. v Brně ve sportovní
hale TJ KSB zajímavý koncert. Pozoruhodný už tím, že neměl být pou
ze koncertem, ale i bohoslužbou.. Britský zpěvák, Adrian- Sňali,..před
vedl spolu se soubory Impuls /NDR/ a Jas /'baptisté z ČSSR/ nejorve
několik vlastních kratších skladeb a potom své pop-orat oř i um. Alfa
a Omega. Nabitá sportovpí hala hostila ten večer příslušníky různých
církví i různých generací. Všichni jsme se v závěru spojili v modlit
bě Otčenáše a odcházeli obohaceni pěknýmzsetkáním. 0 několik dní poz
ději uvedla brněnská Rovnost celkem seriozní recenzi. Bohužel však
její uveřejnění nebylo náhodné - v tomtéž čísle jsme našli také roz
bor požadavku o respektovaní práv věřících z výzvy Několik vět. Na
co si vlastně stěžujete, jaká práva bychom ještě chtěli? můžeme si
zazpívat ve sportovní hale, máme tři nové biskupy a v Praze je
konference charismatiků...
Adrian Snell: Nikdo nenaslouchá /část textu oratoria/
Příliš mnoho lidí s nestálým srdcem
mě nejprve prosí o útěchu a pak mi zraní srdce.
Příliš mnoho lidí je svými i^yájLenkami daleko ode mne,
lpí na své budoucnosti, ale neohlíží se zpět.

Nikdo nenaslouchá...
Příliš mnoho lidí žije zdánlivě zbožně,
usmívají se, ale zároveň bodnou nožem.
Tu bolest ještě cítím, když klepu na tvé dveře
a ptám se: Smím vstoupit? Ty se jen zeptáš: Nač?
Nikdo nenaslouchá. . .

Dovol, abych tě zachránil dřív, než bude pozdě,
tak dlouho jsem ti už prokazoval lásku,
jak dlouho ještě budu muset čekat na odpověčí.
Tolik hlasů, ale jen jedna cesta.
Oorat se nyní ke mně a poslouchej co ti říkám!
Jak mohu být tvůj Bůh,
když sice slyšíš, ale nechceš jednat.
Zdá se, že nikdo neposlouchá bez odmlouvání.
Kdy už konečně uslyšíš?
Nikdo nenaslouchá ...
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Zprávy
Známý ruská pravoslavný kněz Gleb Jakunin založil spolu s dalšími
duchovními a představiteli laikátu hnutí pod názvem "Církev a přes
tavba’*, jehož programem je usilovat o právo na svobodné šíření víry,
Členové hnutí podrobili v nezávoslérn časopise '’Referendum" ostré
kritice oficiální hierarchii ruské pravoslavné církve/ již obvinili
z kolaborace se státem v období stalinismu. Současně oznámili, že .
předali západním sdělovacím .prostředkům seznam biskupů a opatů, kte
ří na rozkaz státních úřadů vyvíjeli nátlak na nepohodlné kněze a do
konce zavírali kostely. Představitelé hnutí rovněž zaujali negativní
stanovisko k zápornému postoji moskevského patriarchátu vůči legali
zaci ukrajinské řeckokato lické církve a přimlouvají se za její
•
prostou svoboda.

Od 10. července letošního roku litevská televize každou neděli
vysílá náboženské obřady, o velkých svátcích bude přenášet z kate
drály ve Vilně mši svátou. Předseda litevské biskupské konference
kardinál Sladkevičius označil tento fakt za "zázrak”.

Po 63 letech byla znovu obsazena římskokatolická diecéze v Misku
v Bělorusku. Papež Jan Pavel II. jmenoval tamnějším -ap-ošhols.kým._
administrátorem dosavadního faráře v Grodně Tadeuše Kontruševiče.

Hisijní informační agentura "Asia News" publikovala dokument
ÚV Komunistické strany Cíny, žádající tvrdý postup proti katolíkům
věrným Svatému Stolci, kteří jsou postaveni mimo zákon. Legalizován
je pouze tzv. Vlastenecký svaz čínských katolíků, jenž odmítá uznat
římského papeže za nejvyššího učitele ve věci víry a mravů. Podle
oficiálních údajů působí v Číně 26 biskupů a 200 kněží, kteří zacho
váli věrnost Římu a nepřistoupili k-tzv. vlastenecké církvi.

Katolická církev prohlásila za zázrak lékařsky nevysvětlitelné
uzdravení 241eté Delicie Cirolliové ze Sicílie, která trpěla Rako
vinou v nejvyšším stádiu. Její nemoc zmizela po návštěvě Lord. Je
to již 65. případ zázračného uzdravení v Lurdech, který katolička
církev oficiálně uznala.
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Jan Zahradníček:

SAMOVAZBA

Mám sousedy vpravo a sousedy vlevo.
A také pod nahama a nad hlavou. Tak blízko
a propasti mezi námi těch stropů, těch stěn.
Jsme každý sám.
Kapka hučící řeky veškerenstva.
A když na sebe klepáme,
je to klepání horníků zasypaných mnoho set metrů pod zemí.
Jsou to signály z marsu.
Nikdy jsme se neviděli, nesmluvili jsme znamení nebo klíč,
podle něhož by dešifrovat se daly ty depeše vzájemné.
A tak jenom se dohadujeme, že tam za stěnou čeká
stejné 'já,
stejný chuchvalec naděje zoufalé
zmítající se mezi minulostí a budoucností
mezi dveřmi a oknem, jež mříží svou křižuje nás.
Nevíme,kde. Nevíme, kam.
Jen vzdálený štěkot ‘psů, much bzukot nás utěšuje,
že jsme nebyli deportováni na některou jinou oběžnici,
že nejsme na Marsu ani na měsíci,- že na zemi dosud jsme.
Jev tom naděje návratu.
Je v tom kus útěchy,
když po ránu slunce vstupuje stejně do všech cel.
A potom po celé dopoledne
jeho zlatá ikona posouvá se s bohoslužebnou vážností
z kouta do kouta,
po těch prázdných stěnách,v
po tom bědném nábytku vězeňském.
To země s námi tak otáčí se. To v nesmírné dálce naKavkaz
od Himalájí poledne zvolna postoupilo, •—
kde miliony vězňů mu zpívají dumku svou.
A pak překračujíc veliké řeky Východu
blíží se k jiným pohořím, k jiným řekám,
k nám.
A zatím
na^druhém konci světa
kůň půlnoci,
jako by táhl slunce vzdálené,
uhání prérií od oceánu Atlantického k oceánu Tichému
a ve všech městech mezi Bostonem a San Franciskem
postupně
spouštějí žaluzie, spouštějí víčka znavená.
A obě Ameriky jak lodě spících tmou plují,
světla Eliášova na stožárech Kordiliér,
na stožárech And.

Tak na zemi dosud jsme a přece tak mimo zem.
Nemáme zpráv o těch přeskakujících jiskrách napětí
mezi národy Východu a národy Západu.
Ťukáme na sebe, jenom abychom, se navzájem ujistili,
že patříme k těm dvěma miliardám vyhnaných synů Evy.
A z obou stran světa roztrženého jak opona chrámová
úpění nevýslovné prorůstá námi až v tmu úst
a Bůh je slyší.
/Ze sbírky Dům strach/

