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Kodlitba o pokoj

Sešli nám, Pane, pokoj. Univerzální a trvalý.
Ať to není jen mír, který je pouhou absencí války.
Ať to není ani pokoj jřbitovní ani pokoj vězeňský.
Ať to není pokoj deptaných a pronásledovaných.
Kéž je to pokoj spravedlivý-.
Dej nám pokoj osvobozený od napětí,
z nichž vznikají válečné konflikty.
■Naplň nás pokojem, který respektuje Tvoje práva
i práva člověka.
Prosíme Tě o pokoj,
nebol pouze on umožňuje zachování lidské důstojnosti,
nevázání přátelských mezinárodních vztahů,
zachování dobrých tradic a mravů,
péči o zdraví a životní prostředí,
zachování zdrženlivosti,
výchovu mládeže a upevnění rodiny.
Jen ve Tvém pokoji je možné řešení velkých problémů
současného světa:
hladu a přelidnění, nemocí a analfabetismu,
rozvojových disproporcí i ekologického ohrožení,
civilizačních chorob i krize hodnot.

Prosíme Tě, Pane, o Tvůj pokoj
a tím Tě prosíme o všechno.

JUDr. Ján Uarnogurský je už našim čtenářům známý. Velehrad
číslo 6 s ním uveřejnil rozhovor. Tím více jsme r o.zhofJerri^-zprévou o jeho zatčení a obvinění z podvra-ceni „reprubliky, jehož se' měl.
dopustit tím, že publikoval v nezávislých Bratislavských listech
svoji studii pod. titulem "Viděné od Punaja". Redakce Velehradu, se
připojuje ke všem protestům proti uvěznění jeho a dalších sloven
ských i českých nezávislých aktivistů. Na znamení solidarity jsme
se rozhodli uveřejnit článek, kvůli němuž se brzy octne dr. Carnogurský před soudem.

Ján Čarnogurský:

VIDĚNÉ OD PUNAJA

Eolo viacero delení Európy v jej dějinách. Eola římská Evropa
a bola barbarská Europa. Eola křesťanská Europa a bola saracén’
ská Europa, bola katolička Europa a bola protestanská Europa.
Teraz je komunistická Europa a je nekomunistická západná Europa.
Nektoré delenia sa překonali úplnou porážkou druhej strany,
iné sa překonali najskór odděleným spolužitím póvodnych protivníkov a potom vzájemnou. toleranciou až ekuménou. Ložno v dějinách
vysledoval jednu deliacu čiaru medzi spolužitím a plnou porážkou
jednej strany: ak stáli obe strany na pozíciach křesťanstva, kom
promis a neskoršia tolerancia boli možné. Tak možno interpretoval
výsledok póvodného zápasu medzi východným a západným kresťanstvom
a medzi katolicizmom a protestantizmom. Ak však na jednej straně
stálo.křesťanstvo a na druhej nekresťanstvo, dohoda a tolerancia
neboli možné, zápas sa skončil úplnou porážkou jednej strany.
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v konečnom dósledku nekřesťanskéj. Tak bolí vytlačení zo západněj
Evropy Saracéni, zo strednej Turci, z východnej Tataři a do tejto
schémy zapadá aj porážka nacizmu. Naproti tomu aj povodní mimoeurópski nájezdníci, ktorí přišli do Európy na výboj, ak přijali
křesťanstvo, mohli tu zostať a stať sa Európanmi. Mám na mysli
Mac’arov,
Možno zařadil do tejto dejinnej schémy súčasné delenie Európy?
Žiadna dějinná schéma nepósobí automaticky a jej platnosť možno
potvrdil až ex post- Ale je podstatou schémy, že vyjadřuje štatistickú pravdepodobnosť svojej platnosti.

Komunizmus historicky vznikol na protikřesťanských pozíciach
a stále nanic1-" zotrváva. Jeho praktické pósobenie v strednej a vý~
chodnej Europe je katastrofálné. Zanechává za sobou nielen milióny
mrtvých, ale aj relativný úpadok strednej a východnej Európy v po
rovnaní so všetkými ostatnými časťmi světa, vrátane tzv. tretieho,
Svojím doterajším pósobením sa plné zaraduje do spomenutej historickej schémy a podlá mójho názoru schéma sa na komunizme naplní do
konca - komunizmus zanikne a tak sa překoná súčasné rozdelenie Eu
rópy.
Je špecifikom tohto storočia, že nekřesťanské ideologie získali
vládu nad európsk mi nirodmi. Pelen’e Európy tak získalo Palšiu dimenziu - okrem zemepisnej medzi štátmi oj iďeovú. vnútri národov.
Podlá tejto druhej dimenžie existuje jedna křesťanská Europa od
Atlantiku až po bral. Pókazom jej existencie je aj toto naše stretnutie. Tuto Európu. ohrožuje na Východe komunizmus. Na Západe je prav
děpodobně tiež ohrozená, ale povahu toho ohrozenia nepoznám, preto
sa k němu nebudem vyjadřoval.
Spolupráce kresťanskej Európy je jej najlepšou obranou. Spolupráca sa musí zatial obmeziť na’ zachovanie a upevnenie našich vlast
ných pozícií, pretože druhá strana, v tomto případe komunizmus, nás
jednoducho neuznává. Za představitelův kresťanov považuje svojich
vlastných koloborantov, ktorých si sám vypěstoval a ktorých používá
na potláčanie křesťanstva. Křesťanstvo malo vždy vbčšiu výdrž než
jeho protivníci. Ak sa nam podaří vydržať - a vlastně sa nám už po
dařilo - komunisti budu musieť ustúpiť v dósledku vlastných vnútorných protiřečení. To by mohla byl cesta k prekonaniu zemepisnej dimenzie rozdelenia Európy. Pósledkom vnútorných protiřečení komu
nizmu je už súčasné politika perestrojky. Vitadme ju, pretože tlak na
nás a na celu, spoločnosť, ktorý vytvárá, rozšiřuje priestor slobody.
Ale jej hesla nie sú našimi heslami a ani jej ciele nie sú našimi
cielmi. Chce iba reformoval komunizmus, ktorý pokládáme za nereformovatelný. I"a základe perestrojky zatial nemáme dóvod zaujímal kompro
misně stanoviska ku komunizmu, pretože komunizmus nezaujímá kompromis
ně stanovisko k nám. Kec! aj komunisti vo východnej Europe nastúpia po
litiku náročného zmierenia a budu ochotný vies! s námi dialog, samo
zřejmé na dialog pristúpime a potom nevyhnutné príde aj ku kompromiso^.
Kompromisy sa nebudú týkal nášho vnútorného postoja« Keó dospejeme do
takého bodu, potom aj naša křesťanská spolupráca nadobudne novů dimenziu. Jej zmyslom nebude už zachovanie a upevnenie našich pozícií, ale
výměna alebo odovzdávanie hodnot medzi východnou a zapadnou Európou.
My kresťania sme mimořádné vhodní na takú výměnu, pretože sme pevnou
súčasťou svo~ich spoločností a súčasné nás spája navzájom křesťanstvo.
Nás katolíkov ^okcnca spoločná naviazanosť na pápeža.
Pre takú ';ašu spoluprácu v budúcnosti bude velmi dóležitý problém,
v čom vidíme hodnoty druhej strany. Pre nás, kresťanov na Východe,
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de, je odpověř jednoduché. Obdivujeme váš demokratický štátny poriadok, dodržovanie íudských práv, výkonný hospodářsky systém. Ale
s úzkoslou v duši sa vás už teraz, v předstihu, pýtáme: vidíte
u nás nějaké hodnoty? Budeme mal vóbec s čím přispěl do budúcej
pokladnice európskej kultúry? Vidíte na našej historické^ skúsennosti niečo zaujímavé? V čom je vzéjomná prepojenosl Europy?
Povolte, aby som přítomné aj potenciálně problémy našej spolu
práce ilustroval na příklade Slovenska. Komunisti vedú už 40 rokov
proti kreslanom zuřivý boj. Kreslanské knihy legálne vydané za 40
rokov by sa dali spočítal na prstoch. VSčšina katolických biskup
ských stolcov je neobsadená. Stát jedná len s kňazmi z Pacem ir:
terris. Kreslanskí občania sú diskriminovaní. Ale na Slovensku sú.
tisíce náboženských knih, vydaných v Říme a inde na Západe. Niekde
Slovensku funguje tajná tlačiaren náboženskej literatury. Jej
zuriudenl c "odali kreslania z Holandska. V rámci..j£^itDJjííúc^^církvJ
existuje už desiatky rokov tzv. tajná cirkev. Táto vyvíja činnosl
znemožnenúVerejnej cirkvi. Minulý rok přišlo na rózne púte na Sic—
vensku asi 700 000 pútnikov. Ale živý a normálny styk s kreslanmi
----- na Západe je znemožněný. Ak k němu v budúcnosti príde, asi budú
problémy vo- vzájomnej komunikácii.
Desal kilometrov od Bratislavy, na sútoku Dunaja a Moravy, sú
zrúcaniny hradu Devín. Pri prvom rozdělení Europy, za rímskich čias,
oevnosl na jeho mieste bola súčaslou hranice rímskej říše limes romanv.s. Pneš pod zrúcaninami vedie hranica Československa s Rakúskom,
zatiahnutá železnou oponou - zátarasmi z ostnatého drótu. Pretože
zrucaniny sú turistickou, atrakciou, výnimočne možno prísl až k ost
natému drótu. Každé léto sa tam pokúšali desiatki mladých Nemcov
z Drážclan, Lipska, Berlína a iných miest ujsl na Západ. Váčšinu
z nich chytili. Chytení mladí Němci vypovedali, že preto sa pokusi
li o útek pri Pevíne, léto hranica je tam menej opevněná než medzi
NDR a NSR a počuli, že sa tam menej strielá na utečencov.
V tomto případe je spojitosl Europy rukolapná: Němci z Lipska
.'ráždan, Berlína musia prísl na slovenský Pevín, aby sa pokúsili
costal sa do Mnichova, Kolína, DCsseldorfu a odtial do šírého světa.
Túto spojitosl chceme aj my přerušil. Akou inou spojitoslou ju
nahradíme?

/Referát přednesený na Semináři kreslanských skupin z Holandska,
NSR, ČSSR o problémoch rozdelenej Europy v Prahe 28. a 29 »1 * 1 989A
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BlulfUPSgE^^SyEQENI^^y^^OLOMgyQp^^l^TEDRALE
Slunné ráno v sobotu 26. srpna a zástupy věřících. Deset, snad
i patnáct tisíc zvědavých páru očí, nadšené ovace. Chrám svátého
Václava je zcela zaplněn a snad stejný počet lidí je shromážděn před
srdcem arcidiecéze. Už tradičně se světí prsten, mitra a berla v při
lehlé kapli svaté Anny a potom už úzkou uličkou prochází slavnostní
průvod - kříž, stovky krěží a ministrantů, svěcenec ThDr. František
Vnňák a řada biskupů s hlavním světitelem biskupem. Antonínem Liškou
a spolusvětitelem arcibiskupem Francesco Colasuonnem a arcibiskupem
Jánem Sokolem. Zahraniční biskupy vede kardinál Bernardin Gantin
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Kněžská schola zpívá gregoriánský chorál, ovace utichají. V po
svátné^ prostoru chrámu začíná obřad mše svaté, který je dnes spojen
s biskupským svěcením. Slibuješ... ANO... slibuješ... ANO. Ten,
který je nadějí věřících celé Moravy potom leží tváří na zemi za zpě
vu litanií. Vzkládáním rukou světitelů je František Vahák vysvěcen
na biskupa. Následuje pomazání, má rozevřéné Písma svaté nad hlavou
a -'sou mu předány biskupské symboly - prsten, mitra a berla. Kardi
nál Gantin už muže vést nového biskupa mons. Vaháka na prázdný bis
kupský stolec - potlesk nemá ‘konce - máme biskupa!
Vše svátá pokračuje, na hlavním kůru zpívá dámská schola stří
davě s kněžskou, která je u spodních varhan. Svaté přijímání podává
<0 kněží, a to i venku před katedrálou. Po skončení oběti mše svaté
re■’’ostně přijímáme první žehnání nového biskupa, který za doprovodu
svet'i tělu prochází katedrálou až ven a potom zpět do presbytáře.

•Ta závěr promlouvá zástupce Vatikánu arcibiskup Colasuonno a
mons. Vahák. Slavnost končí a tisíce shromážděných se s radostí v
srdci i ve tvářích pomalu rozcházejí. Olomoucká arcidiecéze má tedy
biskupa a pevně doufá, že "jaro", za které se všichni modlíme a na
které cekáme, přijde.

ZÁVĚREČNÁ

SLOVA

PĚI

SLAVNOSTI

Francesco Colasuonno:
Praží bratři a sestry v Kristu, byli jsme přítomni s radostí
a dojetím tomuto posvátnému obřadu a vzdáváme ještě jednou díky Pá
nu Ježíši a-jeho náměstku na zemi, že dali pastýře tak velké a his
torické arcidiecézi olomoucké. Nove posvěcenému biskupovi mons. Vaňákovi patří, naše vroucí a srdečná blahopřání k plqdné apoštolské
práci. Tlumočím mu je nejen svým osobním jménem, ale jestli dovolíte,
i jménem vás všech zde shromážděných zblízka i daleka, kardinála
svaté římské církve Eernardina Gantina, arcibiskupů a biskupů, civil
ních autorit, kněží, řeholníků a řeholnic, zástupců jiných nábožen
ských vyznání a vás, mužů a žen. rTy všichni jsme přijeli vydat svě
dectví o naší víře a pomodlit se za nového biskupa.
’rons. Vaňákovi chceme připojit k přání i upřímnou touhu, aby se
on, který dnes řídí tuto arcidiecézi s titulem apoštolského admini
strátora, mohl v krátké době stát arcibiskupem, metropolitou olomou
ckým /noilesk/ k větší slávě Loží, ke cti Moravy a celého Českoslo
venska. Amen. /Po'tlesk/
Franti ška Vaháka:

V druhé eucharistické modlitbě často pronášíme slova: "Otče,, dě
kujeme Ti za to, že smíme stát přec Tebou a můžeme Ti sloužit". Tě
mito slovy je jednak vyjádřena naše vděčnost za dar povolání k víře,
ke kněžství nebo-k biskupské službě, ale je jím také vyjádřena ocho
ta a odhodlanost splnit své poslání. I já chci na závěr dnešní slav
nosti projevit Bohu vděčnost za milost k povolání, kterou mne nehod
ného přidružil k apoštolskému sboru a pro dobro věřícího lidu milo
vané cyrilometodějské arcidiecéze mne vzkládáním rukou obdařil plno
stí kněžské moci. Já. a jistě i vy si kladete otázku: Co je povinností
biskupa? K čemu má být ochoten a připraven? V úvodu, dekretu Druhého
vatikánského koncilu Thristus Dominus” - 0 pastýřské službě biskupů- je to vyjádřeno slovy: "Biskupové ustanoveni Duchem svátým nastu
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pují na pisto apoštolu jako pastýři duší. Spolu s papežem a pod
jeho autoritou jsou posláni, aby trvale pokračovali v díle Věčného .
pastýře Krista. Kristus dal totiž apoštolům a jejich nástupcům
příkaz a zplnomocnění, aby učili všechny národy, posvěcovali lidi
v pravdě a byli jim pastýři, a tak se stali biskupové skrze Ducha
svátého, který jim byl dán, pravými a autentickými učiteli víry,
velekněžími a pastýři.”
Všechny vás prosím, abyste mi v tomto poslání pomáhali svou
modlitbou, V svnovské úctě se skláním před tím, který má v této
Kristově církvi z Fožského ustanovení nejvyšší, plnou, bezprostřed
ní a všeobecnáj pravomoc, pře Petrovým nástupcem, římským papežem
Janem Pavlem II. Jemu po Bohu na prvním místě děkujeme za jeho sta
rostlivou otcovskou lásku, kterou projevuje neustále našim národům,
dokujeme mu za všechny slova útěchy a povzbuzení, jež nám adresuje
jako starostlivý pastýř Pánova stáda. Poděkování bych chtěl adreso
vat také nejvyšším představitelům naší vlasti za to, že byli ochot
ni k jednání a vyřešení situace, která nastala po úmrtí mého před
chůdce mons. Vrány.
Pevně všichni doufáme, že i ostatní diecéze se brzy dočkají
uspokojivého obsazení biskupských stolců,/potlesk/ vysvěcení pomoc
ných biskupů, a vyřešení ostatních nevyjasněných otázek. /Potlesk/
Ze strany církve je nejvyšší ochota a připravenost k dialogu /dlou
hotrvající potlesk/ l!
Při této příležitosti chci, projevit vděčnost a bratrskou lásku
svým světitelům a všem bratřím v biskupské službě. Vaše přítomnost
je naší radostí a povzbuzením pro boží lid této arcidiecéze i pro
mne samého: /Potlesk/
A nyní se obracím k vám, svým nejbližším spolupracovníkům, kněžím, kteří v nesnadných podmínkách a s nasazením všech sil, často
posledních, pracujete na vinici Páně. I vám patří vroucí díky, nebol
nedbáte na horko dne, nečekáte žádné odměny a projevy vděčnosti, do
úmoru pokračujete v díle soluňských bratří svátého Cyrila a Metoděje,
Kéž jejich společenství je vám jednou trvalou odměnou. /Potlesk/
Alespoň pár slov těm z vás, kteří jste se zvláštním způsobem
zasvětili Bohu, a vydáváte před světem krásné svědectví evangelijního
života. Bulte si vědomi toho, co říká Svatý otec Jan Pavel II. ^’Cír
kev bez života zasvěceného Bohu sliby chudoby, čistoty a poslušnosti
by nebyla sama sebou”. I místní církev vás potřebuje, počítá s vámi.
Podle již citovaného dekretu máte povinnost usilovně a neúnavně spo
lupůsobit k výstavbě a růstu celého Kristova tajemného těla a k dob
ru partikulární církve. K dosažení těchto cílů máte přispívat přede
vším modlitbou, skutky pokání a příkladem vlastního života./Potlesk/
Také se obracím na vás, milovaní bratří a sestry, jež jste svě
řeni mé otcovské starostlivosti a jejichž spása mi na prvním místě
leží na srdci« Chci být uprostřed vás, jako ten, kdo slouží tomuto
vznešenému cíli, tomuto nejvyššímu zákonu. Chci být dobrým pastýřem,
který zná své ovce a kterého zná stádo. Všichni ve společenství s
biskupem vytvářejte rodinu božích dětí, pamětlivi svých povinností.
Žijme a jednejme ve společenství lásky. Kéž je nám vzorem všem prvo
tní církev, o které čteme ve Skutcích apoštolů, kde všichni měli je
dno srdce, jednomyslně setrvávali v bratrském společenství, lámáni
chleba a modlitbě s Ježíšovou matkou Marií. Do ochrany této Ježíšovy
■matky a Matky církve svěřuji dílo, jež dnes společně začínáme.
/Potlesk/

VELEFRAn

- - ■- - - - --------------

ROK’ VÍRY

8/89

1 989

• otká Terezie z Kalkaty: LÁSKA ZAČÍNÁ. POMA

Láska začíná doma, láska žije tam, kde jsou lidé«. Na světě
je mnoho bolesti, neštěstí a bídy. Kdybychom se otázali Ježíše,
odpoví nám totéž, co kdysi řekl učedníkům.: "Pilujte se navzájem,
tak -íako jsem já miloval vás!" Jeho lásku můžeme poznat z jeho
obětavosti a z jeho smrti na kříži. Jestliže se chceme navzájem
r ilo’rot : tuto lásku v našem každodenním životě opravdově proží
vat, p k s ní musíme začít doma.
’y' celém světě vládne neklid„ Základem všeho je nedostatek
lásky, počínaje v životě rodiny a našeho nejbližšího okolí. Lidé
nemají čas pro své děti a pro sebe navzájem. Není čas společně se
radovat. Když chceme náš všední den prožívat opravdověji, potom
musíme podle vzoru Ježíše, Marie a Josefa učinit z našeho domova
druhv Nazaret. A potom také budeme schopni přinášet do světa více
míru a radosti.
Velice bych si přála, aby se vaše domovy změnily v druhý Na
zaret, vde vládne pokoj, láska, radost a štěstí. Jste učedníky Je
žíše o. jako jeho společníci stýkáte se s ním a milujete ho ve vaší
rodině, neboť láska musí začínat doma. - Máte poslání šířit lásku,
ale ta musí začít u vás doma. - Nejprve si musíte najít čas pro
sebe a teprve potom přijde vaše činnost v zájmu druhých. Snažte se
vlastní domov učinit středem vašeho zájmu. Euřte přátelští a dobří.
Nechť každý, kdo přijde k vám, odchází od vás lepší a šťastnější’

Začněte tam, kde jste, s lidmi, s kterými žijete, a potom může
te svůj akční rádius rozšiřovat. Při službě bližním dávpýJue_~po-&<>-r
na maličkosti, neboť tyto nikdo nechce vykonáy^^AkřxTkůení tak ma
lého ořed Poher. Když jdete k o-samčrémxr^čJxrveku, abyste u něho po
seděli, vyslechli ho, -Aíýp někomu darujete květinu, někomu vyperete
prádlo nebo uklidíte byt, to všechno je ohromné dílo. Vůbec nezáleží
n? to'~, jak byl ten. skutek malý., V hodině smrti, až staneme tváří
v t?’-zř Nohu, budeme souzeni jen podle naší lísky. Není důležité,
kolik osmé toho udělali, ale důležité tude, kolik lásky bylo v našich
skutcích, věrnost k malým skutkům lásky nám může pomáhat, abychom
rostli v lásce. Všichni jsme obdrželi svítící lampu a záleží na nás,
'leebá.me-li ji dále svítit, .aby nás poznal Pán, až přijde. Aby poznal
nu jer’ nás,- ale všechny lidi, kteří přišli s námi dc styku. Pomáhejme
i ~inýr hledat cestu, lásky tím, že ji budeme rozdávat.
činnější víra je láska, činnější láska je služba. Víra se musí
v činné lásce uskutečňovat a tal žít. Víra se uskutečňuje v činné
lásce a v naší službě. Služba nejchudším z chudých je živým důka
zem, že Půb tak miluje svět, že pokračuje, vás i mne posílá, aby
chom ieho lásku ve. světě uskutečňovali. To ýe všechno, co nám Ježíš
řekl: "T ilujte se navzájem, jako jsem já miloval vás, jako můj otec
miluje mne;’- Láska Synova a naše láska jsou jen darováním až bolest
ným. Vak veliká de Jeho láska k n.ár. On se stal živým Chlebem, aby
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náš hlad po lásce nasytil a my hladovějící se můžeme jeho láskou
nasytit«. ó, jaká to pokora EožíS

Kristus žije v chudých. rno je hladově jí cí-Kristus, kterému dá
váme jíst, to je nahý Kristus, kterého oblékáme, to je Kristus bez
domova, kterému jsme poskytli přístřeší. Nejedná.se jen o hlad po
chlebě, negen nedostatečné oblečení, nejen touha po střeše nad hla
vou: .Naši chudí a . také bohatí hladovějí po lásce a po soucitu', aby
-’c někdo vyslechl. Je to dnes stejné jak.o tenkrát. Když Kristus
né™ přišel v bídě chudých a‘m,y jsme ho nepoznali. Když Kristus
přišel také k bohatým, ti ho ve svém bohatství zadusili. Přišel
v ni^ v osamělosti jejich srdce. Ježíš přišel k nim a ke mně o my
vel’•’i často jdeme od noho. A v Evr-o-pě nachávíme právě tak osamějé
15 <’i j-.'ko v Kalhot". Známe opravdu ty-, s kterými’ sousedíme v domě?'božné by^lí vedle nás slepý ™už, který- by bvl šťastný, kdyby mu
někdo přečetl noviny. Sn-d ta™ bydlí nějaký bohatý člověk, kterého
ikdc nikdy nenavštíví, který má sice dost jiných věcí, ve kterých
se utápí, ale nemá žádný osobní kontakt s lidmi, který nutně potře
buje. To "’sou lidé, které jsme
měli poznat. Musíme vědět, kde jsou,
j
neboť jen tak je můžeme' milovat a pomoci jim. Nebučíme uspokojeni
tím, že dám-e peníze, neboť peníze nejsou všechno. Co chudí potře
bují, je především láska« Velmi často prosím lidi, kteří přicházejí
do našeho domova umírajících: neprosíme o věci, které přinášejí,
bez nich se můžeme obejít. Chci je tu mít proto, aby umírajícím
a lespoh- jednou projevili svůj zájem o. ně„ usmáli se na ně a ukázali
"17, že ■nejsou sami, že je s nimi ještě někdo. Neboť toto znamená,
těmto umírajícím všechno. Našim nemocným, našim, potřebným, odlože
ným dětem,' které nikdo nechce. Ti všichni mají hlad po lásce. Po
třebují lásku. Potekem těla chudých se dotýkáme Těla Kristova. Tito
chudí n. nemocní jsou pro společnost zbyteční a nikdo pro ně nemá
čas.. Jestliže je naše láska ke Kristu opravdová, musime tyto chudé
vyhledávat, musíme jim pomáhat, když je spatříme, musíme nad nimi
mnohé přemýšlet. Ne sice tak mnoho jako v Kalkatě, ape přesto i tak
duet, kdekoliv na světě. To je sám Ježíš, který lační po lásce.
V bibli je psáno: "hledal jse^ někoho, kdo by tu byl pro mne, ale
^ikuho jsem nenašel’; Jak strašné by to bylo, kdyby totéž musel říci
Je."íš i dnes, no tom, co pro nás zemřel na kříži. Vaše i moje sku
tečné- činnost jo zabýví t se těmito drobnými věcmi, neboť je mnoho
licí, kteří celeji velké věci.» Ale je velice málo těch, kteří tyto
drobné- věci chtě ií dělit. 3’ když toho pro lidi můžeme udělat málo,
tito lidé vědí, že je milujeme, že jsme jim k disoozici.
O

“X*

Ježíš pomáhal, když měl účast v našem životě, v naší osn^?’'su
ti, bolesti a smrti. V Eucharistii máme Krista v podobě chlebe. Zde
v slumecli se dotýkáme Ježíše ve zbídačelých tělech, v dětech; Je to
tentýž Kristus, ktexý říká: "Co jste udělali pro jednoho z rých nejmenších bratří, mně "íste učinili."
Radost je sil? a láska. Bůh miluje radostné dárce. Nesmíme se
tak úplně nechat ovládat starostmi, abychom nezapomínali na radost
nad Zmrtvýchvstalým Kristem, ale teč! být s Ním šťastným, znamená,
milovat tak, jak On miluje, pomáhat tak. jak pomáhal On, zachraňo
vat tak. jak On zachraňoval.
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KEÍŽ±=KIKQiI=EEg=l
/Reflexe z pouti na sv. Hostýn/
Mnohokrát v tomto roce upozorňovaly naše oficiální sdělovací

prostředky? že prý tzv. ilegální církevní struktury chtějí pozved
nout nikoli Kristův kříž, ale Kristův meč.
Přímo fyzickým důkazem, že pravý opak je pravdou, se stala
pěší pouť na sv. Hostýn s sobotu 1 2. srpna u příležitosti hlavní
poutní slavnosti, jež se letos v bazilice konala v neděli před 15.
srpnem. 20 lidí ve věku zhruba 18 až 45 let vyšlo z Přerova od far
ního chrámu s prostým dřevěným křížem, zhotoveným podle vzoru poutnického krucifixu Jana Pavla XI. s modlitbami a duchovními písněnmi
na rtech. Nad hlavami poutníků vlály modrobílá a žlutobílá vlajka,
mariánská a vatikánská. Symbol oddanosti té, která podle slov Balbínových byla vždycky ’’milá Cechům a Cechové milí jí”, rovněž tak věr
nosti tomu, jenž si dal do papežského znaku heslo ’’Celý tvůj”.
0 co jde? O návrat k baroku, ne-li přímo do středověku? Nebo
snad o malou reminiscenci národního obrození? Přerov byl v tri nulém
století prvním českým městem na Moravě, mj. i zásluhou katolických
kněží. Jeho, volba za výchozí bod pouti na Hostýn má tedy i svou vý
pověď vlasteneckou v tom ..nejlepším slova smyslu. Je zde cítit cosi
z atmosféry vlastenectví starozákonního Izraele, putujícího lidu
Božího. Jeho fyzická pouť z otroctví ke svobodě, jež byla předobra
zem duchovní pouti z otroctví hříchu ke svobodě dětí Božích, reali
zované vstupem Božího Syna do lidských dějin a vrcholící kalvarskou
obětí na kříži, měla s námi, poutníky na Hostýn, něco společného,
aniž to umíme slovy vyjádřit. Mystikové říkají, že největší a nej
fantastičtější zážitky jsou ty nesdělitelné.
A přece svět od nás žádá slova. Nemá pochopení pro nesdělitelnost hlubokého zážitku společenství víry. Vymýšlet si, co řekneme,
to nepůjde. A naštěstí toho ani není třeba. Co se zdálo být těžko
obaliťeíné do slov, vyjádřila nejlépe prostá venkovská žena, která
jela proti nám. na silnici na kole. Jakmile nás zpozorovala, řekla,
nevíme, zda žertem či vážně: ”na Hostýnku na vás už čekají”.
V čele jsme nesli kříž. Na něj lidé čekají. Na Kristovu lásku,
jež odpouští, osvobozuje a obnovuje. Unaveni dlouhou cestou a vedrem
jsme donesli znamení spásy a vítězství až na místo.
To však nebyl konec. A dlouho nebude. Kristův kříž je nutno za
nést všem, kteří na něj s nadějí čekají. V tomto národě na sklonku
20. století. Nelze se vymlouvat na obtížnost cesty. Čím více bude
rukou ochotných pozvednout kříž, tím více se zúží prostor pro ty,
kdo v tomto roce pozvedli policejní obušek jako náhradu za meč.
■"rosíme Matku Boží, vítěznou ochránkyni Moravy, aby tato myš
lenka provázela naše pěší poutě k ní i v následujících letech. A ať
je nás každým rokem víc.
Radomír Malý

Má-li mít křesťanství smysl, musí se zasazovat o chudé, utlačené,
ujařmené, pronásledované, vyobcované, a zoufalé.

Pedro Arrupe
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Křesťanská konference 1989
Y<stvpní Atanice pražského metra: zastávka GottWaldova. A už
odtud nás ví+á veliká tabule: Křesťanská konference 1989. Ještě ně
kolik kroku a stojíme před palácem kulturv. jeden tisíc dvěstě Cechu,
■' j
’'or^v^kí , qlóváků, starších i mladších a nejvíce je mezi námi těch
hodně mladých. Ač delegáti - ve velké většině prostí členové 13 křes
ťanských církví.
A d»c-vod? Abychom r adevšechno a nadevšechny vyvýšili jméno
Ježíše Krista, našeho společného Pána a Spasitelě7“A‘5ýčF.5m”dosvědcili svůj živý, radostný a vděčný vztah k němu.
To on, Ježíš Kristus seslal Ducha svátého na svých Dvanáct
o letnicích v Jeruzalémě, pak na Samaří - když přijalo evangelium
skrze Filipa - i na pohanský dům Kornéliův, když se roztoužil po
Fospodinu a hledal ho v modlitbách a Pán k nim poslal Petra» To 0n?
Ježíš, je nejvyšším pastýřem celé své církve a podnes ji zachovává,
chrání, napravuje, obnovuje svým slovem a svým Duchem» "Žijeme v do
bě, kdy promlouvá skrze Písmo svaté a vylévá proudy svého Ducha tam¿
kde se o t-:. prosí.

Pán celé církve nedělá rozdíly mezi denominacemi. Přijímá
modlitby katolíků i protestantů-* F.á k nám stejnou lásku. Jsme jedno
tělo, a tak jedny i druhé naplňuje Duchem svátým, noří do jeho moci
a Lásky, obdarovává všemi jeho dary, jako to bylo v církvi n3 počát
ku.
Ua křesťanské konferenci 1989 se projevila nejrůznější charis
mata v akci:
-* ’’modlitba jazyku” /neznámém, nenaučeném, darovaném Bohem, modlit
ba vztahu, lásky a moci Boží vedené Duchem svátým v moudrosti Boží,
bez. spolupráce naší paměti nebo rozumu/; :
- ’’zpěv v jazyku” /obdoby mcdVh.by v jazyku postupující ve vlnách
Ducha sv, celým shromážděním a chválící Bona :ikdy neučenou melo
dií zástupu shromážděných/;

- ’’svátý smích” /způsob, kterým Duch, svátý uzdravuje staré, bolestné
zkušenosti jednotlivců, které způsobily dosud trvající vnitřní
zranění/;

- ’’dary uzdravování” /tentokrát v celé řadě případů přijatých bez
osobního vkládání rukou; prostě v průběhu adorace, zpěvu a chval«
■ Ve chválení svého lidu přebívá Bůh a my jsme směli prožít, že je
ho přítomnost je u dravující. Dotýká se celého člověka, jeho ducha,
psychiky i těla/;
- ’ dary proroctví/ne věštění budoucnosti!
ale přímé Pánovo slovo '
do konkrétní situace jednotlivce nebo společenství inspířováňě~Dů.7
chem svátým- - často uprostřed modlitby v jazyku - a vyslovené v jím
stanovené chvíli a na jeho pokyn
ne na něčí přání!/;

- ,:r’’a*y pastýřské vnímavosti, smilování a služby” /kolik rozhovorů
ve dvou, kolik modliteb ve dvou, ve třech o v malých i větších
skupinách během celého dne, v každé volné chvilce, kolik rozhod
nu-! Lobem darovaných, kolik světla do nejasností!/4
delší a -’’alší
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Jak dlouho konference trvala? Od středy 26.7« odpoledne do so
boty 29.7. večera. A mohu ujistit, že nebyla únavná. Naopak, byla
plná radosti, chvály, jásotu, zpěvu. Střídaly se pěvecké skupinky
a měli jsme v- ruce texty písní. Kdo by se rád nepřidal? Velká větši
na písní rytmických, často spojená s pohybem. Však Písmo zve: ’’osla
vujte Pána tělem svým i duchem svým”. A způsob zvěstování? Jednodu
chý, naléhový, radostný, věrně biblický, vhodně doplněný ilustracemi
a svědectvími. /Pro-mne zůstala nezapomenutelná dvě osobní svědectví:
nejprve jednoho ze zahraničních protestantských pastorů a v závěru
konference pak katolického charismatika, P. Michaela Eenetta. Bez
patosu a nadsázky, zcela věrohodně dosvědčili Kristův zásah ve svém
životě a proměnu, kterou při nich ve chvíli beznaděje způsobil./

Možná vás zajímá odkud byli řečníci a kolik jich bylo? Celá
řada, z řízných církví a různých zemí: z Cech, Moravy, Slovenska,
ze švédská, Dánska, Anglie a USA. Překlad do češtiny byl vynikající.

Kde jsme našli klíč k jednooě? Ve sklonění se před Ježíšem
Kristem; v přijetí jeho spásy a jeho Ducha, v odevzdání života jemu
do služby, ve chválaoi, vzývání a vyvyšování jeho jména. Konference
začínala, probíhala i jednala ve znamení písně:

SLÁVA PÁNU JEŽÍŠI, PÁN PŘICHÁZÍ K NÁM
S LÁSKOU A S POŽEHNÁNÍM, SLÁVA, JEŽÍŠ JE KRÁL,
SLÁVA BUD, JE KRÁL.

Jak to bylo s početním zastoupením jednotlivých křesťanských
církví? Téma konference: JEDNOTA V DUCHU SVATÉM bylo už jako takové
zvoucí. Z řad křesťanů ř.k. vyznání byl o tuto událost veliký zájem.
Byli vydatnou skupinou nemálo aktivní. Zapojili se do celého programu,
o polední přestávce navíc pokračovali v doučování a zásadách duchovní
ho vedení, samostatně připravili pro své účastníky celovečerní prog
ram v ř.k. kostele se mší sv.. i modlitbami v jazyku, obdobně následují
cí ráno před započetím programu. /Něco mi o tom pověděla moje
ř.k. přítelkyně./ Přesto byli početně menšinou v protestantském
moři. Je to pochopitelné, uvážíme-li že organizátorem a pořadatelem
konference je Kostnická jednota - sdružení pro jednotu evangelických
křesťanů všech typů a že jen W Imi málo našich bratří a sester
z církve ř.k. je členy tohoto náboženského spolku /nikoli církve!/,
ačkoliv dle stanov KJ je to dpbře možné. Kostnická jednota však
vždy vychází vstříc i svým přatelům a přizvala hosty, zejména vedoucí
modlitebních kroužků charismatických typů, bez ohledu na členství.
Vzácným hostem konference.byl pan biskup Otčenášek.
Jistě se ptáte, zda to byla první konference tohoto druhu u nás?
Nikoli. První charismatická konference se uskutečnila vloni - v dale
ko menším sále, který k tomu účelu propůjčila Evangelická církev me
todistická v Praze, Ječná 19. Tam se také nejméně 2x do roka konají
jednodenní ekumenické semináře ’’Evangelizace dnes”. Nejbližší - v po
řadí již pátý seminář s tématem ’’Spravedlnost v Kristu Ježíši” se ko
ná v sobotu 30.9.1989 od 9 hod. Pozvání na seminář je předem otištěno
v,evangelickém týdeníku Kostnické jiskry. Jistě vás v této chvíli za
jímá, zda se těchto konferencí a seminářů mohou zúčastnit jen charismatici. Nikoli, ale je jich tam převaha. S nimi přicházejí a přijíždě
jí i ti, kteří po obnově Duchem svátým a jeho darech touží a modlí se
za to. Nejen odjížíždí s vlastní ’* Letniční zkušeností".
A jaký smysl má takové naplnění jednotlivce Duchem svátým
pro církev a pro svět, ve kterém žijeme? Upevňuje
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víru, naplňuje láskou, zmocňuje Puchem ke všem úkolům, pro které nám
Pán otvírá nejprve oči, a potom i prostor. Kde je Puch Páně, tam je
i svoboda. Nic se neděje v křeči lidského úsilí.
Netřeba lámat přes koleno hranice církví. On už je prolomil
svým Puchem /ekumenické hnutí bylo začátkem jeho milostivého jed
nání s námi/. Nemusíme lánat hůl nad Bohu odcizeným světem* On nás
uschopňuje ke společnému svědectví. Preferuje potřebné a nejpotřeb
nější, Nemusíme se tedy odtahovat od alkoholiků a narkomanů. On má
moc proměnit je,darovat i jim n >vý život. Nemusíme pamatovat jen na
vězně nespravedlivě odsouzené. Pán Ježíš mocí svého Pucha se dotýká
i zločineckých srdcí a volá nás k modlitbám také za ně. Nemusíme vi
dět v těch, kteří vládnou, vždy nepřítele Božího království. Smíme
se zo ně v. Boha přimlouvat a děkovat, že je používá pro svou věc.
Jak ;;inak by se mohlo stát, že palác kutlury v Praze v r. 1989
slouží evangeliu Ježíše Krista?

Pán je svrchovaný. Adoramus Te Domino.

qbbázkx__z_kEme cka
Po roce jsem opět vstoupil na půdu poraženého a rozdělá h-ého
státu v Drážďanech. Od Labe foukal chladný vítr a nevlídné počasí
s ranními mlhami symbolizovalo Honeckerův strnulý ’’Zucht und Ordnung",
jak smutně říkají zdejší aktivisté. Není jim co závidět, společnost
je mnohem nehybnější než u nás. V NPR teči ’’letí” podávání trest
ních oznámení na volební komise, které při místních volbách se
dopustily ’’volebních podvodů”. Nahlásily prostě svých 98$' odevzda
ných hlasů a nedaly si pozor na několik nenápadných mladíků, kteří
využili svého práva a byli přítomni při sčítání hlasů. Podlé jejich
svědectví byla účast asi 60-70$ /Berlín, Drážděny/ a všichni jsou
velmi zvědavi na reakci úřadů. Zatím se výslechy odehrávaly na úrov
ni místní bezpečnosti, Stázi /StB/ se do nich nemíchala. Pochvalné
uznání mezi evan^®líky vzbudil protest erfurtského biskupa Wankeho,
kritizující průběh voleb, Rozpc^ mezi vedení ^evangelické církve
/spíš církví, jednotlivé zemské církve tvoří volnou unii/ a Honeckerovým režimem je už jasně patrni i z oficiálního listu křesťanských
demoktatů. Jejich dopis čínským křesťanům, vyjadřující soucit, zármu
tek a bolest nad smrtí pekingských studentů,' ostře kontrastuje s ofi
ciálním opěvováním ma&ru. Nejde o spor jediný: v článku o alterna
tivních církevních hnutích, cenzurou proškrtaném, nechali redaktoři
na -nrotest prázdná místa.*
?'á další cesta vedla do Lipska, kde se konalo tradiční setkání
všech protestantských zemských církví, tzv. Kirchentag. Vláda za ne
zrovna^malý peníz propůjčila veletržní prostory. Nechci mluvit o na
bitém čtyřdenním programu, který se současně konal téměř ve všech
evangelických i katolických kostelích v Lipsku, ani o organizačním
zabezpečnní /plánky, mapy, programy, jízdní řády, ubytovací služba,
informace, atd./. Zajímavější byly pod rukou předávané samizdaty
o náhradní vojenské službě, mírové tematice, ekologii a projevy ná
silně vysídlených občanů v NSR=> Tyto skupiny vznikly spontánně
uvnitř evangelické církve na zčátku 80. let, přečkaly svá hubená
léta /kolem dvou let vězení, pak diskriminace venku, často nucená
emigrace/ a nyní jsou horkým želízkem, které si niiciální vedení

1 2

VELEHRAD - -

8/89

církve přehazuje z jedné ruky do druhé, ale na zem se je pustit
neodváží. V kritických situacích se vždy staví na správnou stranu;
viz loňský případ berlínské Zionsgemeňnde, kde Stázi zabavila vý
tisky Grentfallu, německou obdobu informací o Chartě. Vyšel sice
hned za týden, ale řada lidí se musela vystěhovat. V pavilonech
však nebylo zajímavé jen podpultové zboží. Každé společenství mělo
vyhrazeno svůj prostor, a jak mne ujistili jinak velmi kritičtí
evangeličtí přátelé, nikdo nebyl předem vyloučen. Fronty mladých stály
zejména před .panely hnutí za náhradní vojenskou službu, které velmi
vtipně a výmluvné zaranžovalo dva sloupve: vidění SED, která
své budoucí obránce socialismu připravuje už v mateřských školkách
/samozřejmě ne v církevních!/ a znění mezinárodních paktů a náhrad
ní vojenské službě a jejím průběhu v západních zemích. Ekologické
nástěnky mne přivedly do chvilkové deprese a donutily hodit marku
do pokladnicky křesťanských ochranářů oblasti Stephansheim, nedaleko
Lipska, všechno ekologické svinstvo /briketárny, elektrárny, plynár
ny, chemie/ je soustředěno na malém prostoru; pětiletka se úspěšně
plní, příroda už takřka neexistuje a lidé se dusí, jak zněly zoufa
lé výkřiky na nástěnce přímluvnýc< modliteb, Samozřejmě se tam objevi
la i prosba o modlitby za pronásledované křesťany u nás.

Vel^i zajímavá byla pro mne nástěnka feministického hnutí
v církvi. V křesťanství, zde po staletí dominoval muž, hledají ženy
své vlastní teologické a duchovní zčbr-oje dávají nový obsah mnohým,
biblickým místům a obohacují žité křesťanství o ženskou něhu, intu
ici, celostní vidění problémů, o vřelé porozumění cd srdce k srdci.
Klidně, avšak neústupně, se hlásí o své slovo v církvi evangelické
i katolické, llárysy feministické teologie cd Kateřiny Palkesové
/holandská, katolička/, vydané evangelickým Nakladatelstvím v
Berlíně, jsou, mezi křesťa-nkami v NDR čteny velmi pozorně. Stojí
za to. Zatím se scházejí v malých společenstvích /’’tkáme síť”/, spo
lečně se modlí, přemýšlejí, čtou Bibli, hledají v církvi i v sobě
svůj vlastní autentický výraz ženské víry. Při nedělní mši v kato
lickém chrámu jsem byl překcapen, co všechno se dá. vypustit a změn.it*
I bohoslužba oběti doznala^značných úprav a pom r komun ikar.tů byl tak
1 :6 ve prospěch reformovat ý -h. Krásně se dali poznat- letniční kře
sťané podle živého a spontánního zpěvu písní. Závěrem setkání jsmes
propásli rolou demonstraci obhájcůjlidských práv, žádajících pře
stavbu s demokracií pod heslem ’-Poslední volební podvod”. Policie
nezasáhla: ^en nám bylo divné, proč je najednou nad stadionem tolik
vrtulníků.
V Erfurtu. jsem se dozvěděl o osudu prvního místního samizdatu.
Jeho redaktor prý byl do 24 hodin,v NSR, bez zpáteční jízdenky
Tamněj"í úřady nelibě'nesou kritiku svých ambiciózních stavebních
plánů, kterým padají za oběť renesanční a barokní domy ha okraji
historického jádra. T;omácí nejsou příliš nadšeni ani závodem na vý
robu polovodičového křemíku /zpracovává arsen a galium/ a o jeho
vztahu k ekologii panují pochyby: přinejmenším v jednom případě byl
u^továrny pozorován hromadný úhyn ptáků. Příslušné informace jsdu
přísně tajné a lidé z odpovědných struktur mají stAh pozdraviv
mladé ochránce na uHci« Tady není co závidět.

Při zpáteční cestě v plných, ~le celkem rychle a předně jedou
cích vlacích, bylo dost času na třídění dojmů. Závěr: katolická
menšino je na^politickém poli mnohem pad ,nější než evangelíci /což
mi bylo oficiálně potvrzeno/ a spoléhá na své dobré a energické
biskupy, kueří to za ně na úřadech vyválčí. Na mou námitku, že se
tím potvrzuje nemorální autorita, následovalo přikývnutí a obhajoba
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dosaženými výsledky« Mladí evangelíci jdou S€ svými postoji více
na veřejnost* /t.j. nechají se zavřít a persekuovat/ a na oficiály
moc nespoléhají. Enklávou omezené, leč zřetelné, svobody církev
v Německu jistě je: viz příklad evangelického -odpírače /ojenské
služby, který hned, za rok po návratu z vezení /2 roky/ začal studova’: na teologické fakultě v Lipsku a jeho první práce byla o pas
toraci ve vězení, kde faráři mohou v daných mezích působit. Celkově
je persekuce vetší /nyní je velmi rozšířena praxe násilných vyhoště
ní/, opozice menší a je neustále^decimována četnými odchody. Souse
di je pilně vykupují, cena podle dohody. Strach v obyvatelstvu vět
ší: staří se už dvakrát spálili, jsou disciplinovaní; pilně pracu
jí a čekají na důchod, kdy se konečně mohou podívat za berlínskou
zed. Hodná dělnická vláda je na cestu vybavuje neměnnou sumou 15 EM.

Vřesňanská část mládeže je znamením naděje nového, demokratic
kého německého údělu. Je menšinou, ale aktivní* Za zmínku stojí i ji-'
ná men/ina - mladí neonacisté, na jejichž činnost upozorňuje po samiz
datech konečně i stranický tisk. Hanobí židovsxé hřbitovy a památníkv, přepadají ounky a jednou dokonce i Zionsgemeinde v Berlíně.
Tresty s^íše mírné a z odsouzených se stali hrdinové hnutí, které za
komun:S: us nabízí hnědou alternativu. Prostě Německo, i to východní,
zůstává v lecčems stále Německem.
V. Umlauf

Červenec 1989

GQSEA__ Z= JJEBŽU GQE JE
? ?cžugor~e - kraj hroznového vína a tabáku v chudé Hercegovině.
Všude plno kamení po léta sbíraných z chudých políček, ještě ďone.dávna používaných i nu stavbu prostých domků a zídek, které tomuto
ir^jí dodávají neobvyklý a nenapodobitelný ráz. A pro události, ke
kterým tu došlo před více jak osmi lety, přitahuje tato oblast lidí
z celého světa. Pávy poutníků se proplétají mezi stovkami aut, ta
xíků, autobusů - od rána, do večera pohyb jako nu mraveništi.

N ; vxech cestách mezi dědinami procházejí poutníci, skupiny,
jednotlivci i celé výpravy, obvykle s růženci v rukou. Cílem jejich
cest jsou dva nejatraktivnější kopce, dominující oblasti Medžugorje
- Podbrdo a Križevs.c. Na Podbrdu je místo ’’zjevení Panny Marie - Gospy”.
Križevac je největší kopec v celém okllí. Na jeho vrcholu se tyčí
čtrnáctimetrcyý betonový kříž, postavený zde roku 1933 u příleži
tosti 1900, výročí našeho vykoupení. Tento nříž je zakončením kří
žové cesty vedoucí od úpatí. Viděla jsem, jak po těchto strmých
stezkách plných kamení a suti šli mnozí i bosí. Poutníci vedli a nes
li.
tělesně postižené.

Obyvatelé Medžugorje říkají, že jejich církevní obec si vede
sama Gospa, která ce v červnu 1981 zjevila místním dětem. Posud se
některém z nich zjevuje a dává jim pokyny, jak žít každodenní život
a vírou- a odevzdaností, v lásce, prostotě a modlitbě. "Zjevení”, al
js'"r -¿iž církevně schválena nebo ne, přitahují milióny poutníků i tu
ristů, způsobují přeměnu, v lidech věřících i nevěřících.
'cize však přehlédnout i negativní dopad a konflikty v samotné
diecézi* Přicházejí sem lidé za obchodem, takoví se předhánějí v
rychlostavbě hotelů, restaurací a vináren. Nepřehledné množstí pout
ních krámků a obchůdků, lemují oboustranně veškeré přístupové cesty.
Je tu nepřeberné množství upomínek, od. těch nedmenších medailonků
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s Kralicou Mira /Královnou Pokoje/ až po půlmetrové Gospy, víceja
zyčné videokazety a informacemi o ’’zjeveních” i o výsledcích lékařskéch vyšetření "vidoucích”. Je možné koupit si luxusní svetr s Gospou, kabelku s Gospuu, šaty s Gospouj nechybí tu'ani obchod zlatní
ka, směnárny a všemožné výrobky ...
Poznala jsem- zde mezinárodní komunitu, ve které byli Italové,
Francouzi, Portugalci, dvě ženy z Paraguaje a jedna lékařka z Argen
tiny, která tu byla již půl roku. Byli to převážhě konvertité - ra
dost a pokoj se rozlévaly v našich srdcích osvobozených od hranic
i každodenních starostí. Zde je těžko střízlivě posuzovat, alt po
návratu do svých domovů, kéž by nám všem, kteří jsme sem přijeli,*
zůstala odvaha a síla, kterou tolik potřebujeme.
*
Axa
•

o

•

o

"Zjevení” v Medžugorje je v současné době podrobováno studiu
vatikánských odborníků. Je třeba si proto uvědomit, že dokud nebude
zveřejněné jasné stanovisko k‘těmto událostem, je víra ve "zjevení"
věcí soukromou a proto nabádáme k moudrému postoji, vždyi tolik růz
ných aktivit se už odvolává na "pravdy” z Medžugorje jako na magiste
rium? To je však z důvodů možného zneužití nepřípustné a s učením
Církve nemá ¡nic společného. '
Je to jen upozornění, že výzva z Medžugorje k modlitbám a postu
je jasné pozitivní, protože je zdůrazněním skutečností už známých - nikoli nově objevených a "jedině možných”.
Red.

Karel Kryl

DEKUJI

Stvořil Bůh ratolest, bych mohl věnce vázat
Děkuji za bolest, jež učí mne se tázat
Děkuji za nezdar, jenž naučí mne píli
bych mohl přinést dar, byť nezbývalo síly
Děkuji ...
Pěkuji za slabost, jež pokoře mne učí ’
Pokoře pro radost, pokoře bez područí
Pěkuji za slzy, děkuji, ty naučí mne citu
K živým, jež žalují a křičí po soucitu
Pěkuji .o.
Pro touhu po kráse děkuji za ošklivos“
za to, že utká se láska a nevraživost
pro sladkost usnutí děkuji za únavu
děkuji za ohně vzplanutí i za šumění splavu
Pěkuji ...
Děkuji za žízeň^ jež slabost prozradila
Pěkuji za tryzen, jež zdokonalí díla
za to, ;-;e miluji, byl strach mi srdce svíral
Peránku, děkuji, marně jsi neumíral
Pěkuji ...
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Svatí se nerodí - svátým se člověk stává
Vzpomínka na Harryho

Věnována Earborce

Ve věku 35 let, 25» září před pěti lety si ho Pán života
a smrti k sobě povolal - Jiřího Legerského z Opavy. Přátelé mu ří
kali T-Tarry. Nezi těmi, kdo s ním mohli strávit alespoň chvíli
a nejsou to zavilí nepřátelé víry? se sotva někdo nandě, kdo by za
pochyboval o jeho svatosti. Domimkán, muž se zuboženým tělem pg~
kovi^ou kůže, plnv klidu a tichách očí - člověku se srdce bolestí
zastavovalo při pohledu na jeho utrpení. On však to nesl jako oběň
pro nás - Jiří, Harry, oroduj za nás, věříme, že máš tu milost,
vždy! jsi neměl na tomto světě téměř nic. Zastavme se na chvíli
a nahlédněme do několika jeho myšlenek i do vzpomínek jeho přátele
I

Z Harryho deníku
... byl jsem učeň 3. ročníku na dole Jan šverma. Fárali jsme už dru
hý rok dolů a vykonávali normální hornickou práci. Jednoho dne jsem
začal pozorovat na obličeji vedle oka ekzém ...
... červené skvrny na celím těle i na hlavě. Nejbolestivěji snad
na krku. Jejich zrání /vředů/ bylo provázeno silnými bolestmi nejen
v místě, ale i hlavy. Připojila se i ječná zrna v očích. Lékařka
jen říkala ’’takové exempláře jsem ještě neviděla"...
... jednoho dne, tylo to už po vyučení, mi při prohlídce na kožním
objevil l'UDr. Převo tumor na levém stehně mé nohy. Eyl už řádně
velký /asi jako broskev/ a tak se zděsil ...
... myslet na lidskou důstojnost "etylo kdy. Štětka, mýdlo a strojek
učinily své. Pak injekce, svlíknout do naha a čekat ...
... Pane Ježíši, Ty sám víš o té hrozné nejistotě, která ve mně vlád
la, při každé vizitě jsem se ptal "už je tu výsledek?" Jistě jim to
lezlo na nervy ...
... naproti na oddělení skočil v noci jeden pán z okna. Spáchal se
bevraždu. Našli ho mrtvého až ráno na střeše nízkého domu pod námi,
pane Ježíši, Tys to byl, kdo mi svou milostí vyháněl ze snů jakouko
liv podobnou myšlenku, když čekání se zdálo zoufalstvím. Tys mne,
tane, podpíral, i když jsem se učil po chodbě chodit a dělat první
krůčky. Nejprve po jedné noze na záchod, pak pomalu, oběma a pak po
chodbě deset, dvacet, třicet kroků. Už to jde ...
... se zvědavostí malého chlapce jsem odlepoval krytí z rány. Eyla
dlouhá asi 2C cm. Každý den jsem se díval, zda se dobře hojí ...
.
nespal jsem celé noci, proseděl jsem je na chodbě nebo u sestry,
hlavně když mela službu Ivana. Eyla o dva roky starší než já a mela
lidsky řečeno smůlu. Vzal-j si c lapce, který jezdil z'vodně na kole.
Když čekali dítě, přinutil ji, aby Ha -a interrupci. Po ní se dově
děla, že už nebude moci mít děti. Nyní její manžel chodí s jinou,
právě proto, že chce mít děti. Ivanku mají všichni rádi, říkají, a je
to pravda, že je nejhodnější na oddělení. Z jejích úst jsem se dozvě
děl také diagnózu svých kolegů na pokoji: rakovina ...
. .. byl -<sem~ jako malé dítě, které se v davu ztratilo matce, pobíhal
jsem po chodbě a brečel. Ted už vím, proč jsem na tomto pokoji, mám
ji taky .. .
... po oddělení se roznesla zpráva, že přivezli vězně, který chtěl
spáchat sebevraždu. Spolk’ul prý -arovraný drát věšáku. Za tři dny,
po operaci chodil po chodbě. Shrbená postava, černé, nakrátko ostří
hané vlasy, opředu nahoře jen "va Špičáky, ostatní zuby chyběly, na
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tváři vytetovanou tečku, také ruce byly potetované. V očích neustá
le pohled vraha, jakoby zvíře přikrčené, byl. neustále připraven na
někoho skočit. V předsíňce na záchodu, kam chodíval kouřit, jsem se
s ním dal do řeči. Pane, za tou maskou jsem hledal Tvůj obraz. Pyl
tam, po všech siláckých řečech . ..
... odpusl, Pane Ježíši, ani já tehdy nenašel sílu mu o Tobě říci,
byl,»jsem mu jen kamarádem. Podobná setkání mi Pán Ježíš připravoval,
aby si
školil pro těžší chvíle, které přijdou. ...

Z dopisu
Víš, stále jsem ti chtěla sdělit, proč vlastně setkání s tebou
mě tolik oslovilo. Ale v rozmluvě jsem si netroufala to vyřknout,
bála jsa’" se, že to neumím, že by to-znělo hloupě a neohrabaně. Ale
stále mi to leží na srdci a chtěla bych ti to svěřit. Když jsem se
s tebou poprvé setkala, odehrálo se to ve mně tak všechno rychle,
že jsem tomu nejprve nerozuměla. To setkání bylo krátké a přesto, že
jsme spolu mvrcho nemluvili, oslovil jsi mne duchovním hlasem, cítila
jsem, jak Tvoje vnitřní síla nepotřebuje slov, aby mohla oslovit,
protože z Tebe sama vychází. Vis, pro člověka, jako jsem já, který je
tolik ■'eště bloudící a hledající, bylo to setkání tolik oslovující,
jako novv den ... .
Vzpomínky přátel

3 Jiřím jsem se setkal celkem 4x, a to již v době, kdy nemoc
se svorní důsledky již byla ve velmi pokročilém stavu. Když při prvním
setkání Jiří odkryl roušku, neviděl jsem ve svém životě člověka tak
zraněného. Pro to se těžko nacházejí slova. Zde zářilo mystérium
trpícího Krista. Vím také, že on - Jiří - mi svým utrpením vyprošoval
u Pána milost a sílu k vydávání svědectví pro Krista před soudním
tribunálem. ”.. pamatoval jsem na tebe v tu dobu..." s odstupem času
prožívám stálo jistěji, že tomu tak bylo opravdu.

I'é setkání s ním bylo velmi krátké, když už jeho nemoc dostupo
vala k vrcholu. Eylo to vlastně setkání v modlitbě za něho, ale když
jsem pohlédl na jeho nemoc, musel jsem se modlit i sám za sebe, abych
vydržel stát v jeho lůžka, nebol se o mne pokoušela mdloba! Palo se
to srovnat s trpícím Ježíšem na kříži, nebylo na něm kousek zdravého
místa, jen klidné oči svědčily o odevzdaném životě, o tom, že jeho
utrpení se stávalo spolu s Pánem, obětí úplnou a ustavičnou ...
Vzpomínám na Jirku. Ta nejkrásnější vzpomínka je z našeho setkání
14 dní před jeho smrtí, Úsek, který ušel od našeho seznámení v r 78
byl obrovský. Opustil už všechno nepodstatné a byl blízko nebe. Na
vždy ve mně zůstane vzpomínka na jeho oči. Byly plné pokoje a Pána.
Pochopila dgem, že k tomu, aby mohl dojít k Pánu, musí být ochoten
nechať se tříbit utrpením, spíše však duševním než tělesným. Jirku
spousta lidí obdivuje pro jeho schopnost trpět tělesně. To, co ho
přiblížilo k Bohu, však nebylo toto utrpení, ale jeho ochota přijmout
je za smír ...
Poznámky: červen 1984 ■ poslední návštěva Olomouce
20. září - špatné dýchání, nesnáší teplo
23. září - "vydrž se mnou, už to nebude dlouho trvat"
noc z 24. na 25. září - téměř nespí, ránou před pátou odchá
zím' do práce, v 14.30 spí, únava, účtuje, vědomí smrti,
v 19 hod. umírá ...
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Vzpomínka na Harryho je pro mne vždy spojena se zvláštním dru
hem radosti. Lékaři mu předvídali půl roku života po propuknutí je
ho nemoci, žil s ní 14 let. Odborníci nechápali, mnozí při setkání
s ním nalezli Boha, vlastní utrpení ve srovnání s jeho odcházela,
nečisté svědomí nedovolovalo k upřímnému setkání ▼ to vše člověk
jasně a zřetelně cítil. Jeho přítomnost nyní a zde není pro mnohé
vůbec symbolická.
Pane Ježíši, děkujeme Ti za to, že jsi nám dal chvíle, které
jsme směli prožít s Tebou v jeho osobnosti.
Sestavil H-ypsilon
P&IPOyÍNKY JEDNÉ NORAVSKÉ

K____PÉÍPRAVÉ^_NOyÉ

¥0

OSL

ÚSTAVY^^/VÉŇATKY/

Vážení bratři,

zasíláme připomínky k přípravě nové ústavy OSSR pro ÚV OSL.

Nová formulace československé ústavy je naléhavě nutná, protože
stávající ústava je zastaralá a dává v některých případech možnost
omezování lidských práv a občanských svobod přijatými zákony jakož
i různými prováděcími nařízeními.
V našich připomínkách se odráží názor celé naší místní organizace
v plné otevřenosti.
V následujících řádcích uvedeme nejdříve znění některých zákonů
v nynější ústavě, a hned na to naši připomínku či návrh na úpravu.
01. 4 Ústavy OSSR zní: Vedoucí silou ve společnosti a ve státě je
předvoj dělnické třídy, Komunistická strana Československa,
dobrovolný bojový svazek nejaktivnějších a nejuvědomělejších
občanů z řad dělníků, rolníků a inteligence.

Naše připomínka: V žádném případě nesmí být v demokratické ústavě
zaručeno trvalé, dědičné právo jakékoliv strany, společenské
skupiny či ideologie na vedoucí roli ve státě. x
V demokratické společnosti může ústava zaručovat právo na do
časnou vedoucí roli jenom straně, která přesvědčivě zvítězila
• -'•*?..v posledních demokratických volbách, straně, která by se pod
řídila kontrole společnosti, která by svou moc chápala jako
zodpovědnou službu všem občanům, jimž by stále zaručovala pl• ný rozsah jejich práv a svobod, která by své postavení nepova
žovala za neměnné a věčné, a která by se nesnažila za každou
cenu /tedy i pomocí represí/ udržet své privilegované posta
vení. Takové postavení se neshoduje s demokracií ani pravým
socialismem a umožňuje neomezenou diskriminaci ostatních obO
canu.
Bude také třeba zakotvit v tomto čl. status dalších politic
kých stran, tedy i ČSL, jejíž existence není podepřena žádným
zákonem, a která se staví v rámci organizací NF na úroveň záj
mových skupin.

01. 5 Znění: K rozvíjení společné činnosti, ke všestranné a aktivní
účasti na živote společnosti a státu a k uskutečňování svých
práv se sdružují pracující v dobrovolné společenské organizace,
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jimiž jsou zejména: Revoluční odborové hnutí, organizace’
družstevní, organizace mládeže, organizace kulturní, tělovýchov
né a jiné. Na společenské organizace postupné přecházejí něk
teré úkoly státních orgánů«
\

Připomínka:
Zákon je nutno doplnit v tom smyslu, aby byly legalizovány
i laické organizace náboženské /dospělých i mládeže/, které
by měly právo provádět svou činnost bez omezování a zasahování
státních orgánů do svého vnitřního života. Náboženské vyznání,
není jen věcí kultu, ale zahrnuje také nutně vyznávání a uplat
ňování víry na veřejnosti. I< tomuto závěru došly i Sověty,
které povolují vytváření náboženských dobročinných organizací.
Společenské organizace, o nichž je řeč, mohou přebírat některé
úkoly státních orgánů jen dobrovolně. Tyto organizat>er"n-emuhí>u
být manipulovány shora, jako se to dělo a stále děje.
Organizace NF mimo ČSL také proto prováděly ve svých řadách
protináboženskou propagandu, předepsanou NF shora. A přitom
byli cleny těchto organizací z velké většiny věřící.
01. 16.Znění: Veškerá kulturní /aktivita/ politika v Československu,
rozvoj vzdělání, výchova a''vyučování jsou'vedeny v duchu vě
deckého světového názoru, marx-leninismu, a v těsném spojení
se. životem a prací lidu.
Připomínka:
Naše členstvo se staví rozhodne proti znění tphed>o—¿zákona,
který je pro většinu občanů diskriminujjArrrtJe třeba tento
čl. zrušit a neuvádět ho v jakékoliv jiné oodobě. Ideologie
marx-leninismu je ideologií jen jedné, a to menší části naší
společnosti. Název "vědecký" je zneužitím tohoto termínu- Vě
da je ve stálém vývoji, ’re stálém pohybu«. 1','noho věcí, které
platily včera, dnes už neplatí. Nemůže existovat nadčasový,
věčný vědecký světový názor. Termín "vědecký" si nemůže při
svojovat žádná filosofie a ideologie, která setrvává na dog
matické stagnaci určité situace před 100 lety.
Mimo to-: Tento článek zcela odporuje principům závěrečného
dokumentu Vídeňské následné schůzky KBSE, a sice čl, 16.,16»1.,
16,2., 16.3», 16.4.-16.11., jakož i čl. 32. Stávající článek
ústavy jo nedemokratický.

Cl..24.3.
Veškerá výchova a všechno vyučování j5ou založeny na vědeckém
světovém názoru a na těsném spojení školy se životem a prací
lidu.

Připomínka:
Cl.24.1. doplnit: bez rozdílu, rasy, národnosti a náboženství.
Cl.21.3. Tento článek je opět v rozporu s přijatými závazky
KBSE, jak bylo citováno v čl. 16.
Tento článek je opět diskriminující. Vyučování musí být zalo
ženo na nejmodernějších současných vědeckých poznatcích, ale
ne na nějaké věčně platné filosofické uee^ii,jejíž zastaralost
je stále víc zjevně patrná.
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OTAZNÍKY
Ptám se, ptáš se, ptáme se, ptají se... Ptají se domorodci i cizin
ci. Kde najdu odpověČ? Co říct? lile, to jsou otázky nejhlavnější.
x

Co je to "zasahování do vnitřních záležitostí"? Jsou pravda, spra
vedlnost, svoboda vnitřní záležitostí .každého státu? Může být prav
da, dejme tomu, andaluská, spravedlnost srílanská, svoboda jamajskáQ
Když přinedou tanky pozvané pár lidmi, a to i lidmi vydařenými, - to
není zasahování do vnitřních záležitostí toho napadeného státu? Děje
se bratrská pomoc střílením náhodných chodců? Když se za to stydí
“ v-p-f příslušníci okupantů, je to zase zasahování do našich vnitř
ních. věcí9 Když místo s tanky přijedou s květinami, je to také zasa
hování do našich vnitřních záležitostí?
Když pomáháme všude na světě nějaké bojující straně pomocí' propa
gandy* i dodávkami zbraní - to není zasahování do tamních vnitřních
záležitostí? Nají právo takoví pomahači křičet: "Ruce pryč!" Nepleťte
se do našich vnitřních záležitostí9

x
Co jsou naše zákony? Proč se přesně necitují, když se na ně odvolá
vají? Jsou naše zákony v souladu s našimi mezinárodními úmluvami a
závazky? Proč se vytrvale tvrdí, že ano - ale důkazy v těch ožehavých
otázkách se neposkytnou? Proč se podepíše např. svoboda shromažďová
ní, svoboda náboženství,... ale v teorii i praxi, a hlavně v praxi,
je tak oklesťována, že se podobá víc nesvobodě než svobodě? Proč a
podle jakého zákona je tichá, manifestace prohlášena za demonstraci?
Proč dopis vládě podle petičního práva je označen jako pomlouvání?
Proč zcela nevinných. Několik vět je označeno, vyšetřováno a souzeno
jako podvracení republiky9 Není právě toto hanobení našeho státu9
x

Proč bezpečnostní orgány nezachovávají předpisy, např. o chování po
licie podle zák. č. 40/19749 Kde je tam dovolen? beze všeho mlátit
hlava nehlava, muže, ženy, staré, děti, náhodné chodce i cizince?
Kde jsou v trestním řádu dovoleny šprýmy s opakovaným zadržováním?
Nebo kde je dovoleno Eezpečnosti vyvážet občany do neznámých krajin
a tem je vypustit jako při odchytu zajíců? Kde se berou peníze na
takové zdařilé výlety?
x

Proč a z čeho se platí nesmírná protináboženská propaganda9 Proč
jsou státním orgánům trnem v oku pouti, náboženské akce, duchovní
obnovy9 Přispívají k zvýšení mravní úrovně nebo ji zvyšují poťouchlé
zákroky, manipulace a výklady o "zneužívání náboženství"? Proč stá lé průtahy, které už trvají desítiletí, s dovolením pro ustanovení
nových biskupů9 Nepodepsali naši zástupci ve Vídeňském dokumentu
právo církvím "volit, jmenovat a měnit svůj personál v souladu s
vlastními příslušnými požadavky . .."9 /Cl. 16.4/. Jaké jsou "vše
obecné podmínky", kterým musí vyhovět kněz? A jaké jsou důvody, aby
byl zbaven souhlasu - anebo přeložen, jak se stalo zrovna v poslední
době s knězem Vágnerem.9 Jak mohou být věřící vděčni státu, když po
kapkách milosti dovoluje dva, tři biskupy a řeholnicím přijmout pár
2 g >3 ng

a C. i ?
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Proč se >arr . h: jí naše sdělovací prostředky vylíčit peklo v západních
státec1^ a zastírací ~e v Rumunsku a Cíne? Proč pokládají tyto prostřed
ky lid za r?su. které nohou ukazovat ráj v NDR, když se nyní valí
přes nás auta utečenců z jedné země Varšavské smlouvy do druhé?
Proč těm nešťastníkům neprokáží tak humánní pomoc jako mačlarské
vláda9
x
Ještě jec’-^u otázku roztomilou. Po invazi r. 1968 naříkala v Krakově
jedna dáma: Umínila jsem si, že za tu naši hanbu políbím prvního
Šecha, >teré.ho potkám. Ale mohu to udělat, když jste kněz? "Což nejw dech'7'-’ A dáma učinila, na čem se byla usnesla. Co by na to naše
nr op . ga^da •'

31 .8.1989

Josef Zvěřina

Otázka redakce: Změní s£_tím něco, že máme dva další biskupy
v českých zemích?
Věřím, že zcela jistě. Již tím, co biskup využíváním svých
práv a plněním svých povinností může vykonat sám, ’.Další možnosti
pak vynlývají z toho, co mohou vykonat biskupové spojeni mezi se
tou - v biskupské konf erenci ,• ve- shromáždění partikulárních církví
nebo na biskupském synodu. Pro naše země buče jistě velkým přínosem
možnost vytvoření biskupské konference. V dnešním příspěvku jen o
právech a povinnostech diecézního biskupa. 0 biskupské konferenci
oak stručně v následujícím čísle.

Nejprve stručná informace o biskupech. Kristus Pán založil
svou církev na sboru apoštolů. Jejich nástupci jsou biskupové v čele
s nejvyšším pastýřem církve - papežem, který je nástupcem apoštola
sv... Petra. Nás budou zajímat biskupové, kteří vlastní, řádnou a bez
prostřední mocí spravují svěřeno1/ ^iceézi - biskupové diecézní.
Ostatní biskupové se nazývají titulérní a jsou ^ověřováni v církvi
r o z li čným i úk o Iv:
1 „
2,
3.
.

Eiskupcvé
koadjutoři /srv. kán. 403 § 3/
Pomocní biskupové ,/srv. káru 403 § 1-2/
Ku ' ? j . n 1 b i s k u p o v é
Emeritní /zasloužilí/ biskupové

Jiskupy svobodně jmenuje nebo právoplatně zvolené potvrzuje- p,peč /kán. 3'1 § I/o Od kandidáta na biskupa se žádá," aby
1" vynikal pevnou vírou, dobrými mravy, zbožností, horlivostí o cuše,
moudrostí, prozíravostí i dalšími lidskými
ctnostmi, které ho
činí vhodným pro zastávání tohoto úřadu;
:t. by1 dobr é p ověs ti ;
3« byl starší 35 let;
.. tyl alespoň 5 let knězem;
6. byl doktorem nebo alespoň licenciátem Písma sv., teologie nebe
kanonického práva nebo alespoň v těchto oborech zkušeným odborní
kem /srv. kán. 378 § 1/.
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Piecézní biskup má pravomoc nad sobě svěřenou partikulární
církví a ne nad jinou* Někteří se mylně domnívají, že kardinál To
mášek by mohl a měl více zasahovat /jako primas/ v ostatních čes
kých diecézích. Je diecézním biskupem pražské . . diecéze a nemá
pravomoc nad jinými diecézemi a ani ne nad obecnou církví /srv. kon
stituce Lumen gentium n. 23,2/, s výjimkou práv, která má jako me
tropolita /arcibiskup/ v diecézích v Dechách.

Diecéznímu biskupu přísluší ve svěřené diecézi moc, kterou po
třebuje k vykonávání své pastýřské služby, s výjimkou toho, co z mo
ci práva nebo rozhodnutím papeže je vyhrazeno nejvyšší nebo jiné
autoritě /srv. kán. 381 §1/. Piecézní biskup má moc zákonodárnou,
výkonnou a soudní. Zákonodárnou moc vykonává sám. Současný kodex v
mnohém udává jen všeobecné předpisy, které si nutně žádají vydávání
partikulárních /např. diecézních/ zákonů, které by mnohé upřesnily
a konkretizovaly s ohledem na zvláštní okolnosti toho či onoho úze
mí. v této věci bude jistě mít každý nový biskup mnoho práce. Vždyť
změny, které nacházíme v novém kodexu, nebyly u nás jako celek uve
deny do praxe vůbec. Výkonnou a soudní moc vykonává biskup částečně
i sám, ale především prostřednictvím generálních vikářů /pokud se
týká výkonné moci/ a soudního vikáře /pokud se týká soudních zále
žitostí/.
Piecézní biskup je povinen pečovat o všechny věřící bez ohledu
na stáří, stav či národnost. Také mu nemohou být lhostejní ti, kteří
jsou vlažní nebo nepraktikují náboženský život vůbec. Jeho misijní
péče je zaměřena i na nepokřtěné. Tato péče se bude jistě projevovat
i tím, aby podle možností byli do jednotlivých farností ustanovováni
kněžími takoví, kteří podle moudrého uvážení biskupova budou pro
konkrétní farnost nejvhodnějšími kandidáty z hlediska duchovního pro
spěchu svěřených duší. Vřelý vztah ke kněžím, ve kterých vidí biskup
své pomocníky a rádce, jej vede k tomu, aby hájil jejich práva na
jedné straně a vyžadoval od nich řádné plnění jejich povinností na
straně druhé.

Povinností každého biskupa a diecézního zvláště je učit, posvě
covat a řídit. Je povinen častým, osobním kázáním vysvětlováť~věřičim
přav(3ý~vířý”á mravní zásady, podle kterých mají žít. Dbá, aby byly
dobře konány homilie a katecheze, kterými by svěřený lid byl sezna
mován s celým obsahem křesťanské nauky.

Piecézní biskup má povinnost dávat příklad svátého života láskou,
pokorou a skromností života. Musí se snažit všemi prostředky rozví
jet svatost věřících různého stavu a věku, zvláště pomocí vysluhování
svátostmi. Biskup má povinnost každou neděli a zasvěcený svátek obě
tovat mši sv. za svěřený lid. 0 řízení diecéze bylo již řečeno něco
při zmínce o jeho zákonodárné, výkonné a soudní moci. Piskup bdí nad
tím, aby se do církevní kázně nevloudily zlořády, zvláště do boho
služby slova, při vysluhování svátostmi a svátostinami a i při sprá
vě církevního majetku /srv. kán. 392 § 1-2/. Piskup zastupuje diecézi
ve všech právních záležitostech. Piskup mé vizitovat diecézi tak, aby
během pěti let ji zvizitoval celou. Z vážných důvodů tak může učinit
i skrze jiné kněze. Každých pět let podává biskup papeži zprávu o sta
vu diecéze. Při této příležitosti navštíví Vatikán a osobně se ssr.tká
se Sv. Otcem. Pa*lo by se také připomenout, že z hlediska státu se
jedná jinak s biskupem než s knězem-administrátorem diecéze. Je sta
ven na úroveň diplomatickým osobám. To jej opravňuje také k cestám
do zahraničí, kde jako oficiální zástupce našich věřících upevňuje
svazek s obecnou církví, jejíž součástí je jeho diecéze.
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Dopis Křesťanské unie lidských práv předsedovi FV Ladislavu Adamcovi
Vážený pane předsedo,
21. srpna si naše národy připomenuly 21. výročí invaze vojsk
Varšavské smlouvy do Československa a 20. výročí brutálního postupu
Bezpečnosti a milice vůči pokojným občanům, kdy tekla nevinná krev,

V atmosféře zběsilé kampaně masových sdělovacích prostředků pro
ti nezávislým iniciativám vzali státní žalobci do vazby nezávislé
aktivisty dr. Jána Oarnogurského a dr. Miroslava Kusého z Eratislavy a dr. Antonína Petráska z jižní Moravy. Zároveň byl vynesen
rozsudek na 20 měsíců, nepodmíněně nad Stanislavem Devátým z Gottwaldova.
Křesťanská unie lidských práv ostře protestuje proti těmto repre
sím, které považuje za porušení práv člověka, mj, i v oblasti nábo
ženské, neboť dr. úarnogurský je znám doma i v zahraničí jako hlubo
ce věřící katolík, inspirován ke své veřejné činnosti sociální nau
kou církve. Je skandální, že zatímco naši vládní činitelé hovoří o
zlepšování vztahů státu a církve, jsou dr. Oarn.ogurský s dr. Kusým
uvězněni a obžalováni na základě obvinění z podvracení republiky jen
proto, že vyjádřili v neoficiálním tisku stanovisko k současnému po
litickému dění a vyzvali k účasti na pietním aktu. Takový barbarský
postup vůči občanům, kteří zaujímají kritický postoj vůči vládnoucí
moci, je adekvátní těm formám vlády, které jsou a zůstanou temným
reliktem minulosti. Je smutné, že Ceskoslovsnsko se tak řadí mezi
poslední zbytky totalitních režimů, prozrazujících nižší stupen ci
vilizace a politické i kulturní úrovně.
Současně upozorňujeme na hrubé porušení lidských práv v případě
dr. Petráska, který je ve vězení za shromažňování podpisů pod. ma
nifest "Několik vět’’,, jenž nežádá nic jiného, než demokratizaci spo
lečnosti ve smyslu Závěrečného dokumentu Vídeňské následný schůzky
KBSE, který naše vláda podepsala. Při domovní prohlídce
byla
odňata i náboženská literatura.
Hanebný rozsudek nad Stanislavem Devátým, vynesei// Okresním soudem
v Gottwaldově rovněž za sbírání podpisů pod petici s) /čním orgánům, je
smutným dokladem toho, že čs. represivní orgány pova ,Xijí každou
nezávislou činnost za trestnou, což jim dává možno,v z dopustit se ja
kékoliv zvůle na nekonformních občanech. Důkazem.
otřesný případ
Vladimíra Veselského’ z Erna, jehož příslušníci Ee peČnosti 21. srpna
odvlekli a surově zbili, aby ho potom obžalovali z útoku na veřejného
činitele.
Pane př edsedo vlády, jako křesťané cítíme povinnost ve svědomí,
zastat se všech pronásledovaných a stíhaných, Proto Vás naléhavě
žádáme, abyste mocí svého úřadu zakročil a sjednal nápravu ve smyslu
spravedlnosti a respektování základních lidských práv? k němuž se čs,
vláda zavázala v Helsinkách a v letošním roce ve Vídni.
Radomír Malý

Karel Coural

Tomáš Kopřiva
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Zpráva o duchovní aktivitě
Jednoho dne se mládež naší farnosti loučila s mladými hosty, kt
ří po několikadenním pobytu u nás odjížděli domů. Při této příleži
tosti nás pozvali na noční adoraci, při níž se v jejich farním kos
tele mělo sejít více společenství. Na tuto nabídku jsme spontánně
zareagovali souhlasem. Mne však napadlo, že podobné pobožnosti by
mohly být velmi užitečné i u nás. To jsem také kamarádům okamžitě
navrhl. Jejich reakce byla uspokojivá/ ale tím to skončilo.
Trvalo asi dva měsíce, než jsem celou věc promodlil, promyslil
a poté navrhl ke schválení místnímu duchovnímu otci. Jako důvody,
proč tuto věc navrhuji, jsem uvedl, že pobožnosti, na nichž se sej
de ke společným modlitbám a zpěvům více farních společenství, mohou
mít pozitivní vliv na jejich stmelení /i v rámci jedné farnosti exis
tuje často kastovnictví/ na zintenzivnění eucharistické a mariánské
úcty, šíření kvalitní literatury, prohlubování náboženských vědo
mostí atd. Duchovní otec návrh schválil s tím, že uvidíme, zda to
bude ku prospěchu.
Do dnešního dne proběhlo za deset měsíců deset večerních pobož
ností. Na tvorbě programu se střídají tři mladá farní společenství.
Tvůrci jsou tedy laici, místní duchovní otec dává všemu volný průběh
a pobožnostem není většinou přítomen.
Jak asi takový7 program vypadá? Samozřejmě, že je ovlivněn spiri
tualitou a zaměřením té skupiny, která je "na řadě”, přesto uvedu
alespoň základní pilíře programů:. mnoho písniček, růženec či kří
žová cesta, adorace, část katechetická, závěrečné podání si rukou.
Vše se děje při měkkém světle svíček. Důležité je však to, že nás
spojuje radost, která není z tohoto světa.
Pylo by předčasné mluvit o plodech těchto pobožností, ale jeden
plod je již teči viditelný: dochází lc větší soudržnosti, jednotě.
I někteří osamocení lidé zde poznávají teplo křesťanské pospolitosti
Zprávy o této aktivitě se rozšiřují do okolí a objevili se první hos
té ze sousední farnosti.
Vím, že nepíšu o žádné novince Moje zpráva je spíše svědectvím
dobru, které se koná mezi námi a^Siozným východiskem z nouze pro
mladé, kteří hledají cestu k sobě navzájem.
i

Michal
VZKŘÍŠENÍ
Odložte- smutek,
bílá je noc smrti,
nastává noc vzkříšení,
jste s Kristem velikonoční noci,
Kristus se smiluje
nad námi, nad námi
do bělostné barvy se proměňuje
noc našeho zmrtvýchvstání.

Anastáz Opasek
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Eyropské_setkání_mládeže_y_Polsku_ye_Wr oclawi_28_. 1_2_. 1_989_z_2±l±L222
Téma: Jít k prameni vnitřního_života a £Ínit_Zemi_pohostinnou pro
všechny.
~~
~ ~
Zprávu o příštím setkání v Polsku, ve Wroclawi, přijala wrocla’.';ská mládež s nadšením a radostí» ’’Tato zpráva je tak neočekávaná i
Nikdy bychom nečekali, že je to možné. Jak. srovnat naše město s několikamiliónovými městy? Ale určitě nebude těžké všechny přijmout
” rodinách. Naštěstí máme mnoho velkých kostelů a obrovskou halu, v
které se také budeme moci modlit.”
’’Jako v Římě, Londýně nebo v Paříži chceme hledat cestu k důvěře.
Víme, že dostaneme mnoho. Ale také se velmi radujeme z toho, žc set
kání nám padlo s nebe zrovna teči, kdy naše země prožívá tak důleži
tou proměnu.”
Data: od čtvrtka 28. prosince 1989 /příjezd mezi 7.00a 12.oohod./ do
úterý 2. ledna 1990.

Program: Přivítání rodinami a křesťanskými společenstvími ve farnos
tech ’Jroclawi a okolí. Ráno v každé farnosti modlitba, roz
dělení se do skupin a setkání s lidmi angažovanými ve far
nosti. Každý den v poledne a večer společná modlitba ve všech
kostelích v centru, odpol. setkání ve skupinách /tématických/'«.
Nocleh: -bude skromný, vzít si nafukovací matrace a spacáky. Ubytování
v rodinách a ve farnostech je další přílažitostí o sdílení se.
Proto prosíme, abyste si neobstarávali ubytování po skupinách»
Mla^í_o^H_-_30-let

Kají na výběr tři možnosti:
- normální účast na životě farnosti
- skupina ticha
- pracovní skupina /účast na životě ve farnosti, pomoc s orga
nizací skupin, příprava zpěvu na společné
modlitby/
Kláděž_od 15 -J7 let

Mohou se zúčastnit setkání za doprovodu osob nad 20 let, pm
ně je možnost účasti na životě farnosti až od 28.12.

Dospělí na£_30~let
Účast na životě farnosti. Jestliže nemohou být ubytováni za
stejných podmínek, jako mladí, nebo jestliže potřebují post?l;
je třeba se předem zapsat.
Termín posílání přihlášek - 15. listopad 1989

Do Polska se může přijet pouze na pozvání /zaproszenie/. Toto pozvání .
je možno si objednat na adrese:
Stanislav; Puchata
Krysztof a Iwona Pajak
ul. Powstahcow 21/7
ul. Nowodworska 97/35
40-039 Katowice
54-438 Wroclaw
tel. 511-700
tel. 57 15 92
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Chladné léto roku 1953
Tento film Alexandra Proškina patří do řady nových sovětských
filmů - jako je Pokání, Malá Věra, Je lehké být mladý?, Loučení,
Zítra byla válka /a započítejme i film emigranta Tarkovského Obel/.které stojí za vidění. Chladné léto je film, který ukazuje, jak v
podmínkách terorů opadává z lidí všechny politura, až se projeví
takoví, jací jsou; pšenice nebo koukol. V tomto motivu se Chladné
léto podobá jinému ruskému snímku - filmu Vzestup, který se objevil
v našich kinech asi před deseti lety.
V Chladném létu se setkáváme se Stalinovým politickým vězněm,
který' si po mnoha letech koncentračního tábora odpykává ještě něko
lik let vyhnanství na Sibiři. Proč? Jenom proto, že ve válce s Hit
lerem padl do zajetí, ačkoli z tohoto zajetí ještě tentýž den uprchl.
Kdo četl Solženicynův tlustý spis Gulag, dovede pochopit, jaká mi
nulost se nssmazatelně vryla do tohoto člověka: mnoho nekonečných
let zápasu o holý život při naprosté ztrátě vnější lidské důstoj
nosti .
Co zbude za této situace z člověka? Obyvatelé sibiřské vesnice
přezdívají svému vyhnanci "Slupka" a chovají se k němu jako k lid
skému odpadku. Jejich davová zbabělost jim brání objevit v odsouze
ném "nepříteli lidu" něc^ víc. Ostatně "Slupka" je tomu za léta
přizpůsoben: většinou sedí na zemi, hledí do neurčitá, jhpo-w
kdo dá, nechá se urážet. /Připomíná to mimo jiné s i tj^aý^Tíd í, kte
rou můžeme vidět i u nás na některých oddělenípK-p^ychiatrických
léčeben./ Vytvořil si kolem sebe jakousi kůrrTa šetří zbytky své
životní energie. V nahodilých kusýchjxrznovorech říká, že už nikomu
a ničenu nevěří. Je to pochopiteln-éfJe na dně svého bytí a jeho si
tuace je prubířským kamenem pravosti lidské důvěry a víry. Poslední
výspou jeho vnitřní důs.toýnnsf i zůstává to, že přežívá nikoli na
účet nějaké iluze - že je schopen vydržet pravdu. Avšak zdaleka
nejenom to: další děj filmu odhaluje jeho pravou existenci ,eště da
leko víc, tím, že obrací celou výchozí situaci vlastně naruby.
Vesnice se totiž náhle octne v životním ohrožení, vůči němuž je
jí obyvatelé naprosto selhávají. Octnou se v moci- šesti ozbrojených
kriminálníků. Mohla by to být dobrá přílažitost pro vyhnancovo za
dostiučinění . Ale ukáže se, že léta pošlapávaný člověk nemusí mít
pošlapanou duši. Je to "Slupka", kdo s nasazením vlastního života
bojuje za své nepřátele, které převyšuje obratností, inteligencí
i odvahou. Pouze jediný člověk z vesnice - hluchoněmá matka - proje
vuje podobnou míru odvahy.
Po dramatickém vyřešení situace se však opět všechno spolehlivě
vrací "nalič", do svých starých kolejí. Zásluhy si s obvyklou nesty
datostí připíší jiní, "Slupka" opět sedí v trávě u. reky. Ale víme
už o něm a o lidech kolem, něj všechno.
A můžeme si klást otázky, které se týkají nás samých a těch lidí,
s r.jmiž teč) žijeme tento svůj život. Co v nás doopravdy je? Co máme
na: dně své duše my9 Oeho jsme v posledku schopni?
Proškinův film je rukavicí hozenou všem nám: ukazuje duši lidí,
kteří jsou za naší mlčenlivé účasti zašlapáváni, lidí, o nichž "sluš
ný občan" nechce nic-vědět, ale za které jsme nicméně spolvodpovědni
všichni. Ukazuje, jak je snadné při-lížet bezpráví vůči těm, kteří
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nás duchovně převyšují.

Basargin/55šlupka”/ se nakonec vrací do Moskvy. Výrazně se liší
od lidí, jejichž davy proudí ulicemi. Zatímco oni zůstávají stále
jakýmisi dětmi - instinktivně se vyhýbají všemu nepříjemnému - Easargin vyzařuje zralou odolnost a svobodu. Jeho skeptický odstup od
svůdných idejí oživených po Stalinově smrti z něj činí postavu, která
jde hlouběji než myšlenková schémata dnešní sovětské přestavby. Vede
nás ke zcela základním lidským hodnotám, které se jen těžko vyjadřují
slovy a jejichž vyjádření jenom slovy je fráze, výsměch. 'Ukazuje,
z jaké hloubky vychází pravý"Tidský život: takový život, který svým
skrytým zráním v chudobě a v pravdě a svými bytostnými činy svědčí
o svém těžko už lépe vyjádřitelném vztahu k Absolutnu!
Arnica

Elahopřání Antonínu Kratochvílovi
Tento rok oslavil své pětašedesáté narozeniny literární histo
rik, kritik, prozaik a editor A. Kratochvil. Narodil se v roce
1924 v Drně. Tam také studoval na Masarykově universitě, odtud
byk v roce 1948 vyloučen. Od roku 1952 žije v exilu v Mnichově.
Jeho Činnost je velmi rozsáhlá - redigoval literární revui Archa,
stal se spolupracovníkem Hlasu Ameriky, pracuje v exilovém HEN
klubu. Publikuje ve Studiích, Novém životě, Proměnách, Sklizni
a jiných časopisech. Z jeho díla připomínáme zejména trilogii
dokumentů Žaluji 1., 2., 3.,/Svědectví a myšlenky o deformacích
stalinské justice v Československu, Vrátit slovo umlčeným, Cestou
k Siónu/, která vyšla v polovině sedmdesátých let, a knihu Via dolo
rosa, profily básníků Z. Rotrekla, V. Pence a V. Palivce.
Antonín Kratochvil patří k autorům, kteří udělali pro českou a mo
ravskou kulturu obrovský kus práce. Jeho knihy nemilosrdně od
krývají pravdu a staví před nás přitom ideál, kterému mají být
všichni lidé věrni.

Děkujeme, přejeme vše dobré.
Václav Renč

ZÁDÍ

Zas tichnou dny. Už v polích křepelky netlukou.
Jen slunce odvážené na miskách rovnodení
v praskotu hroznů slaví své nazemsestoupení.
0 kterém vinobraní je vezmu do rukou?
Už melou z posledního větrné mlýnky trav
a vánek plný semen jak hospodář jde zemí.
Počítám jeho kroky tam v dálce za mřížemi-.
Kdy pro mne vysemení stesk černý bolehlav?
Jde oblak za oblakem, jsou němé průvody,
pijáci horizontů, poutníci bez šlépějí
a dýmy dětských pastev je s touhou provázejí.
Za kterým horizontem, spí den mé svobody?

Ale když za stmívání o srdce zvonová
se opře Anděl Páně! Když večernice sklene
nad bludištěm cest lidských modlitby okřídlené...
Kdy složí mne ta moje ke dveřím domova?'

/Ze sbírky Eubeník na stěnách mříží/

« »
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. .. Člověkův celý osud se nevyřeší tím, že bude snesitelně ne
bo pohodlně živ, že bude mít každý v bytě ústřední topení, koupelnu,
elektrickou plotnu a rádio. Tyto všechny věci jsou zajisté dobré a
je. žádoucí, aby je mohlé mít co nejvíce lidí. Ale dejme tomu, že by
si všichni lidé na světě mohli večer natáhnout trepky a sednout si
k rádiu ve vytopeném pokoji. Co si za chvíli počnou sami se sebou?
Uvědomujeme si zajisté, že není lehké přemýšlet, když člověk fyzic
ky trpí, když je svírán úzkostí a nejistotou. Myslíme však, že je
třeba, aby se o to pokusili aspoň někteří, neboř naše budoucnost ne
závisí jenom na tom, co v tuto chvíli děláme, ale snad mnohem více na
tom, co v tuto chvíli myslíme a čím jsme v hloubi své duše a svého
srdce. Dějinné změny zvané revoluce nenastávají naráz a znenadání, jak
by se zdálo nasvědčovat jejich jméno. Gillotina na pařížském náměstí
La Concorde, které se před tím nazývalo náměstím Ludvíka XV. nezačala
utínat hlavy zčistajasna. První světová válka, která byla začátkem
velké revoluce XX. století, nevypukla proto, že byl v Sarajevě za
vražděn nástupce rakouského trůnu. A Stalin nepřišel napravovat ne
spravedlnost a hojit ukrutnosti, které napáchal Adolf Hitler, V li
dech a s lidmi, ve společnosti a se společnostmi se ustavičně něco
děje. I když se většině lidí zdá, že se o to sami nijak nepřičiňují. I když opravdu žije většina lidí ze dne na den. Dnes, tak jako
včera, bez zvláštního úmyslu a duchovního napětí, skoro stejně jako
vegetuje rostlina nebo strom, jako teče voda v řece, jako plynou
mraky na obloze. Mnoho lidí snad opravdu nežije jinak a víc. Dávají
se nést proudem času, který nemohou zastavit a jehož běh skoro ne
pozorují. Střídá se ráno a večer, léto a zima a každý nový den se
zdá podoben minulému. Každý dnešek se zdá být podoben a blízek vče
rejšku. Až najednou objevíme, že ten včerejšek se nějak prudce vzdá
lil a že nám zrcadlo vrací podobu, ve které se nepoznáváme. Tohoto
nenadálého a často ohromujícího úžasu však nejsou uchráněni ani ti,
kteří si svůj život uvědomují, kteří v životě něco chtějí. Ani ti,
kteří cítí, jak čas plyne a snaží se s ním spolupracovat, užívat ho
jako látky ke stavbě své duchovní osobnosti. Nebol i tito bdící si
většinou uvědomují a chtějí jenom věci částečné a blízké, které jsou
na míru jejich poznání a jejich síly..Jenom občas a pravděpodobně
jenom někteří jsou schopni obsáhnout jediným pohledem nesmírný ob
louk lidského osudu, zachytit nejistou logiku lidských dějin. Ale
bud jak bud - všechny tyto přerývané záblesky jednotlivého lidského
poznání, tato částečná vůle a krátkodobé činy, se spojují v souvislý
obraz a tvar, zanechávají za sebou souvislou stopu. Ba víc, před
bíhají a přetrvávají nás a přetvářejí podobu světa, v kterém už
my sami nemáme účasti. Rozeznáváme špatně podíl času a lidské
vůle v tom, co se děje v lidských dějinách, co se děje s člověke^.
Někdy se zdá, jako by se s člověkem něco dělo, i kdyby sám nechtěl
a nedělal nic. Mění se způsob života, zvyky a kroje, mění se archi
tektura a umělecký styl. Každá generace užívá stejných slov
jako generace předchozí, ale v jiném výběru, s jinými odstíny, k
jinému účinku. Slova jsou táž, ale jakoby byla obklopena jiným
vzduchem a jiným světlem a vydávala ze sebe jinou melodii. Božena
Němcová mluvila česky a Vladimír Vančura mluvil česky. Rozumíme
jim oběma, ale cítíme, že se od jednoho k druhému cosi změnilo.
V takových případech ovšem nemůžeme říci, že jsou to změny nevědo
mé nebo nechtěné. Ale v čem vlastně záleží tato změna? A mohou se
ti, kteří přicházejí později, mohou se ubránit, aby ji nepřijali?
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Řekli jsme, že čas je látkou našeho života, látkou, z které
máme něco udělat, z které máme vyrůst a uzrát. Člověk však dělá,
i když nedělá. Oas dělá s těmi, kteří odpírají pracovat s ním.
Strom, který uschl, začíná hnít. Člověk sebechabější vůle, sebenepozornější k času., se nemůže ubránit, aby nezestárl, aby se nestal
kořistí nicoty. Jisté materialistické systémy se tváří, jako by při
znávaly času platnost objektivní, na člověku nezávislou, ale zároveň
tvrdí, že se staly jeho pány, že mu umějí vládnout. My bychom řekli
asi toto: čas je věc stvořená a daná člověku jako ostatní věci stvo
řené. Lidský život, lidské touhy a činy se naplňují v Času. Na člo
věku se žádá, aby se stal v jistém smyslu pánem času, aby v něm
naplnil svůj pozemský úděl, aby v něm uzrál. Avšak lidé, kteří se
nenechali časem jenom nést nebo omílat jako oblázky v řece, i ti cí
tí, že času něco chybí, že i život nejplnější a nejhermoničtější
je do větší či menší míry život ztroskotaný.'Ani nejpevnější lidská
vůle, nejzřetelnější záměr, nevyústí tam, kam se zdály namířeny. Ne
bol čas i lidské vůle nejsou jedinými dvěma činiteli lidských dějin.
a stvořeného vesmíru. Tragické protiklady lidských vůlí a lidských
dějin pracují nakonec do rukou jiného, svrchovaného záměru, který
můžeme jenom tušit, ale který nemůžeme jasně vidět ani určitě před
povědět. Ukládá se nám jenom, abychom tuto vůli uznávali a abychom
v jejím smyslu pracovali podle svého poznání a podle své víry...

2ivot modlitbou a hudbou
/Medailon k jubileu magistra Josefa Olejníka/
Magistr Olejník je autorem velkého množství duchovních skladeb,
kompletně zhudebněných žalmů, dirigentem, zaníceným pedagogem a var
haníkem. Muzikantem a přitom vzorným knězem. Plným právem, mluvíme
o jubileu tohoto skromného muže žijícího již léta v ústraní. Zvláště
nyní, kdy jeho životní kalendář, hustě popsaný nesčetnými notami,
ukazuje kulatých 75 roků.
Narodil se jako nejstarší z pěti dětí 1. července roku 1914 v rodi
ně skláře poblíž moravsko-slovenské hranice. Doma se zpívalo a muzicírovalo stále. Od dětských let se náš oslavenec učil hrát na housle,
harmoniku a varhany. Liturgická hudba a chrámový zpěv jej zaujaly
již během studia na arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Pilně
studoval hru na harmoniu i na varhanách a založil se svými spolužá
ky pěvecký sbor. Později sestavil a vedl studentské .smyčcové kvar
teto. Nastudoval již v raném věku všechny dostupné a známé partitury
slavných mistrů. Pěvecký sbor pod jeho vedením nacvičil celou řadu
hudebních děl našich i cizích skladatelů.
V roce 1933 začal studia na bohoslovecké fakultě v Olomouci, kde
se okamžitě ujal nácviku gregóriánského chorálu. Bohoslovci zpívali
latinsky, česky a staroslověnsky. Za jeho vedení pořádali i veřejné
koncerty.
Po vysvěcení na kněze mělo pro Otce Olejníka životní význam
setkání" se Švýcarem P. Felderem, který v olomouckém semináři konal
apoštolskou vizitaci. Poznak talent i nadšení mladého novokněze a
zařídil, aby kněz - muzikant odjel studovat duchovní hudbu a zpěv
do Říma. Ne Papežském ústavu pro posvátnou hudbu vystudoval kromě
gregoriénského chorálu i kompozici.
Po návratu do vlasti nastoupil v olomouckém semináři jako pro
fesor zpěvun Kromě toho působil v duchovní správě a z pověření
arcibiskupství vykonával funkci generálního inspektora církevní
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hudby a zpěvu v celé arcidiecézi. 18 let pracoval jako administrá
tor farního úřadu v Andělské Hoře u Bruntálu.
V roce 1968 tyl magister Olejník jmenován Ministerstvem škol
ství do funkce odborného asistenta pro výuku hudby a zpěvu na bo
hoslovecké fakultě v Litoměřicích»
Od roku 1975 je na odpočinku, který je však pro něj aktivní
a tvořivou prací. Nadále diriguje sbory, vyučuje, komponuje a ve
de varhanické kursy při katedrále v malebné Olomouci, kde již dlou
há léta bydlí. 0 publikační a skladatelské činnosti Otce Josefa
OlejníksL bychom mohli mluvit dlouho, ale vyprošujme mu ra<iěýi,_j>evn.é
zdraví a nové hudební nápady při oslavě a chvále Boha.
RV

Italský katolický měsíčník "Trenta Giorni" informoval s odvoláním
na vatikánské kruhy, že brzy bude zahájen beatifikační proces pol
ského kněze Jerzyho Popieluszka, zavražděného 19. října 1984 důs
tojníky polské státní bezpečnosti. Jeho hrob u kostela sv. Stani
slava Kostky ve Varšavě navštívilo dosud 6,5 miliónu Poláků a desít
ky tisíc osob ze zahraničí.
Maďarský primas kardinál Lászlo Paskai odeslal koncem června dopis
předsedovi ylády Miklosi Nemethovi, v němž schvaluje rehabilitaci
popraveného Imreho Nagye a pcžaduje spravedlnost pro všechny poli
tické vězně nedávných let. Zvláště připomíná osud svého předchůdce
kardinála Jozsefa Mindszentyho, vězněného od roku 1948, který po
potlačení povstání r. 1956 pobýval na Velvyslanectví USA v Buda
pešti. R. 1971 mu maďarská vláda umožnila jeho odchod do exilu.
Zemřel ve Vídni r. 1975Németh v odpovědi kardinálu Paskaiovi
slibuje neodkladné prozkoumání záležitosti kardinála Mindszéntyho
a přiznává, že zemřelý mačíarský primas se stal obětí stalinské zvůle.
Neznámí pachatelé zavraždili v Bukurešti pravoslavného kněze. Byl to
již čtvrtý atentát na duchovního v posledních týdnech v rumunském
hlavním městě.

Svědkové Jehovovi zorganizovali ve Varšavě mezinárodní kongres, na
němž nejpočetnější zahraniční skupinu tvořili hosté ze Sovětského
svazu /asi 6 tisíc osob/. Jehovisté byli v Polsku legalizováni před
třemi měsíci.
Sv. Otec Jan Pavel II. při setkání s polskými poutníky 26.8. řekl:
"Modleme se za celou společnost, za celý národ žijící nad Vislou,
ve vlasti i v emigraci. Modleme se za lidi, kteří znovu přijímají
odpovědnost za společnost. Pan Tadeusz Mazowiecki mne zvlášt pro
sil o modlitbu ve chvíli, kdy vzal na sebe tento velký, odpovědný
úřad předsedy vlády ... ".

