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Svatá Anežka - ’’Matka Tereza’: 13. století

Anežka Přemyslovna byla prohlášena za svátou, čeští katolíci
se přece jen dočkali. Co se nepodařilo české církvi v dobách svo
body, uskutečnilo se v časech pronásledování. Anežka tímto zvlášt
ním poselstvím na sebe upozornila už při svém blahořečení.
cí)

O její povznesení na oltář usilovala ve 14. století česká krz
lovná Eliška Přemyslovna a její syn Karel IV. Papež Jan XXII. i j
ho nástupci odmítali tyto návrhy z důvodů nám neznámých. Ani bárek
ní éra neprosadila Anežčino zařazení do seznamu blahoslavených,,
tentokrát pro nepřízeň šlechtické a poněmčelé hierarchie,' u níž ne
nalezli vlastenecky orientovaní duchovní, jezuita Bohuslav Balbín
a křižovník František Jan Beckovský, náležité pochopení.
Teprve druhá polovina 19. století přinesla změnu. Církevní
stát byl roku 1870 zabrán italskými vojsky. Ve Francii a v Německu
zuřil v sedmdesátých letech tzv. ’’kultuzfhí boj" proti katolické
církvi. Habsburské Rakousko se také přizpůsobilo tomuto trendu a
zrušilo konkordát s Římem, uzavřený roku 1855. Vyhrotily se konf
likty mezi katolíky a liberály, kteří požadovali omezení práv Cír
kve. Snad pod vlivem tohoto ohrožení pochopil pražský arcibiskup
kardinál František Schwarzenberg, jakou posilu může znamenat nová
česká blahoslavená a stal se jedním z nejhorlivějších zastanců
Anežčiny beatifikace. V Římě proběhl beatifikační proces bez kom
plikací. Český národ ji ctí od roku 1975 jako blahoslavenou.

Události se téměř opakovaly v souvislosti s úsilím o Anežči
no svatořečení. Všechny pokusy o zahájení kanonizačního procesu
narážely na dnes nepodstatnru, dříve však zásadní překážkou: nezjistitelnost jejíhc hrobu. Největším bojovníkem za Anežcinu kano
nizaci byl arcibiskup a kardinál Josef Beran, který v šedesátých
letech po svém převedení z přísné internace do mírnější, kdy mu
v tom nikdo nebránil, začal psát její životopis s^.^zé^iěrem, aby
posloužil jako základní materiál k zahájení kanonizačního procesu.
Statečný český primas se už kanonizace -té, kterou tolik ctil, ne
dočkal, i když ve svém římském exilu na ni stále naléhal.

Anežčino svatořečení probíhá v době, kdy Petr našich dnů Jan
Pavel II. nemůže splnit svévi naše přání, aby tak učinil v Praze..«.,
Slavnost musí proběhnout v Římě, kam se celá řada věřících z mno
ha známých důvodů nedestane. Radost z nové české světice bude*tím
nepochybně trochu ”přiškrcenaK.
Nicméně křestan je vyzván, aby v každé, byt sebenepříznivější
události, hledal Btží oslovení. Svatá Anežka je mu v tom vůdcem
i vzorem. 13. století, v němž žila, bylo poznamenáno zmatky a boji
cý trůny v celé střední Evropě. V Čechách povstal mladý následník
Přemysl il, proti svému otci Václavu I., Anežčinu bratrovi.-’Aríéžka
vystoupila z klášterní klauzury a pokusila se smířit syna*-•¿•..otcem
připomínkou 4. Btžího přikázání, ale nadarmo. V bezmocrio.6f.i‘ přiro
zených prostředků se tím více uchýlila k nadpřirozenému nástroji
modlitby. Pozitivní výsledek se dostavil: král'Václav á jeho syn
Přemysl se nakonec smířili.
’
'■ *
Modlitba však nepředstavovala- prn Anežku východisko z nouze

tepr*ve potom., až jiné znetxdy selhaly. Celé jjeji působení je pozná-
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menáno Pavlovým ’’Modlete se neustále ... ” . Modlitba ji nevedla
k izolaci od okolního světu, '■<* uzavření se do klášterní samoty,
odkud lze podle slov Chestertonovych “elegantně plivat na kolemjdoucí5- bez z<_.jmu o bolesti i radosti bližnícn. Naopak pro ni by
la inspirací k rozsáhlé charitativní činnosti, která jí získala
srdce pražské chudiny. Není nadsázkou, když ji nazveme "Matkou Te
rezou" 13. století. Obě velké svědkyně Kristovy spojuje přes pro
past sedmi set let jedna společná myšlenka: adorace Krista v nej
chudších z nejchudších, poznaní, že Ježíš je v trpícím bratrovi
skutečně přítomen. To ovšem. vyžaduje sestouoit na jeho úroveň,
rezignovat z privilegií, která znemožňují vzájemné sblížení. Proto
se Anežka vzdává svých feudálních výsad královské dcery a v duchu
ideálů svátého Františka a svaté Kláry, s níž si dopisuje, volí
řeholní život v chudobě stranou všech okázalých slavností a nádhe
ry královského dvora.

Tomuto poslaní zůstává věrna i po smrti. Její svatořečení bu
de postrádat pompu, která by nechyběla v případě, kdy-_
by se konala v Praze. Anežka jako by se chtěla’ i ted identifikovat
s těmi nejchudšími, jimiž jsou v naší zemi všichni, kterým se upí
rají základní lidská práva. Proto se vzdává privilegia okázalých
poct ve své domovině. Možná nechce*- být oslavována tam, kde její
krajané trpí ve vězeních pr» své přesvědčení. Nikdy jí nešlo o to
být slavnou, ale být užitečnou.
Tím upozorňuje církev v českých zemích na směr, jakým se má
ubírat. Nejde o rezignaci z liturgických a vůbec náboženských slav
ností, které posilují víru. Byli jsme ale mnoho let svědky různých
politických akcí a pompézních oslav pořádaných státem, jichž se
účastnili i představitelé katolické církve, čehož režimní sdělova 
cí prostředky uměly propagandisticky perfektně využít. Nehovoří
snad tady Anežka jasnou řečí? Dokud budou v Československu nevinní
v žalářích, reprezentanti církve se nemohou od nich distancovat
tím4 že se nechají oslavovat od těch, kteří mají na svědomí jejich
nespravedlivé odsouzení.

Toto je cesta i pro každého z nás. Nikoli seberealizace, ale
kristorealizace. Ne snaha po sebeuplatnění, postavení, titulech,
poetech, ale o !• být prospěšný podle hřiven, které Pán udělil,
těm druhým, ce jakýmkoliv způsobem trpí a v nichž je přítomen On.

Svatá Anežko, prosíme Tě, vypros nám milost otevřených očí,
abychom nepřehlédli Krista přítomného v bratřích a sestrách, kte
rých se dotkla bolest, jen proto, že je nam nesnadné vzdát se za
lhaného rytmu života s orientací na svůj prospěch a úspěch. Pomoz
nám^ at se nebojíme sloužit potřebným i za tu cenu, že budeme muSet obětovat leccos ze svých osobních ambicí. Dej, at podle Tvého
příkladu pamatujeme na slova Spasitelova: "Kdo se ponižuje, bude
povýšen, ’’Amen.
Radomír Malý

UCEÁN

TEBE

Son.tok lidství pramení kapkou v každém z nás. Tříštíme se o ka
meny ^neshod, abychom padali do tůní bratrských společenství, kde
rozměr hloubky utváří láska, čistota srdcí je zárukou třpytu sluňce, n? zvlněné KXadine lidských tváří. Spějeme k naplnění v moři,
jehož smysl je-; oUsažftn v nekonečnosti fz kapek. Naš neklid se roz
lil v zátoce tirihéha Orgánu Tebe
’
Josef Byrtus
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Výtah z přednášky F. X» Durwella
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v

IIo vatikánský koncil byl první z koncilů, jenž obsáhle jed
nal o tomto základním dogmatu křestanství:.0 společenství svátých.
A přece se s'ním v' Novém zákoně hodně setkáváme. Tak sv. Pavel za
číná svůj prv-ni dopis do Korinta připomenutím, že "Bůh je povolal
do společenství se svým Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem," /IKor
'1,9/ a dál: "Není kalich požehnání, za nějž děkujeme, účastí na
krvi Kristově? A není.chléb, který lámeme, účastí na těle Kristo
vě? Protože je jeden chleb, jsme my mnozí jedno tělo, nebot všich
ni máme podíl na jednom chlebu» ’’ /1 Kor 10,16-17/. A svůj druhý
list končí slovy: "Miloši.- našeho Pána Ježíše Krista a luska Boží
a společenství Svatého Ducha se všemi vámi!" /2 Kor 13,13/ • ••

Toto společenství je již vepsáno v lidské bytosti, stvořené
k Božímu obrazu. Duch svátý, v němž Bůh všechno tvoří, vtiskuje
světu tento zákon společenství, nebot on sám je společenství, je
principem vztahu, který působí, že Otec plodí svého Syna a že Otec
tvoří jedno o Duch je zároveň principem plodnosti i jednoty. Stejné
společenství plnosti se šíří ve stvoření, kde Duch je přítomen ja
ko osoba v lidských duších. II. vatikánský koncil říká, že "Všich
ni, kdo jsou v Kristu a mají jeho Ducha, tvoří jednu církev a na
vzájem tvoří jednotu v Kristu."
Nikdo není svátý jen sám pro sebe. Ježíš není Božím Synem
sám pro sebe: je chlebem, který se láme a jí,, obětovaný velikonoč
ní Beranek. Paul Claudel říká: "Bůh nepůsobí nikdy^dobro jednot
livci, nikdy mu nedává něc% co bjj.jiebylo aktivní a nakažlivé."

Svatá Terezie od Dítěte Ježíš měla mimořádnou intuici tohoto
společenství svátých. Sestra.Ge.nev-ieve o tom říká: "Byla jsem da- t
leká pochopení tohoto obdivuhodného společenství svátých, které
pro ni bylo pravou radostí." .... Slova svátého Jana od Kříže
všechno je moje, všechno je’ pro mne" ji unášela v radost a nadě
ji. Když byla nemocná, přinesli jsme.jí snop obilí. Oddělila z něj
nejkrásnější klas se slovy: "Moje Matko, tento’klas je obraz mé du
še: Dobrý Bůh mne obdařil, milostmi pro mne i pro mnoho dalších ..."
úryvky z POSLEDNÍCH S~TKÁNÍCH. Především Kristus je tímto snopem
nebo spíš je tím zrnem, které se zrodilo z jeho smrti. Obilné zrno
je vzkříšené podobno obilnému snopu. Je samotné mnohonásobným zdro
jem nekonečného života Společenství svátých je takto v protikladu.'. v
k prvotnímu hříchu.

Tak člověk může získat zásluhy pro druhého: "Je -.tedy možné
uspokojit Boha za někoňo jiného jako za sebe ... Od chyíle, kdy
jsme v lásce spojeni s někým druhým, můžeme uspokojit Ďoha za něj":
tak svátý Tomáš vysvětluje: slova svátého Pavla "Břerfcena-jedni.
druhých neste" /Gal 6,2/ ...
w
.J
Naše přátelství, naše bratrství se_tedy_může_proměnit_>ve_v^;¿emnéjnateřství. Milost rodí milost. Rozmnožuje* ”se. "Kristus ~jc
nice, ícEerá"nese plody. Církev je Matka.
Meditovat o milosti, jejíž funkci uznáváme v Marii, není nic
jiného než tajemství společenství svátých ve své nejvyšší koncen
traci. Milost Ducha
v Marii ye své ne jvyšaí plnosti a činí: z ní
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prostřednici všech milostí, ohnisko universálního vyzařování. Čím
je milost silnější, čím je milost silnější, čím víc je v někom
soustředěna, s tím větší silou tryská na druhého. Maria je sama
celým vroucím srdcem ©noho společenství svátých, mateřskji prs ma
teřské církve.

Sestra Agnes nám zprostředkovala tato slova svaté Terezie
z Lisieux: -'Sestra Marie od Eucharistie chtěla zapálit svíčky na
procesí: neměla zápalky, viděla lampičku, která hořela před os
tatky svátých. Přiblížila se k ní. Žel, nalezla ji napolw zhasnu
tou, zbyl jen slabý svit zuhelnatělého knotu. Podařilo se jí však
zapálit svou svíčku a touto svíčkou pak všechny ostatní. Tak tedy
tato napůl vyhořelá lampička vydala ty krásné plameny, které moh
ly zapálit nekonečné množství dalších a rozžhavit celý vesmír.
A p_ece za první příčinu tohoto vzplanutí budeme vždy vděčit té
malá lampičce. Jak by se ty krásné plameny m*hly chlubit, že způ
sobily takový požár, kdyby věděly, že byly zapáleny od maličké
jiskry? ...

Podobně je tomu se společenstvím svátých. Za milosti a světlo,
jež dostáváme, vděčíme často některé skryté duši, ani o tom nevíme,
nebot dobrý Bůh chce, aby si svati mezi sebou předávali milost mod
litbou, aby se v nebi mohli milovat velkou láskou, mnohem větší,
než je láska i té nejideálnější rodiny na zemi. Kolikrát jsem mys
lela na to, že za všechny milosti, které jsem dostala, vděčím mod
litbám duše, která za mne prosila dobrého Boha a kterou poznám až
v nebi" POSLEDNÍ SETKÁNÍ.
Proto nebučme žárliví ani na ty největší ze světců, nebot je
jich sláva nám patří. ... "V nebi se nesetkáme s lhostejnými poh
ledy, protože vyvalení poznají, že si vzájemně vděčí za milosti,
které jim vysloužili korunu."
Můžeme působit dobro i těm, kd/ jsou již v nebi. Bůh vyslyší
každou opravdovou touhu lásky. Jak? On to ví: "Když budu v nebi,
kudu si muset plnit ruce malými obětmi a modlitbami, abych měl ra
dost když je budu jako déšt milosti spouštět na duše." POSjlEDNÍ
SETKANÍ. Společenství svátých se uskutečňuje ve svobodě lásky. Sdí
lení milostí se děje v společenství lásky, v jednotě osob. Navíc
milosti našich bratří jsou i naše, pokud své bratry milujeme.

Ale pouto společenství svátých je nekonečně těsnější. Známe.
manžele, kteří nemohou žít jeden bez druhého a jakmile jeden z nich
zemřel, ten druhý ho ve smrti brzy následuje. "Stala se ze mne ži
vá rána, jíž můj život odchází," řekla mi jednou žena, která ztra
tila svého manžela, a za dva měsíce se k němu připojila v Bohu.
Svatý Řehoř’Nyssenský vysvětluje společenství svátých tak, jak
existuje již na zemi životem věčným, který sjednotí vařící v Bohu:
"Ani zdaleka nezůstanou odděleni, nýbrž se stanou všichni jedním,
spojeni s. Milévaným, jenž je jediný; spojeni spolu svazky pokoje
podle sleva Apoštola, v jednotě Ducha svátého budou,jedno srdce
a jeden Duch díky jediné naději, v níž byli povoláni. A svazek té
to jednoty, to je Sláva." -

Toto společenství osob bychom mohli představit jako několik
svíček společně rozpuštěných, které tvoří již jedinou svíci,a je
jich knoty hoří stejným plamenem ...
Ohniskem tohoto.spojení, výhníj v níž se vytváří, 'je veliko
noční Kristus. Konečným ohniskem je tx*ojiční tajemství a Duch sje
tý, spojení Otce a Syna. Eucharistie je svátostí apo.1 ečenntví sv -
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tých. Kristus se dává za pokrm a církev v Něm proměněná se též stá
vá chlebem pro pokrm.světa.

Nebe je společenstvím plnosti. "To je Sláva", štěstí věčnosti.
Na zemi jsme "v těle". Sum Kristus, jako člověk, nemohl ještě říci'
v celé pravdě: ”J%te ve mně.”.Mluví v budoucím čase: "V onen den
poznáte, že já jsem ve svém Otci, On ve mně a já ve vás.”/Jn 14,20/.
Svou smrtí, ve svém zmrtvýchvstání, se stává Chrámem, v němž může-’
me bydlet. My také musíme zemřít pozemskému životu, abychom došli
oné plnosti společenství. Touha po naprosté jednotě je též touhou
po smrti. Křest je počátkem bratrství, protože působí, že umíráme
a jsme vzkříšeni v Duchu. Eucharistie je ještě větší bratrství,
protože je svátostí většího společenství s velikonočním Kristem.
A Terezie z Lisieux může tedy v plné g|?avdě říci: "Moje Nebe se dě
je na zemi” ... /Poslední setkání/ a v irozhovoru s i.atkou Agnes
říká: "Díváte se na nás ¿ bebes-:é výše, že? - Ne, sestoupím."
, Nebudeme již tedy prožívat překážek v přijetí těch, jež miluj eme, a kteří milují nás. Budeme prožívat jedni druhé, budeme to
vědět a budeme si vzájemně děkovat: "Všichni vyvolení poznají, že
jsou si navzájem povinni vzájemným bratrstvím a mateřstvím. Svatí
jsou moji prarodiče tam nahoře. " /Terezie od Dítěte Ježíš./ Slá
va jedněch bude slávou druhých.
Tento život nebe se musíme pokusit žít již zde na zemi. Vy
tvořit ve svém srdci všeobsahující přátelství a svou láskou šířit
dar'Běží. Duch at je v našich srdcích. Kdybychom dokázali milovat
universálně, posvěcovali bychom všechny a všecuno.’
Modlitba za naše bratry či za hříšníky je skvělý způsob, jak
milovat a jak uvést do pohybu dynamiku společenství svátých. Kaž
dá opravdová modjitba znamená vstoupit do společenství s Bohem.
Když k němu vysíláme nějakou prosbu, říkáme mu o svých potřebách:
zná je /Mt 6,c/; není to proto, abychom Jej pohnuli k dobrotě, aby
nvůli nam zakročil: Bůh je Láska. Ale když toužíme po milosti, ote
víráme se jí. Bůh klepe na naše dveře, vyzývá nás k modlitbě a mod
litbou otevíráme dveře Boží milosti. Modlit se znamená vstupovat
do společenství s Bohem. Když se modlíme "útce naš, ..." přijímá
me Boží otcovství a stáváme se jeho dětmi ...

yy.PBp_důvqdem_ spásg_pro_na|e_ bratry.
Když se křestan modlí za svého bližního, nejprve se on sám
touto modlitbou posvěcuje: otevírá se universální spasitelné Boží
lásce a stává se s Bohem principem posvěcení. Modlitebník je vy
slyšen ve svém vlastním srdci: vstupuje do spojení s Bohem a ne
chává. se prostoupit jeho nekonečnou dobrotou. V tomto smyslu mů
žeme chápat smysl slov ''Proste, a dostanete.”. Svatá Terezie od Dí
těte Ježíš pochopila o společeňštví^sváných .ve světle, které jí
Bůh dal, že stačí vydat se Pánu, aby ti, kteřé milujeme, byli při
tahováni k nám: "Ježíš mi dal prostý prostředek k dovršení mé mi
sie. Dcl mi pochopit táto slova z Písně písní: "Pí i táhni mne a po
běžíme za viní tvých olejů " /.../ Rozumím tomu tak, že když se du
še nechá unesu omamnou vůní, nedokázala bych běžet sama, všechny
duše, které miluje jsou unášeny spolu s ní.'*
Kristu nejprve stačilo požádat o své vlastní slavné spojení
s Otcem, < by se stal zdrojem univer&álního života. $a počátku své
veleknězi modlitby prosí: "Otče, oslav svého syna; pak motivuje
svou moulitbu posláním, které mu bylo svěřeno, aby oživil
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každé tělo /Jn 17^1/. Tehdy Otec naplňuje svého Krista svou vlast
ní plností a v Krista jsou naplněni ti,''kde se k Němu připojují
/Kol 2,9/. A tím je Kristovo utrpení spasitelné. V listu sv. Pav
la k Lidům čteme; ”Tou vůli jsme posvěceni, neboí Ježíš Kristus
jednou, provždy obětoval své tělo. Tak jednou obětí navždy přivedl
k dokonalosti ty, které posvěcuje.” /žd 10, 10-□.4/.

Modlitba za druhého, utrpení pro druhého nalézá svou účinnost
ve spojení, které se vytváří s Bohem, když se v Kristu a v Duchu
stáváme.důvodem spásy pro svévbratry. Tato modlitba a utrpení po
nesou ovoce, nebot i nás včleňují do dynamiamu společenství svá
tých.

FEU E'i LulilERE, N° 57, listopad 1988,
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Reflexe na radostné události v Litoměřicích, Olomouci, Trnavě a
Spiši.
• '

V Litoměřicích za účasti několika tisíc věřících byl 27. srpn a vysvěcen kardinálem Tomáškem biskup ThDr. Josef Koukl - Sever
ní Čechy tak dostávají v jeho osobě naději pro blízkou budoucnost.
Kraj zplundrované přírody i vyprahlých srdcí, kraj blahoslavené
Ldislavy i svědectví nevídaného exodu novodobých dějin. Tolik je

potřeba vyjít z falešného konzumu do opravdové svobody* Modleme se
za nového pastýře, aby smýšlení zatvrzelých obrátila.
Olomouc, jak jsme již referovali v minulém čísle Velehradu,
se povznáší k novému životu - po chudých letech svítá. Biskup ThDr.
František Vaňák je všemi přijímán s neskrývanou radostí. Na jeho
Častých cestách po diecézi ho provázejí zástupy věřících, které
svědčí o nové době - jsme tu! V Olomouci, Dubu na Moravě^ Prostě
jově, sv. Hostýně a jinde je nepřehlédnutelná skutečnost,' že víra
není reliktem minulosti!
V Trnavě v přeplněné katedrále i před ní byli 10. září věřící
svodky nebývalé události - uvedení prvního slovenského arcibiskupa
do úřadu. Arcibiskup Francesco Colasuonnt po přečtení, že biskup
Ján Sokol je jmenován arcibiskupem a prvním metropolitou slovens
kým, zdvihá nad hlavu jmenovací dekret. Svatého Otce. Bouře nadšení
se rozléhá po celém Slovensku. Je přítomen i kardinál Tomko a bis
kup J. Ch. Korec - zde už nejde jen o symbol.

Ná Spiši 9. září vítá nového biskupa ThDr. Františka Tondru
při jeho svěcení až 80 tisíc věřících. A jaké je radostné zjištění,
když na»ujištění slovenského ministra kultury Koyše, že doufá
v dobrou spolupráci’státu a církve, odpovídá nevý biskup, že bude
rad spolupracovat se státem :,ale po svojom”! A tak všichni věří,
že se pomalu naplňují slova kardinála Tomka "pod Tatrami sa rozvidnieva".

Tato radost však nezakrývá přítomnost a ta zní: í nadáleje
7 diecézí bez biskupa a téměř ve všech diecézích chybí světící
. biskupové*'. Věřme, že roze.dnívání pod Tatrami, v Severních Čechách
i jinde přinese i těmto otázkám brzké
Nepochybujeme, že
to co se nyní děje, je ovncexn
-»Acxro v letnil
i modliteb dneška.
H-yps-i-bun
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ČLOVĚKA

Autor, bývalý redaktor polského katolického časopisu
ipz”
a později týdeníku "Solidarnosc" je v současné době prvním nekomunistickým předsedou vlády.v Polsku. Text, který zkráceně uve
řejňujeme, byl poprvé přednesen na podzim roku 1977 v Klubu kato
lické inteligence ve Varšavě.

východiskem této přednášky bude tvrzení, že křestan může růz
ným způsobem bojovat a sloužit právům člověka, ale nesmí jedno:
dovolit si gesto Piláta tam, kde lidská svoboda a důstojnost jsou
potlačovány. Chci obrátit pozornost na několik Záležitostí, které
jak z křestanského, tak i z lidského zorného úhlu povazuji za nejdůlezitější:

1/ Překonaní toh», co bych nazval zástěrkovým myšlením. Vysvětlím,
o co se jedna: slyšíme častý argument, že tak jako Kristus ne
byl polit jL C iQV1H Lesi&Šem, ani církev není politickou církví. Tedy:
ani církví moci, ani církví politické opozice. To je správné. Cír
kev jde a musí jít svou vlastní cestou. Stanoviska, postuláty a či
ny v konkrétních záležitostech, vycházející od církve a různých
skupin zápasících za«prava člověka mohou být shodné, ale identifi
kace je nemožná, protože církev ve své podstatě má vlastní odlišné,
nadpolitické cíle. Tady nemůže dojít k nedorozumění a ke zklamaní.

Alel Znamená to, že od církve jako instituce nelze nic čekat?
Ze se nedá nic očekávat od křestanů nejen jako členů určitého spo
lečenství, ale jako občanů? Tedy: co je tu tím, co nazýváme "zá
stěrkovým- myšlením"? Ukážu to na příkladu jednoho textu, jenž byl
publikován v jednom z našich katolických časopisů. Zní takto:
’’Lidstvo chápané jako znamení odporu mění svět. Ale není možno
přivádět toto znamení k realizaci politikem, jenž usiluje změnit
společensk®-politické struktury. Cíle politika jsou blízké, tak
nějak pod rukou a nedozadují se milosti, nýbrž síly. Kristus nemě
nil politické struktury, učil vidět dál, v nekonečno milosti.
Kristus není znamením politického odporu. Jeho nesouhlas je hlrbd.
Stále mluvil o Božím království, které v žádném případě není poli
tickou strukturou. Ježíš se stavěl proti světu na jiné rovině, ne
bránil své království, pouze je předkládal. Kdyby se stavěl ueívnzívne proti strukturám tohoto světa, vytvořil by z církve struktu
rální opozici podle měřítek politických struktur světa. Velmi čast3 zaměňujeme právě tuto strukturální opozici za znamení odporu,
zatímco abychom byli tímto znamením, vyžaduje být tak, aby celé na.ao- «.±.91.0 společenstvím s trpícími."
Tolikýzmíněný text. Takové'úvahy vyvolávají můj souhlas i od
por zároveň. Souhlas proto, poněvadž Kristus skutečně je bythotriě
a a^olutně znamením jiného odporu, církev rovněž musí být známením jiného odpo.ru a křestan- také křestan zabývající se politikou
musí nestav sobě znamení jinch®, hlubšího odporu. Bez něho totiž
není křestanem. S tím souhlasím.

vAle jak jsem řekl, tento výklad budí zároveň můj nesouhlas.
Nebof co dělat, jestli tak krásně.zformulovaný požadavek "aby celé
naše bytí se stalo společenstvím s trpícími" se nedá realizovat
jinak než ponorem do skutečnosti .tohoto světa, svědectvím, jež .mu
sí byt hodnoceno jako svědectví politické a ktere ve své podstato
táce bere cvedectvím e z^iangažcnjéxiím politickým, Lolitirkým ne ve

8

VELEHRAD

9/89

smyslu, morálně politickém. IV.ůj nesouhlas tedy nevyvolává to, co
bylo ve zmíněném textu napsáno, nýbrž to, co v něm černé na bílém
nestojí, ale.v praxi je morálním únikem a ’’zástěrkovým myšlením.-"

Teologie učí, že Církev, která samozřejmě není Církví politic
kou, musí plnit svou roli proroka a kritika vůči nespravedlivým
společenským st^ ň: tur "m z pohledu mravního. D^bře, ale co Přestá
né ve své občanské činnosti, katolická sdružení, jednotliví věří
cí? Budou se ohánět Církví, jež není politická, místo odpovědi
na otázku, co konkrétně dělat? Toto je exemplární příklad zasturkovéno myšlení.

1 ,?i. e radost, že od jisté doby stále více vystupuje v oficiál
ních vystoupeních církevních představitelů na prvé místo obr~na
prfv člověka, nikoli pcyuze obrana Církve a jejich institucí. Víme,
Ž3 t:to síla Církve plyne na prvním místě z toho, co je v ní nej
vnitřnější: z Krista. Na dalších místech je třeba jmenovat pevný
postoj episkcpátu, masovost a lidovost Církve a také její inte
lektuální živos+. Síla Církve plyne tedy z něčeho, v čem máme my
všichni spoluúčast. Ale není tomu Často tak, že tato její síla bý
vá zástěrkou naší vlastní odpovědnosti individuální, i kolektivní?
Tuto odpovědnost z nás nesejmou naši biskupové, byt sebelepší a
sebestatečnějsi. Říkat, že ...7/, věřící, se nemusíme angažovat na
oř ránu práv člověka, protože za nás v tomto směru mluví biskupové,
Církev, je dalším příkladem ’-zástěrkového myšlení”.-

Vím, že jde o problém velice komplikovaný, ale kladu ho jako
problém našeho svědomí a postoje, protože jsem přesvědčen, že "zá
stěrkové myšlení" a "zástěrkový postoj" vedou k únikům a mohou
být velmi snadno gestem Pilátovým.
'2/ Druha záležitost, kterou adresuji nejen katolíkům, ale všem,
kteří u nas zápasí o práva člověka, se týká toho, co to vlast
ně je tento zapas?

Domnívám se, že se zde vyskytují dva druhy činnosti jako rub
a líc teze mince:
a/ protest, demaskování bezpráví a požadavek nápravy křivd;
b/ vytvoření něčeho, co bych nzval společensko^ infrastruktu
rou těchto práv a co je možno nazvat též utvářením spole
čenského etosu;
V německém jazyce existuje rozlišení, které bych chtěl použít:
Grundrechte a Grundwerte. můžeme to přeložit: základní práva a
základní hodnoty. Každý demokratický stát musí to první' /Grundrech
te/ zajistit, to druhé /Grundwerte/ chránit. To znamená umožnit
tužným společenským strukturám, církvím, politickým stranám, odbo
rům, spisovatelům a lidem kultury, rodinám a konečně každému jed
notlivci svooodu dobrovolné účasti v orůcesu, který tyto základní
hodnoty vytváří a udržuje ve společnosti.
Čím ale je tvoření těchto základních hodnot v situaci, kdy
základní práva ne jsou .-respektována, jsou respektována částečně
nebo jen na pepíře? Odpovídám, že tady tvoření těchto základních
hodnot musí předcházet tvoření infrastruktury, to znamená na ofi
ciálním myšlení nezávislého prostředí,-které je schopno postupně
měnit duchovní klima naroda* Takďvou úlohu plní*ú nás úž dlouhá
léta katolická církev, k níž se -připojují i komunity literární,
vědecké a další. Pouhý protest, byt sebehlasitějsi a sebebojovnější bez ^zázemí této’ infrastruktury může vyznít naprázdno, i když
netvrdím, že protestovat se má .‘ca tehdy, kdy tato infrastruktura
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existuje. Velmi často právě osamoceny protest, biblický ’’hlas
volajícího na poušti”, může takovou infrastrukturu uvést do živo
ta.

3/ Třetí a poslední aspekt je ten, že zde mluvíme o právech člově
ka. Chci položit důraz na obě slova:
člověk^

Jako křestané jsme vyznavači personalistického pohledu na
člověka, který vede k úctě vůči němu. Jeho protipólem je relativizace člověka, jeho chápání jako pouhého stroje nebo součásti ano
nymní masy. Jpolu s tím souvisí i problém relativizace prava. Zá
kladní otazka zní: je právo privilegiem udělovaným nebo neudělovaným občanovi? Společenská výchova a politická kultura mají být
získáváním pocitu vědomí svýca práv i práv druhých, z čehož plyne
požadavek vůči statní moci, aby tato práva chránila. To ovšempředpokládá chápat je skutečně jako práva a ne jako privilegia.
Pr^va člověku nikdo neudělil, s nimi se člověk narodil. Jejich
původcem je sám Stvořitel. Tak je třeba přistupovat i k mezinárod
ním paktům o lidských právech, které Polsko /1 Československo
pozn. překladatele/ ratifikovalo.
Je dobré a požehnané, že se ve světě hovoří o lidských právech,
nle spoléhat musíme jen sami, na sebe. To znamená, že rozhodují
cím se stává, čím je a jaká bude naše společnost. Realizace lepšíno a svobodnějšího státu vychází.z naprosto prosté a obyčejné
zásady: ’’Vstaň a jdi přímo! Jednej jako svobodný!"

Rozhovor

s bratrem Ivanem

Bratří^Nejsvětější_Svátosti - čenká kongregace založená v roce

lč>88 otcem Václavem Klementem Petrem, který zemřel v pověsti sva
tosti v roce 1901 v českých Budějevících. Rozhovor nám'laskavě

poskytl zástupce generálního představeného, bratr Ivan.

jůc’rš chn ■ řo.qy i kongregace by se měly stále inaplrcrvat myšle
ním a dílem svých zakladatelů
.

br±I_.; Před ste lety pater Petr pochopil situaci, už jako student
semináře: obnova víry nebo■křestanství spočívá v obnově
kněžství. Proto se stává zakladatelem komunity, která chce pomoci
ve výchově kněží, ve výchově k duchu služby. Podnět mu dává svátý
etec Lev XIII.: "Vychovej mi mladé muže na dobré kněze!" Jeden z
bratří odchází do Turína, aby se podíval, jakým způsobem,, moderně,
působí don Bosco. Ten Petrovi vzkazuje, aby shromáždil kolem.sebe
několik kněží a založil kongregaci, která by vychovala zvláště
chudé a opuštěné, kteří nemají možnost studia. Petr kupuje starou
továrnu, Schmerlingovu v Českých Budějovicích., a,y ní zřídí inter
nát, v průjezdě je kaple, a podobně jako don Bosc< se stará o mlá
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dež, o všechny, odvržené lidskou společností. Z nich jsou také
pi‘vní členové kongregace.
gfd^í Radlo slovo obnova,

obnova víry ...

brtK: kyšlenka té obnovy ... to je situace dnes, kdy se chceme
zapojit do světové obnovy víry. Jak? Jako křeeíané chceme
ukázat světu, že věřit v Bcha, Boha skutečné mezi námi přítomného,
má nejen smysl, ale že je v tom naše štěstí i.radost i naděje.
Chceme ukázat na Ježíše, který skutečně sloužil a slouží druhým.
Vzpomínám si, že to byl už jmenovaný papež? který na Silvestra
na přelomu století, vybídl všechny biskupy, kněze a řeholníky, aby se modlili za seslání Ducha svátého, aby toto století bylo
stoletím nových letnic.
Redx: Bylo také stoletím dvou strašných válek.
Ale zpět ke kongregaci, je sympatické to spojení ’’kontemplace a boje”, rozjímání, eucharistii a činnost, konkrétní služba...
brxIA: Víra v přítomnost Pána v Eucharistii. Bůh je někde jinde,
někde za dveřmi, vzdálený, neosobní - myslelo se. Ale Bůh
je tak blízký, musíme si k němu vytvořit osobní vztah. A Ježíš je
jedním z nas, náš bratr. Tělo se stalo Člověkem, z Karie Banny.
To je tajemstvy, které velmi dobře pochopil pater Petr. Skutečně
uvěřil v přítomnost Pána mezi námi. Na vrcholu svého života, když
umírá, tak volá jednoho z bratří a říká, aby mu donesli do cely
nejsvětějŠÍ svátost. “Pane, dnes Tě naposledy vidím v této přepodivné svátosti, ale brzy Tě uvidím tváří v tvář ... ”
I v dnešní době potřebuje náš národ obnovit živou víru i úctu
k eucharistii, aby z ní lidé čerpali sílu, aby věděli, kde se mo
hou uzdravit. Ve mši svaté je velmi krásná prosba, kterou kněz vy
slovuje tiše: "Pro Tvou lásku, Pane Ježíši Kriste, Tě prosím, at
přijímání Tvéhjo těla a Tvé krve není pro mě odsouzením, ale ochra
nou a lékem pro duši i pro tělo.” Posláním kongregace je přibližo
vat se k tomuto tajemství - modlitbou, meditací, prostě vším. Učit
lidi žít s Ježíšem, přicházet k němu. Když jsou beznadějné věci,
těžkosti, jít před svatostánek.

RecL : Kontemplace, výchova. To předpokládá svobodu, svobodné půso
bení. Co v posledních čtyřiceti letech, ct léta padesátá. Z
čeho žili bratři, jak se snažili plnit svéAposlání.
bíhKy Po smrti zakladatele se kongregace rozvíjí, mimo jiné do
~ Vídně, v první republice představení cítili, co je třeba,
co je aktuální. Sířili osvětu moderními prostředky. Začíná film,
máme šestnáctku, promítáme, jezdíme po farnostech s Golgotou, Terezičkou. Z výtěžku jsou živi chudí studenti. Valka všemu udělala
konec, generální představený Krebs umírá v Dachau v roce 1942? da
li?) by se říci první mučedník kongregace. Po válce tři léta slibné
ho rozvoje, pak padesátá léta, likvidace v šechr* klášterů,. domů
m>oho bratří je ve vězení. Dnes ee začíná všechno znovu rozbíhat,
studium, modlitby u nejsvětějŠÍ svátosti. Chceme se stát kongrega
cí, která by byla otevřená, s možností pro každého, kdo chce při
jít a setkat se s Pánem, kdo chce prožívat společenství lásky. To
je to podstatné, dávat lidem podněty, učit je, říkat jim, proč je
nutný osobní vztah k Bohu a ne jen naučené modlitby.
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Red.: To se dostáváme do budoucnosti»

i

,

Ano, to jsou naše úkoly a plány, v rámci obnovy víry» Aby
i naše chrámy bylyyfcráané a důstojnéi liturgie, všechno
a hlavně - aby naše postoje odpovídaly křestanské zvěsti, abychom
svým životem ukazovali, že věříme v přítomnost kána»
Redr: Děkuji za rozhovor.

Text otce Petra z konce minulého století
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¿ Milí bratři moji, nic na světě vám nesmí býti dražšího nad
kastel, nad oltář se svatostánkem, kde Pán Ježíš v Nej.světější
Svátosti stále bydlí, ve dne i v noci za nás se modlí, každý den
se tajemně obětuje a s láskou nevýslovnou k nám mluví: J'Pojďte ke
mně všichni. Já vás miluji více nežli matka svá nemluvňátko, více
nežli vy sami sebe můžete milovat»Proto vám budiž tento svato
stánek pramenem největšího blaha. Proste, aby vás strávil oheň
jeho božské lásky. At je váš život ustavičnost obětí chvály, slávy
a lásky k němu.

0 děti moje, kéž bych vám mohl otevřít své srdce A vlastní
krví vepsat do vašich srdcí lásku velikou, největší k tomuto ne
beskému tajemství na oltáři. Když klečíte »před svatostánkem, mluv
te s Pánem Ježíšem jako dítě s otcem, pokorně jako žebrák s nebe
ským králem, ale též sladce jako nevěsta se svým ženichem.

To vědomí, Pán Ježíš přebývá s námi pod jednou, střechou, at
vás nevýslovně blaží. Stokrát za den na to pamatujte, a když ne
můžete tělesně, tož aspoň duchem pospíchejte před svatostánek.
Žiti v ovzduší oltáře neznamená nic jinéht- nežli žiti v ovzduší
oběti. V lásce k Pánu Ježíši v it Qjsvětě jš'í Svatosti hleďte, milí
bratři, předstihnout i cherubíny a serafíny.
Připravil STRACHKVAS

Zeptali
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se

Qtázka_redakce: Budou mít české země biskupskou konferenci? V Ů-em
j,e výz^Bm £.isk upská konference?
Biskup je nejvyšší představený své diecéze. V ní rozhoduje
cam nebo skrze jiné o všem, co se týká duchovenské činnosti. Bis
kupové pat vytvářejí sbor, který je nástupcem sběru apoštolů, Ja*
ko sbor biskupů vykonávají svou pravomoc v čele s ’’římským“ bis
kupem - papežem - nad celou církví, at-rpzpltýleni na celém světě
nebo shromážděni na obecném, ekumenickém sněmu. Rozhodnutím pape
že Pavla VI. z roků 19o5 byl z vybraných biskupů-.ze všech zemí
světa vytvořen biskupský synod, který má upevňovat pouta a sptluy
rrtci všech biskupu se óvatým utcem a pomáhat papeži svými radami
v činnosti týkající se neporušenosti víry a mravů, udržování cír
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kevní kážně & w&tenl 6t&zekf kt&rí ©e týkají člnntsii eírkve v&
světě /srůV. kán, 342/♦
pálé aa pak uplatímjé kaUgiélrií ’ ů&ttwst biskupů,
dle*
Géžnfsh biskupů,
péirtlkuiárníah Koncilech & na biskupských konfé^eheích. Ziiáfte tři dřuhy páftikuláfních koncilů i 1* plenární
kónoll, který jé shromážděním ^éstupeů v^ch partikulárních církví
určité biskupské konférencs; 2, provinění koncil* na kterém jsou
shrotftáždfei fcastupcl určité jediné církevní provincie /u nás např-.
česká'nebo moravské// 3» dleoé&ní koncil, který je shromážděním zaétupců p<w jediné partikulární- církve /diecéze/* 'Mik úvodem k
hlavním otázkám, na které mé etrubné odpovéíět tento Slánek.

Církev po druhém vatikánském koncilu očekává mnoho od již dří
ve existující instituce biskupských konferencí, která vsak přece
byla více méně v praxi oírkve opomíjena a neměl» Žádná právní pos
tavení v církvi. Biskupská konference je trvalou institucí. Kodex ,
o ní jedná v kanónech 4^7 - 459» Je shromážděním biskupů některého
národu nebo území, kteří vykonávají společně některé pastýřské úko-,.
ly pro věřící ávého území. Tyto pastýřské úkoly vykonávají společně
proto, aby se více rozšiřovalo ono dobro, které poskytuje církev
lidem a to především různými formami a způsoby apoštolátu, které
jsou vhodně přizpůsobeny okolnostem místa a času /srov. kán. 447/*
Z moci právo náležý k biskupská konferenci všichni diecézní bisku
pové a jim na reveň postavení /mezi ”na roven postavené” nejsou
uznáváni administrátoři diecéze a to ani tehdy, jestliže mají bis
kupské svěcení/. Dále jsou t* biskupové-koadjutori, pomocní bisku
pové a jiní titulární biskupové, ale jen ti, které Apoštolský sto
lec nebo sama biskupská konference pověřila zvláštní službou na
území biskupské konference. Ostatní pak titulární biskupové a pa

pežský legát nejsou z moci práva členy biskupské konference /srov.
kán. 450/. Výše zmíněný /v závorce/ administrátor diecéze, pokud
má biskupské svěcení je pak členem biskupské konference jako bis
kup pověřený na území biskupské konference zvláštní službou.
‘

'

•*

Po vyslechnutí diecézní«h -biskupů, jichž se to týká, ... může být biskupská konference zřízena na větším nebo.menším území, např.pre celý stát, prn určitý jeh» kraj, pro jazykovou oblast zasahu
jící do více států , apod. Zřizování, rušení nebo obnovovaní bis
kupských konferencí je věcí jedině nejvyšší autority, po vyslechnu
tí diecéznícri biskupů /srov. kán. 449 §1/. Vzhledem, lc tomu, že má
me v českých zemích již 3 diecézní biskupy - a tři vytvářejí kole
gium, sbor - očekáváme, že bude zřízena biskupská konference pro
české země. Apoštolský stolec by však mohl po vyslechnutí diecézních
biskupů ČSSR vytvořit biskupskou konferenci pro celou republiku.
Jistě komplikují situaci diecéze, které nemají své diecézní bisku
py, Nezbývá než se modlit v očekávání věcí příštích.
*•
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K čemu jsou biskupské konference.dobgj? Obecně to Již bylo vy
jádřeno výše při volném uvedení textu, kán,’ 447* Biskupská konferenoe pa svém zasedaní, které musí se konat nejméně jednou za rak,
zkoumá předem připravené otázky od stálé rady biskupů. Učiněná roz
hodnutí v projednávaných otázkách musí být schválena nejméně dvou
třetinovou většinou biškupů|;š._j?ezhodujícím hlasem. Rozhodující hlas
mají především diecézní biskupové a biskupové ko^juttři. Poradní
hlas pak titulá^hí biskupové, pokud jim není stanovami biskupské
konference přiznán rozhodující hlas. Rozhodnutí biskupské konferen 
ce nabývají platnosti až po schválení ©d Apoštolského stolce.
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Těmito rozhodnutími se pak 'sjednocují biskupové v jednotném
postupu při zavádění obecných předpisů do praxe, ve svém postoji
k problémům, které jsou jim společné, v řešení i vztahu mezi cír
kví a státem a řešení dalších záležitostí, které mohou účinněji
pomáhat šířit Kristovu zvěst na území biskupské konference.

Petr
EKUMENIZMUS

JE

NOVOU

NADEJOU

KŘESŤANSTVA

Uvádíme kapitolu ze souboru myšlenek a úvah Antona Srholcp
’’Experiment lásky’', který vydali v samiz datu jeho přátelé k autO'
rovým letošním šedesátinám. Anton Srholec je slovenský kněz b^z
státního souhlasu, zpovědník zesnulého spisovatele Dominika Tatar
ky.

Ekumenizmus je novou nádejou křesťanstva a bratského spoločenstva yšetkých ludí. Na jeho základe sa aj dnes stává Cirkev
planetárneu. Objavuje neeurópske civilizácie a kultúru Afriky,
Azie, tretieh* světa. Objavujeme aj bratské a sesterské křesťan
ské cirkvi ako. Béžie a Kristové. Naše zmyslenie bude musiet byť
vysoko ekumenické v rámci celého křesťanstva a chápavé pre všetke, co nesú iné kultury, mnohé staršie ako křesťanstvo. Boh pro
střední ctvom svojho Syna zachraňuje celý svět. Aj evanjelium je
určené pre celý<tsvet. Nie aby nahradilo všetko staré, ale aby to
doplnilo a posvátilo.z Postupná sekularizácia a odumieranie nasej
štruktúry majú v Europe 'za následok křesťanstvo bez kostola. Tak
si viem predstaviť bez kostolov aj křesťanstvo v Čine, v Indii
alebo v Afrike. Prísíub věčnosti na tejto zemi má len Jeho Slovo.
Modlímezsa za jednotu kresťanov. Nám je ťažko robiť ekume
nizmus vo veíkom. Kedy střetneme skutočného, živého evanjelika
alebo kalvína? Ale prídete domov z kostola a sadnú si s vámi va^i domácí ’’protestanti” k stolu. Našou úlohou^nie je ich násilu
tahať tam, kde sme my, ale vo svojej viere byť věrní a voci nim
byt zhovievaví a trpezliví.

Ten posun sa dá poznať v dvoch slováeh: ortodoxia a ortop?ax. V minulosti sme chránili svoje neomylné učenie. Učili sme
$a a vyznávali sme dogmy. Len pravá viera nás mohla zachránit.
Vznikla dok*nca cirkev ortodoxně - a neboli sme to my. Je velká
múdrost a sila v pravdě. Pravda oslobozuje. Čo nás Pán Ježiš učí,
je skór ortoprax: Následuj ma. Rob podobné. Kto zachovává moje
pri.lázania ... Kým poznáme Božie slovo a svoju vieru, dáváme si
pozor, aby sme žili tak, ako nás viera učí. Táto kultúra života,
svědectvo lásky, vyjádřené porozuměním, účasťou na živote našich
blízkých, práca a modlitba, aby sme bolí jednotní - to je najkrajsí príapevok k zjednoteniu.
Ani my katolíci nie.sme takí jednotní, ako sa to navpnok
zdá. Keby sme bývali pod jednou střechou a jedli z jednej misy,
zistili by sme, koíko je medzi námi rozdielov. To hlavně je lá«ka, ktorá nás zjednocuje navzájom aj s ostatnými.

Zápas o jednotu kresťanov je aj zápasom o naše rodiny, o jnAšu obec. Pokrstených Íudí střetáváme každý den. Jakým znakom
nocy už nie je účaať na • bohnalavácáina
i'odiú^v’
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sa musí zmierit s tým, že ich^deti plávájů v iných vodách, a predsa ich nesmů odpísat a odsadit. Zápas o jednotu je zapas o nich
tam, kde sů. Je to čakanie a odpůštanie. Zápas o stále novů rovi
nu, na ktorej by sme sa mohli střetnut.

Podobné to bude aj vo veíkom. My nemožeme okradnůt našich
odlůčených bratov o velků boléstiplnů kalváriu, ktorů přežili. Po
dobné ako my aj oni májů svoje dějiny a tradicie a za svoju vieru
draho platili. K jednote podstatné prispejeme svojou hlbšou ludskostou a živšou vierou. Teda nie kto má viac pravdy, ale kto má
živšiu vieru a lásku.
Nekatolícki krestania sa navzájom stretávajů, navštevujú, budujů mosty. Náš projekt zjednotenia sa im nezdá ůprimný. Naširoko
otvarame brány, aby len přišli, obrátili sa a přijali našu neomyl
ná náuku. Aj modlitby sa im zdajů len růškom, krorým kryjeme svo
je mocenské úmysly. Nie sme ochotní odhodit pýchu, ospravedlnit
sa odprosit a brat ich ako rovnocenných partnerov a bratov. Jed
nota nenastává po diskusii. V nej sme majstri a diskutujeme po ce
lé stáročia. Jednota nastane v láske, ked s pokorou přivítáme
a přijmeme yšetky ich hodnoty, ktoré sů im svaté a nie sů ochotní
sa^ich vzdat. Ani oni necakajů, že sa zrlekneme hodnot, ktoré sů
svaté nám.
Protestantské nakladateístvá vydcivajů knihy pre mládež od
odborníkov, kde sa ani raz nezacituje Písmo. Nové generácie knih
sů knihy nebiblické. Přijali katoličku charizmu, podía ktorej •
teologická veda Písmo předpokládá, ale necituje. Idů na nové ces
ty. Rehabilitovali ženu a teológiu: opierajůcu sa o ůstne podanie.
Veria svojim íudom. Stávajů sa ’’katolickéjší” než katolíci. Až
u nich vymrie stará generácia, našou úlohou bude upozorňovat íudstvo na vážnost a můdrest písma - Božieho slova.

Ale aj my musíme dorůstána partnerov. Pravda je všade fascinujůca a přesvědčivá, ak za ňou stojí osobnost. Ako pravda Písma»
tak i pravda života vyžaduje híbku a celého člověka. Ak budeme
ako Školáci len eitovat Bibliu, ciele ekumenizmu nedosiahneme.
Budeme si rozprávat sami pre seba. Vývoj však určité musí íst
cestou ekumenizmu ako novou cest.ou íudstva.

Třeba nám však začat od seba, pracovat na sebe. Rozhodujůca
je naša duchovna kvalita. Cirkev je tu pre člověka, tak ako táto
Zem pre Íudí. Tak sníval o člověku a o Zemi jeden z najvačších
Spisovateíov tohto storočia Saint-Exupéry, letec, ktorého zastře
lili na konci poslednej vojny. Sníval o člověku,z který bulle hrstem;
všetkých ostatných Íudí. Taký má byt pravý krestan.

• ••
* Viera rozprava o^živote, o zmysle aj tam, kde sa iným zmy^l ■
stráca, o radosti a štastí, ktorá sa skrývá v každéj situácii,
živote, kto>ý sa oplatí žit za každých okolností, aj v smrti,
;
lechtá je len súčastou života. Učí milovat život a slůžit mu prá- J
ve preto, že je taký krátký, ohrozený a pominuteíný. Viera sa v *
dnesncm svete stává vedou, dokonca jedinou vedou o skutoČnom živo
tě.

3^ .
Ptjdla tohp spoznajů všetoi, že ste moji učenípi, ako aa bud^ta
nav z á j om mi Lov aí
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PCJTNÍKOVI

Zase jsem jednou v noci nemohl usnout, Vždyí to znáte: pře
valujete se na posteli, hlavou se tuhnou myšlenky na zítřek a vče
rejšek, míchají se v pestrý' ' kslei loskop, který si promítá pro
tivně bděle vědomí proti vůli n. nm .Pěného Já, rozhořčeného nad
svévolí jinak ve všem poslušného áiu...y. Vrit.lní podráždění z meš
kajícího spánku však tentokrát prošlo puc.”uhodnou proměnou, Do
vědomí, přemítajícího nudné clv/zy, pronikla myšlenka na americkou
sondu Voyager. Vymazala banální ob.-uLy každodsrního koloběhu a
zaplavila mne zvláštní, téměř sl'-?uc Zní náladou. Denní kakofonie
zmatku, práce, útržků myšlenek přehlušila tento základní jasný
ton, čekající na svou noční příležitost. Půlnoční Brno poslalo
unavené ■ tramvaje na konečné a stolilo se do klubíčka nočního ticha;
já ležel na posteli a prožíval z- láštní c.konžj.k, kdy nám milosrdná
přítomnost dává nahlédnout hloubku prožívaná události v jedineč
nosti souvztažného smyslu, na okamžik odhalujícího svou nevyzpy 
tatelnou tvář. V duchu jsem stál na osmi metricích speciální sli
tiny a lidského důvtipu, pozoroval zářící sluneční .pomeranč, ne
chal se pohlcovat bezedností vesmírného prostoru. Dílo lidských
rukou vidí poprvé náš planetární mikrokosmos 'zvnějšku.
Obrací se k němu zády a praskotem radiových vln, které po čtyřeeh
hodinách přinesou na Zem snímky Neptuna, mu dává sbohem. Poslednísignály vyšle příští rok z hranice sluneční soustavy, kde mezi
planetární prázdnota přechází v mrazivé nic mezihvězdných dálek.
Poutník se změní v mrtvou schránku, nesoucí lidské poselství ano
nymní hvězdě, vzdálené 22 tisíc roků bezmocného»letu. V roce 1969
zakoušel člověk vlastníma očima poprvé rodnou planetu jako předmět,
jako jedno vesmírné těleso mezi jinými. Nádherně barevnou, pose
tou bílými cáry mraků a modří oceánů, leč takto donucenou vzdát
se svého privilegovaného postavení matičky země, kterou naše běž
né myšlení přes všechno vědecké ujištování považovalo za absolut
ní horizont lidského pobytu^ Nyní, po dvaceti letech, se stává
lhostejným předmětem celá sluneční Soustava; Modrá planeta se měhí v jasnou tečku, jen o trochu zářivější než okolní hvězdné po
zadí, viděné z dosud nezvyklého úhlu.
Nový úhel pohledu neznamená jen řadu nečekaných odborných náw
le^ů.. Nedá se prostě zarovnat do nekonečné řady faktů, které nám
cválající vědecký pokrok denně klade na stůl. Změnila se nejen r^vjjia faktického, nýbrž i lidská perspektiva vcelku. Vidíme sami
šehé z hlubin vesmíru, vzdálených čtyři hodiny letu slunečního pa
prsku, z bodu, v němž se propadá do relativity i třistaleté výsad
ní postavení naší sluneční soustavy. Nahraáměý.astronomickou pers
pektivu žerným úhlem historika. Vzájemným porovnáním bodů obratu
Vyniknou dramatické proměny měřítek, jimiž byla mustrována samor
zřejmost daného vidění světa.
Aristoteles sice nebyl první, kd® spojil fyziky s filosofií
: /ta je od samého počátku považována za vědu.o- FYSIS/, rozhodně
Však nejdůsledněji promyslel filosofické pojetí pohybu: od meta
fyzického střídání kladného a záporného určení na substrátu
/STERESI3, EIDOS/, přes vzájemné působení jednotlivých substancí
/DYNAL1S, ENERG-EIA/, až po kroužení nebeských těles v jednotlivý^sférách? kde Země tvoří nehybný střed. První systematik vědy
ně spojil své pojetí jsoucna s určitým kosmologickým systd»sm.
Středověk přejal Pt o lemem.;; o ..jednodušší
sfér;
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scholastici kladli v metafyzice důraz spíše na vznikání /creatio
ex nihilo/ a vytvořili impozantní stavbu hierarchicky seřazených
jsoucen, završenou teologickým a mystickým poznáním Absolutna.
Presto i pro ně byl geocentrický systém, podstatní spjatý s filo
sofií /teleologické nazírání entit/ a plně odpovídal tradičnímu
b i b1i ckcmu oojetí.
Galileův vynalez teleskopu umožňuje přesně pozorovat pohyb
nebeskýc.i těles a jeho tvůrce potvrzuje Koperníkovu heliocentric
kou hypotézu. 'zásadní nesouhlas přednáší jeden z největších teo
logů 17o století, kardinál Bellarmin. Inkvizice neklade za vinu
obhajobu převratného tvrzení: Galileo je souzen za to, že je po
kládá jako nezvratnou pravdu a ne jako matematickou nebo fyzikál
ní teorii. Astronomie nahlodala dosud neochvějnou jistotu středo
věkých metafyziků o harmonické stavbě všehomíra. Filosofie hledá
nový záchytný bod, Hřestává slepě důvěřovat smyslům a z nich vy
plývajícím rozumovým závěrům, které člověku předkládaly falešný
obraz světa. Jistotu o poznatelnosti jsoucna nahrazuje pochybost
a Descartes nachází nový Archimedův bod v reflexi obsahů vědomí.
Jejich danost je evidentní, nevyžaduje žádné další předpoklady.
Z filosofie se stává ”škola nedůvěry” /Nietzsche/. I obrovský
rozmach vědy a techniky můžeme připsat nejistotě Člověku vůči
universu, jež ztratilo svůj předzjednaný smysl. Poznání přírody
se v novověku kryje se slůvky ',:Zxtocnit se”, ’’ovládnout”, ’’využít”.
Věděni se poprvé v historii stává mocí, zaměřenou právě k tomuto
účelu. Smyslem jsme si jisti jen ve světě, který sami vytváříme
vlastní prací a důvtipem. Homo faber poznává sám sebe jen v zrcad
le vlastních výtvorů. Vrchol vývoje zasedla Marxova usilovně pra
cující opice a diktuje světu vlastní měřítka hodnot. Vl^da faktu
/od facere: udělán®, učiněno/ se ve věku technologií
zmocnila
prostoru, který dříve 'se svrchovanou samozřejmostí náležel theoretickému, tj. nazíravému myšlení a kontemplaci, po dva tisíce
let platnými ideály dokonalého života. Vida cw dokáže pár šikov
ně seřazených sklíček, revoluční obrat v astronomii a následná ne
jistota o světě, které se až dosud jevil bezproblematicky pocho
pitelný.
Americká družice unikající ze sféry sluneční přitažlivosti
Jistotně nezměnila lidskou perspektivu tak převratným způsobem ja
ko Galileovo hvězdné kukátko. A nejde konec konců jen o učL.lost
faktického rázu, pouze o další krok v postupném dobývaní kosmu?
Nové poznatky zastíní předešlé a jen potvrdí železný kruh relati
vity vědeckých zjištění. Musíme vyrvat nenasytné vědě skutečnost
poutníka ke hvězdám. Nebude snadné převést computerovou mluvu fak
tů do úplně odlišného světa významů. V duši básníka, hudebního
s kladatele nebo baletky se zhmotněný soubor technologií za Neptu
nem přetváří v symbol, poukazující k rovině smyslu, která transcenduje rovinu užitečnosti a vědeckých kalkulací. U filosofa se
databáze mění v anabázi krajinou vnitřní zkušenosti se sebou samým, zarámovanou do věčné otázky kdo jsem, kde jsem a proč jsem z
tady. A iyní tato otázka dostala novou, planetární dimenzi nalé
havosti. Fyzicky překračujeme práh heliocentrického systému, jehož
přesazení.a uznání za nesporný famt spoluvytvořilo novověkou tvář
nost světa. Janusovskou tvář letu k.Neptunu a hladomoru v Somál
sku. Můžeme se stát bezmocnými zajatci jejích uhrančivých očí. Mů
žeme zkoumat s profesionální slepotou odborníka každý detail fas
cinujícího obličeje. Můžeme vsak i poodstoupit. zamyslet se a krok
■za krokem se učit číst mnohot v árnast «věta v nás i kolem nas.
Václav Umlauf
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VZTAHY

V

MANŽELSTVÍ

A

RODINĚ

Každoročně se pořádají v Rakousku poslední 3 dny vjoce jorady o aktuální cli problémech pastorace za účasti biskupů, knězi
i laiků. Poslední pastorační konference v roce 19B8 probéhra na
téma Životní vztahy v manželství a rodině. Přinášíme stručné vý
tahy z několika referátů, které na konferenci odezněly. Jsou v
mnohém inspirativní i pro nas.
Annelise Fuchs, PhDr., klinická psycholožka, generální sekretářka^odděleni pro^pracovní společenství ve Vídni.
Kdysi bývala rodina početnější jednotkou více generací, jež
se navzájem doplňovaly, společně žily i pracovaly. Dnes je spíš
izolovaná /rodiče + 1 nebo 2 děti, pracuje se mime/.
Výchova a příprava na manželský a rodinný život prakticky ani
neexistuje. Je to neodpovědné jak od státu, tak církve. Proto ty
důsledky /tápání, konflikty, rozvody/. Život rodin je narušen.
Dnes se doma nerodí, nelécí ani neumírá. Rodina chce ženu pro se
te, povolání též. Ženy jsou přetíženy, ženství ochuzeno, rodiny
trpí krizí ženství. Dnes nftusí muž převzít část tzv. ženských úko
lů. A církev by měla pomáhat rodinám s více dětmi, nebot sama že
na nestačí ...
V podstatných věcech jsou si muž a žena rovni, ale jinak mají
odlišnosti tělesné i psychické. Odlišnosti jsou poutem vzájemných
přitažlivostí. Ze zamilovanosti dochází k lásce. Odlišné zájmy a
povahy způsobují však i mnohé neshody, rozpory, konflikty, napětí.
Bůh se neuzavíra nikomu, kdo ho upřímně hledjá. Zná problémy
lidského soužití, a rád pomáhá těm, kdo se k němu obracejí se svý-'
mi těžkostmi. Je přece náš milující Otec.

Gretl_Pilz, pracuje ve Vídni jako poradkyně v problémech man
želství a rodin.

Je-li u manželů dobra vůle, pomohou jim manželské poradny.
Autorka, sama rozvedená, vede poradnu a pomáhá ženám, které muž
opustil. Jdqjak o zajištění finanční tak i psychické vyrovnanosti.
Osaměle žijící, matka má těžkou pozici po všech stránkách /hospo
dářsky, společensky, atd./. Dostává se do izolace. Kdo jiný by se
měl takových ujímat, ne-li církev?
Manželství není smyslem, cílem, ani náplní života. Odchodem
partnera či partnerky postižení nesmí zůstat sami, bez pomoci, bez
lásky, odkázáni jen sami na sebe. Zainteresovaní jedinci z církev
ních aktivistů se takových ujímají ve svém volném čase, vzájemně
si vyměňují zkušenosti a pořádají i přednášky.
Hans_Robter, SJ. , prof, morálky na univerzitě v Innsbrucku.
.K manželství patří i sexualita - ale přílišné obracení pozor
nosti k ní život zjednostraňuje a ochuzuje /izolovaně pojatá do
konce animalizuje/. Sexualita u lidí proto nesmí být jen věcí tě
lesnou, nýbrž zkultivovanou srdcem, city, láskou a celkovým odevz
dáním se /s vědomím Boží vůle a s díky za tento dar/. Člověk nesmí
být jejím otrokem, nýbrž ji musí ovládat* Sexualita ma vždy i Ná
boženský smysl - jisté prožívání jednoty s protějškem i a Bohem.
Výužívání sexuality k-osobně sobecké poživečnosti je-člověka nedůs
tojné.
Počet dětí závi_sí-na-rnd.ičíchČlověk touží p-o
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po Bohu, Erotika a sex k němu vlastně odkežují. Poroto je .zde po*třeba i něžnosti, ohleduplnosti, spojení srdcí i dusí při aktu,
80 % věřících se neřídí Učitelským úřadem o přirozené regulaci
porodnosti. Svět dnes ohrožuje i populační exploze. ’’Rostte a
množte sei,; bylo řečeno prvním lidem v ráji ... dnes je svět již
téměř přelidněn. Kultivace instinktů a pudů je součástí humaniza
ce. /Bez této kultury by byla animalizace/.

> IhDr., vede pastoraci rodin v diecézi Lince.

Cesta k Bohu vede přes lidi - asi jako do věčnosti přes čas
nost. Přípravě na manželství by mělo být věnováno mnohem více ča
su. Bohužel bývá odbývána jen rámcově a povšechně, takže se pak
vlastně improvizuje. Proto většina mladých manželství tápe, hledá
vhodnou cestu ... Ze strany církve dostávají snoubenci většinou
jen jednostranné vybavení, tedy neúplné rady a pokyny /sex je ta
bu!/. Vrací se to rodičům i církvi - více méně uctivý odstup až
jisté odcizení. Jakési ostýchavé vyhýbání se problémům mladých li*
dí v manželství se pak mstí. Civilní manželské poradny přicházejí
obvykle pozdě ke slovu. Církev nemá bohužel ani tyto. Nedivme se
proto, že je dnes tolik havarijních manželství! Starý styl rodin
ného života je totiž velmi narušen, ba téměř znemožněn změněnými
podmínkami života. Jako je ve farní obci péče o děti, mládež, ne
mocné, přestárlé atd., tak by měla být samozřejmostí i péče 0 ty,
kdo se připravují na manželství. Besedy, debaty a diskuze s mla
dými jsou přece součástí pastorace.
Dnes jsou církevní pbce příliš velké, než aby měli věřící po*
cit živého společenství V nich. Proto se dělají menší kroužky.
Rožvedeným a znovu sezdaným dovoluje Řím od roku 1981 chodit
ke svátostem, pokud žijí zdrženlivě.
521^Í_Kratzl, ThDr., světící biskup vídeňský.
V naší církvi nemáme dosud vypracovanou teologii manželství.
Je spíš jen nanozena. Manželům proto dává málo do denního života.
Sama definice manželství /Matrimonium est ius in corpus alterius,
manželství je právo na tělo druhého./ je hodně neúplná a jedno
stranná. Církev připravuje dó manželství nedostatečně, proto nese
i kus viny na dnešních bolestech, problémech včetně rozvodů.
Požadavky na teologii manželství:
1. Podstatou meziosohních vztahů je tu láska, a té je nutno
učit zavčas /ne trprve poslední týdny před svatbou/. Pro
blémy soužití třeba umět řešit, leccos si odepřít apod. •
Nestačí jednostranné moral i z ování ani katechizování,
2.

výdobě, kdy se navazují známosti, je na místě plné a odpo*
vědné poučení, debaty, diskuse apod. /ne příkazy a zákazy/^
Příslušné besedy by měl pořádat stát, ale i církev.

3. manželství je růstový prosas, doba zrání; má své fáze /oQe*
kc-.Vu.ni dítěte, dorůstaní dětí, jejich odchod z rodiny,
Církev by měla aktivně pomáhat při řešení problémů
a
nechovat se jako onen kněz a levita, kteří si raněného
u cesty nevšímají.

4« S chybujícími a hříšnými musíme cítit, ujímat se jich, po
máhat jim, léčit je; ne je zatracovat, vyřazovat* odvrate^
se od nich.

S)/cS
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9. Cír-Kev by měla na manželství řádně připravit a manžele
sledovat z povzdálí jako jejich rodiče ...

£._ÉÉ2at_a_dij3knsí_z_rad publika

Hikdo není svůj ani nežije sám sobě - proto by ani neměl žít
uzavřeně, odděleně, osamoceně. Ani kněz. Každý má žít uvědomělý
vztah jak k lidem, tak ke své církevní obci.
Kdo vstupují do manželství, mají o něm své představy, uochází pak často k rozčarování a zklamaní, vzájemný vztah ochladne,
dochází k odcizení, sporům, hádkám, ba i k rozvodu. Bohužel ani
stát, ani církev tu moc nedělají, aby se tomu předešlo. Nechtějí
zasunovat do soukromí’
„

K manželství patří i něha. Také té se nutno učit. Církev by
také měla nějak upravit čas a podmínky pro vzájemné poznání mla
dých - jinak se děje seznamování a sbližování všelijak a pochybně.
Kněz by neměl být v církevní obci nadřazenou vrchnostenskou
či úřední veličinou, nýbrž opravdovým tátou svým farníkům, tedy
nikoliv separovaným ... A sex by neměl být pro církev tabu.

Administrativu místní církevní obce by měl přenechat farář
laikům, aby měl víc času na návštěvy rodin, nemocných atd. Mezi
knězem a lidem musí být osobní kontakt - nestačí vidět kněze jen
v kostele, mezi farářem a farniky má být podobný vztah jako mezi,
rodiči a dětmi. Nikdo si nemá žít jako hlemýžá zalezlý do své uli*
ty nebo si hrát na vlastním písečku, žijme jeden pro druhého!
fí-fprav.a na manželství nemá být věcí jednoho měsíce před svat
bou, nýbrž nlusí začít daleko dříve, ještě před volbou partnera.
Svatbou,také věc nekončí, vždyt teprve začnou praktické problémy
v senním soužití.- Éohužel, sv etbou dělá za věcí tečku stát i cír•v. A .to je hrozné! 0 manželství a rodině by měly být pořádány
pi*edn_;šky a besedy /v rámci církevní obce, děkanátu, apod./. A ta
kovéto poučování a informovaní nepatří jen knězi, nýbrž spíš lai
kům. Církev by chtěla pořad jen poučovat /přikazovat a zakazovat,
moralizovat/' - měla by však mít vío porozumění pro své děti, měla
by je také vyslechnout, aby je lépe chápala a jím porn:hala /nejen
mentorovala!/.
V manželství .dochází nutně k rozporům, nesrovnalostem a nesho
dám. Podobně později mezi rodiči .a dětmi. Mnozí zde chybují i .z ne
vědomosti a neznalosti. Teoreticky snad byli poučeni- a vyškoleni,
ale teprve praxí v reálném životě se s věcmi seznamují osobně a
bezprostředně. V meziosobníoh 'vztazích nečekejme ideální poměry.
Kdo je ideální? Kdosi řekl: ’’Kdybys chtěl čekat na setkaní s ideá
lem,^ musel bys prožít telý život v*čekárně. ” Manželství není plnou
náplní Života. I meziosoBhí láska je dar ad Boha - stejně jako
zdraví, nadání, aj. Každé jednostranně zaměření je defektní - pro
tože parciální, tedy neúplné. Dnes převládá racionalismus a techi-.iCismus- Bez srdce, lásky a obětavosti bychom však žili jako stude
ní robotí- Samotna technická civilizace bez humanity a morálky
spíš ohrožuje svět-'

.

.

.............................

Zaměstnaná vdaná žena žije poněkud rozděleně - asi jako zemi
tý kněz- Nemůže se dát cele rodině a povolání zároveň. Písmo říká
o náročnosti kněžství Kriatůir~výr#k, že kdo miluje rodinu nebo se
te víc než jeho, není ho hoden. V podmínkách současnosti jsou -rodí#
njř ¿>hreženy. -ďaký
rány?

Děje

se

kolem nás

Oko za oko a celý svět bude slepý.
/Mohandás Karamčand

G á n d h í/

Brněnské náměstí Svobody 2. října o půl páté odpoledne ožilo
bílou barvou. Uprostřed šedi a černě davů spěchajících z práce na
nákupy se pojednou objevil hlouček mládenců a dívek oblečených do
bílých kalhot, sukní a plástů. Odlišují se od ostatních zástupů
brňanů asi tak jako jubilující lžOletý Mahátma Gándhí od svých
krajanů. Nejen barvou oděvu, která pouze symbolizuje mnohem hlub
ší vnitřní vyčlenění ze společnosti. Ne proto, aby odešli do ghet
ta svého snění, ale aby poukázali na nutnost revoluce nenásilí.
Pohled na bíle oděnou skupinku asi 15 lidí propojuje v mysli západ
s východem. Vždyt bílé sárí Maaátmy Gándhího -vypovídá totéž co bí
lá barva katolické liturgie; radostnou zvěst-o vzkříšení, které
nastává v srdci Člověka. Bila barva probouzí radost podobnou té,
jakou zakoušejí v Indii nejcnudší z nejchudších, když se nad nimi
sklání sestra řehole misionářek lásky matky Terezy oblečená rov
něž do bílého sárí. Bila barva není barvou nenásilí pasivního.

Hnutí za nenásilí, jehož stoupenci vyšli u příležitosti
120. výročí narození k. Gándhího na brněnské náměstí Svobody, chtjl
jí být činorodým kvasem uprostřed této zmaterializováné a lhostej*
né společnosti'. Proto jsou nebezpeční statní moci, která by urči
tě neměla námitky, kdyby členové Hnutí za nenásilí se pouze.schá
zeli po bytech a oddávali se kontenplapi Gándhího myšlenek.'Ale vy
jít ven, seznamovat s naukou Ilahátmy své okolí, to už nelze příj*mout. Mahátma vybízel k aktivní nespolupráci se špatnou vládou - a*
tady potrefená československá husa zakejhala. Příslušníci Bezpeč
nosti vytlačili skupinu v bílém z náměstí Svobody do přilehlé Bě*
hounské ulice na stanici VB. A konec radosti. Nebo právě naopak?
Není snad strach čs. mocenských orgánů z uplatňovaní praktik nená
silného odporu důkazem jejiph síly a účinnosti, kterou si režim
uvědomuje víc než samotní aktivisté hnutí?
-rm-

Jeden z velmi obecných znaků našeho života je nedostatek
vztahu k osobnosti. Hodnotíme lidi podle jejich nebo podle svého
světového názoru, podle věr, stánovisk a programů; konáme to
s takovou dogmatickou sufizancí, že ze samé zasadovosti ^apomínánjp pozorovat a poznávat lidi jakožto skutečné osobnosti. 'Stačí
nám, že ten a ten je mužem jiného politického nebo kulturního
přesvědčení než my; i budiž popřen, zavržen a prohlášen za- neplát*»
něho. Odtud tolik negace v našem veřejném životě - i v našich zá
pasech.; potýkáme se spíš s abstraktními hastroši a heslyněž se
skutečnostmi; skutečnost se svpu dramatičností a intenzitou nám
uniká. Po platí i v politice. Vidíme'v.-politických osobách strany .
a programy, se kterými souhlasíme nebo nesouhlasíme'; tím je vyčer
pán náš vztah k nim a určeno naše hodnocení. Politik nebývá odmě-* .
něn lidským- pochopením, nýbrž bud výhodami politické moci nebo
•/
ničím. Aby přes svůj užší okruh působil svou osobní životností
a silou, to nabývá dáno jemu ani nám.

...

KareX

¿apel,

/1933/ -

9/B9
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Názory, polemika
PíŽky±_chraňte_seJH2É®1

^an 5, 21/

/Zkráceno/

V našem povědomí má slovo modla archaický nádech. Je to něco,
co patří do pohanství, do starověko, něco, co nemá s naší současí
ností nic společného. Není to však pravda a výzva sv. Jana je aktu
álnější než mnohé jiné výzvy týkající se obnovy náboženského živo-*
ta.
v
Co jsou naše moderní modly? V prvé řadě je to životní^úroyen.
Člověk se sicevmá starat o kulturnost svého života, ale rozumě,
moudře a začleňovat jej do Božího řádu. Odmítl-li člověk Boží řád
stala se mu jeho životní úroveň modlou. Té se*obětují peníze, zdra
ví, čas i vztah k druhým lidem. Jsou to velmi konkrétní věci: za
řizování bytu, pořizování všech možných moderních přístrojů, šat
stva, kosmetika, patří sem i volný Čas, rekreace, zájezdy,dovoleném
Další modla je veřejné mínění. Obrovská většina dnešních lidí
nejedná podle svého rozumu a zkušeností, ale podle toho, jak jed
na jí. ostatní lide. Co je v módě. Není to jen módní oblékání, ale
postavení ve společnosti, na pracovišti.”Co by tomu řekli", je
zastrašovací zaklínadlo, které dokáže ponižovat člověka sama před
sebou. Kolik zbylo ze solidarity s trpícími, ukřivděnými, proná
sledovanými? Naše modla je pohoda, klid, nekonfliktnost.
Novodobou modlou jsou dětí. Je to vyjádřeno heslem s materia
listickou náplní: vše pro dítě? Jak vyhasl v obrovské většině ro
din zájem o nadpřirozený život dítěte a v mnohých jen živoří, tak
se neúměrně a nerozumně zvětšila péče o hmotný a pohodlný život
dítěte. Kdyby si dospělí dovedli přiznat, že udělali chybu a sna
žili se ji rozumě napravit, ledacos by se dalo zachránit, ale oni
čím jsou starší, tím více se bojí o jakousi lásku dětí. Snaží se
ji uchovat dary.
‘ Q zdraví pečujeme a máme pečovat, protože je to v souladu s
Božím řádem. Může se však stát modlou, jakmile ztratíme vztah k
Bohu, důvěru v Boží moudrost a prozřetelnost a vztah k oběti, utr
pení a kříži. Potom už jenom slyšíme: jenom to zdravíčko. Slovo
smrt, nejen, že je nepříjemná, ale vyvolává hrůzu.
S modlou zdraví je spojena modla fyzické zdatnosti. Co této
modle dovedeme obětovat: slušně se nenajímeý je~to samá vědecká Či
Orientální dieta, náročná cvičení. Výsledek je strach z cukrovky,
obezity, infarktu a rakoviny. Sportovní vyspělost at už aktivní
nebo pasivní je stejně masovou modlou jako bylo ve starém Římě:
chléb a hry.
Pro ty kdo z jakéhokoliv důvodu přezírají sport je modlou
kultura. Kolik lidí musí mít svůj kulturní zážitek a hluboký proŽítek.“Podstatou kultury už není skrze smyslový prožitek dostat
ge k duchovní podstatě vlastní bytosti a k duchu nekonečnému - k
Bohu, ale setrván^ jen a jen v prožitku. S moderní kulturou jsme
dospěli ne k duchu* absolutnu, nekonečnu, ale spíš k dráždění srny-*
slů a někdy přímo k iracionálním hnutím naší fyzické podstaty.
Tím se dostáváme k všeobecné modle prožitku, nabo
Lidé chtě jí-momentálně , příjemně prožitý okamžik smyslového napa.nění a dost.
Papež Pius XII. velmi moudře označil jako olud XX. století
a skepsi. Blahobyt je modla a skepse je její ovoce.
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Máme-li býti křesíany v plném slova smyslu je třeba stále
vidět Krista jak nřn:* ^ehou, tak se jej snažit uskutečnit v ži
votě. A je tu
'.-ciť .'ivut, 1 ..cat ' modl.y ve vlastním životě
a tím.kácet modr- • o.c--oc. Jent to pouhá shoda okolností; re
desetiletá d ioo-«-“ :-i coau* • •* nah’
uá ústřední postavu,
tého Vojtěcha. Celý jebe ř'i n.t je .■oznamex.íán kácením model a ■"•o-.
jem proti meč?
v í.. Cn boj .-vál proti modlúřtiiví předkřcsbruok?
mu, modlářství zastrašujícímu, my chceme odstraňovat modly o kte
ré se bojíme.
-JOB-

Čtenář Josef reaguje svým obsáhlým dopisem z 29. 8. 1989 na
Článek ,!£íáč_homi Tetický" z Velehradu č. 6. Z dopisu vyjímáme:
Kněží ztrácejí mnoho času péčí a starostmi o chrám. Jsou vy
čerpáni sháněním materiálu a organizováním brigád, ale to vše dě
lají i pro nas věřící, aby mohli hlásat B‘--ží slovo v prostředí

důstojném a příjemném. Zde bj?ch chtěl připomenout věřícím-.laikům,
že i oni zodpovídají za obuv farnosti...
Dnešní věřící nemůže
pouze přijímat, ale musí také dávat, pomáhat, obětovat se.

Komu není lhoste.jrý osud církve, at hledá formu, jíž by kně
zi a farnosti uomohl. Třeba oři opravách, úklidu, výzdobě kosúula, fary, při výrobě a údržbě mešních rouch, při prácivs mládeží,
S dětmi, při nácviku žalmů, vánočních zpěvů, při zajišťování

prázdninových akcí pro mluáuz zapůjčením chát, doprovodem dští
a jejich zavazadel na tábor, pí i cl ¿cřých dnech pořádaných pro
věřící děti atd. ... Chcemc-li hoanot.ui ír :.iaí, musíme my věřící
umět^nabídnout pomoc a odstranit vnější příčiny, které kněžím be
rou čas pro kněžskou slezou.

Dále chci vyslovit svůj názor na vyhledávání knězi -kazate
lů ve velkých městech nebo i v různých farnostech na vesnici. Ro
diče s dětmi chodí do kostela mimo vlastní farnost kvůli dobrému

knězi. Setkávají se zde a mnoha věřícími, u oltáře je plno mini
strantů, schola zo?t.Vcx žalm a cesto i písničky po přijímání. Pro
předáván?í víry jo spolsče:ut;tví nutné. Je i správné, když věřící
hledají kvalitní duchovní vedení. Věřící katolík si musí být vě
dom poslání. To jest - svědectvzí víry v rodině, bydlišti, zaměst
nání. Známí z bydliště si vysvětlují naše jednaní tak, že se sty
díme vyznávat víru v místech, kde by nás mohl někdo potkat a poz
nat. V množství lidí a s dnboým knězem kazatelem se víra velmi
dobře vyznává. Děti, ale i ssbe je nutné připravit na mor-most
horší situace. Děti si mají zvyknout i na poloprázdný kostel,,
kde je v lavicích pár babiček a ministranti, lektoři nikdeM VzJyt
se mohou odstěhovat čo pohraničí a nepřipravenost na nečekanou si
tuaci často vede k ochabnutí ve víře či její ztrátě.

Poloprázdný kostel je i pro kněze .neradostný.. Jeho poslání
dochází.malého naplnění a když my věřící neúčastí na mši ovaré,

svátosti smíření., nepřítomností našich dětí a nezájmtm o potřeby
farnosti kněze 11 ne provokujeme”, není divu, že jeho kvality mneim-y
klesají.
Na závěr moje malé vysvětlení, proč obsah homilií za posled
ních 30 let klasa. V každém povolání někteří lidé ovládají-obor
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lépe nebo hůře, Množství lidí ovládajících obor mistrovsky závisí
na šířce základny. Šířka základny, a to všichni víme, se .oe^i .
žími neustale zmenšuje. I systém' výběru a možnost přijetí na 1;.. oslovenskou fakultu je omezen. Nelze se tedy příliš divit, že kn?~
ží
kazatelů není mnoho.

Nevhodná parabola

Není to dlouho, co byl v Katolických novinách /č. 38, 17« R*
1989/ pod značkou ”VKP” uveřejněn článek s názvem "Hlavní role15,
Krátký text nás uvádí do života 821etého starce. 7 jednotlivých
odstavcích je nastíněna jeho *'role” v Božím plánu, lépe řečeno *
jeho reakce na Boží vůli v mezních životních situacích: dětství,
sňatek, děti, II, světová válka, vnoučata, stáří. Vše končí p: •
vzbuzením důchodce do jeho závěrečné cesty cesty k "bráně do či*
vota”. Na tom by nebylo nic zarážejícího a'samotný text by snad
ani nestál za zmínku nebo kritiku. Mě vsak narazila jiná věc:

Autor svůj příběh spojil s podivuhodnou /ale dnes ne ojodi-*
nělou/ náboženskou parabolou. Hrdina příběhu svým narozením vetu-*
puje do "role”. Bůh je zde představen jako “Režisér" a jeho plán
se světem jako "scénář”. V nebi /pojem "nebe” autor neobjasnil/
stojí "banka” a lidé si svými dobrými skutky ukládají v bance "kon
to”. Množí-li se dobré skutky, konto stoupá. Banka má též svoji
’■"zvláštní kolonku”, v níž se evidují vzácnější činy. Za výborněA
zvládnutou "roli” nám "můžou připsat nahoře0prémie” a my sami
svým apoštolátem přispějeme k tomu, že “bude jednou u nebeské
brány tlačenice”. Kdyby autor použil místo pojmů "role” - "pra*bovní poměr” a "Režisér" - ‘'Ředitel banky” nebo i:Šéí’s, vše by do
tebe zapadalo ještě lip.
Po přečtení textu jsem se musel osvěžit Slovem Božím. Ano,
1 Bůh, Ježíš Kpistus, užíval parabol, i Ón přibližuje prostým
Izraelitům Bozi království skutečnostmi, které znají z všedního
života. Také mluví o "pokladu v nebi” /Lk 12,33/, ale nenechává
nás na pochybách o tom, <o onen "poklad*1 znamená: být "syny Boží
mi účastnými vzkříšení" /Lk 20,36/. Sám Bůh je tedy pokladem, do,
¿ehož náruče máme jednou přijít: ”0n sam, jejich Bůh, bude s nimi**
,/Zj 21,3/. V citátech bychom mohli pokračovat a ji^tě bychom byli
uchváceni Boží”mluvou” , i když často hovoří v podobenstvích, O to
Otřesněji potom působí eschatologické téma zpracované pojmy evrop
ského finančnictví. Ztratili jsme cit pro slovo? Ztratili jsme^
vnitřní vztah k posvátnému? Může podobná parabola /která skuteč
ně mluví k člověku dneška, jenž je pohlcen finančními starostmi/
oslovit nevěřícího člověka? /Mám zkušenost s nevěřícími lidmi, ,
kteří si pod pojmem "křestanská láska" představují obchodnictví2
tedy transcendentně pragmatický systém "něco za něco”. /A co způ
sobí taková slovní frivolita a zploštění a znetvoření náboženských
prqvd u věřícího křeotana? Snad modlitbu ♦ modlitbu za větší c.itxiwost a úctu nás všech ke Jménu Božímu,
A nakonec ještě jednu perličku; Slyšeli jste o překladu
gie hodin do brněnského slangu? Úvodní modlitba,která v češtino^
začíná prosbou: "Bože, shlédni a pomoz ..." zní takto:
Čuěku a
- . ■ ” - Jde o ."d-ílu.’L_.něki^i'ýcJi

/

7.£jL.L č

’.-•o, :.rocl:.s.. • '• n 1..Ž jsem ec ve své úvaze zmínil, *.ení ani
1 orální, ¿ni ¿jáúhBlý. Domnívám se tedy, ze malá křesťan by měl
podobný-" ‘•‘’vtipům- vyhlásit nesi. ii-iteiný boj, protož:- zde jde o
průnik ducha sekularizovaného světa do oblasti tajemné a svaté.
Sleva Gtci i Synu i Duchu svátému:
21. Zcří 19<n

Michal

Chtěl bych vyjádřit svůj názor na rozhovory s VI. Juklem
a dr. J. Čarnogurským /Velehrad 4/89 a 6/89/» Myslím si, že re
daktor zvolil naprosto nevhodné a nepromyšlené otázky. Kromě toho
mám vězné pochybnosti o jeho znalosti celkové situace věřících
na Slovensku. V opačném případě by asi těžko mohl položit V. Juklovi tak nesmyslnou otázku !,zda nesouvisí pokles aktivity slov,
věřících se zadržením biskupa Korce bezpečností v září 1988 při
příležitosti pouti v Šaštíně". VI. Jukl se asi zapotil, nez. na tu
to absurditu nalezl přijatelnou- odpověá a vysvětlení. Stejně ne
podařeně vyzněl podle mne i rozhovor s dr. J. Čarnogurským. Otáz
ka e. 1 Jat vidíš prognózy sloveského katolictví do budoucnosti?
a otázka č.^2 Jaké úskalí slovenského katolictví pozoruješ? Odpověá dr. C'J. Čarnogurského - "Už som povedal, že do týchto problémov dostatocne nevidím, preto sa na tút-o otázku nevy jadrujem”.
Nechci redakci poučovat, jak má vypadat rozhovor, myslím si ale,
že by vždy mělo být zvýrazněno, co tvoří jakousi specifičnost té
které osobnosti. Např. rozhovory s P. V. kalým nebo D. Němcovou
byly podle mne perfektní, obsažné a sdělné. Více než na exkluzivnosti rozhovoru by redakci mělo vždy záležet ga tom, co si čte
nář z jeho obsahu zapamatuje, čím je obohacen především co se od
osoby poskytující rozhovor dověděl. Doporučoval bych tedy věnovat
větší pozornost přípravě otázek, protože na jejich obsahu a sty
lizaci závisí úroveň každého rozhovoru»
František

£_2_k_2_d_e_c_h

/psáno před svatořečením Anežky Přemyslovny/
. Historik Jan Tesař, který žije v exilu, si ve své konize
o Cyrilovi a Metoději stěžuje na České kotlinové myšlení, které
je příčinou našich nešvarů a národních nezdarů, myslím, že stejně
dobře můžeme.mluvit o kotlinovém, totiž omezeném myšlení morav
ském. či americkém. Předpokládám totiž, že jsou Češi, kterým to
kotlinové mys-lí-a také ti druzí. Rád bych se však zmínil o jednom
typic/ém příkladu česko-moravského myšlenkového dolíku.
Po prvé jsem to slyšel v Praze: ’’Postavíme znovu stržený
mariánský sloup a zboříme tu otíludu? toho kacíře Husa.” Anebo
mi i v Brně navrhují, abych jako ačitel dbal především na to,
abych vytloukl z41 dětských popletených hlaviček jiráskovsko-maeatry*koveký-koncept českých dějin. Jde o nedorozumění? Nikoliv, ale
jak sq zdá', 'ideologie nejsou uchránění, nni ti, kteří na
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to špatné ideologie i

Beranovo tolerantní a velkodušné gesto, zopakované kardiná
lem Tomáškem, ční jako osamělá výzva. Výzva všem katolíkům, těm
českým i moravským, těm, kteří si ještě neuvědomili , že nejsou
v národě sami, ze už vuoec nemají patent na pravdu a že mají být
- jak prosté - snášenliví a otevření druhým.
Nejsem naprosto proti svatořečení Anežčině. Je mi sympatic
ké, že piichází do situace, kdy okleštěné řády, žijící často po
bytových komunitách, začínají vyvíjet usilovnou evangelizační,
studijní a všeobecně obrodnou činnost. Myslím si také samozřejmě,
že je v Anežčině příkladu něco univerzálního, něco, co může oslo
vit každého.

Přesto mě napadá, Proč právě Anežka a ne třeba ...
třeba ten
kacíř, jehož památku mám podle některých vyhladit z dětských ryslí? Není to právě to, co bychom nyní potřebovali? Od katolíků
vstřícnost, uznání qhyb a podaná ruka, pro všechny, i nevěřící,
společný základ, společné východiskt. V ohnisku tak rozdělujícím.
JBudu označen za naivního snílka. 1 těm statečnějším zatrne
a řeknou si: "Je třeba opatrnosti." Dobrá, bučme opatrní. Příležitostí, alespoň mám takovou naději, bude ještě více. Totiž, pří
ležitostí k tomu, aby katolíci vylezli ze svých ideologických
děr a nabídli nejen sobě navzájem, ale i těm ostatním kousek prav
dy, naděje a hlavně lásky.
STRáCHnVAS-

Kultura
Nikolaus Lobkowiez
Kultura

a

víra

V dnešní době je obvyklé považovat své křesťanství za cosi
přísně soukromého. 1 křestané, kteří jsou určitě’.ochotni oběto
vat něco za svoji víru a popřípadě za ni i zemřít, jsou v rozpa- •
cích, když ji.mají prokázat na veřejnosti; nanejvýš při volbách
hlasují pro křesťanskou stranu a účastní, se akcí, proti potratům
a za mírK. ,

Tento"vývoj má příčiny, které sahají daleko do naší histo
rie a moho z těchto příčin lze hodnotit zcela pozitivně, loze
ní středověk a raný novověk jsou epochou objevení suhjekhu n
subjektivity. Descartoyu "Cogito ergo sum”-/lviyšlím, tedy jsem/,
odpovídají v náboženské oblasti ducnovní cvičení Ignáce z Doypiy
s úvodem do rozeznávání duchů a mystika sv. Terezie z Avíly § sv.
Jana od Kříže, v níž jako by při zcela osobním setkání s Bohem
svět zanikal; dokonce“ i piet ismus, který byl přes Francii
menán jezuitským vlivem, vykazuje vlivy této tradice. ivyšienka;
náboženské tolérame, která se vytvořila v 17.
v Anglii
i na kontinentě a jež rozhodující mírou přispěla
zesoukromení
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víry, byla zoufalým pokusem zajistit mír a přes náboženské napě*tí zabezpečit jednotu křesťanstva. Od Vesfálského míru, který
ukončil ix ¿vražednější válku v dějinách až do 1. světové války,
došlo k obratu; nové heslo znělo: "Cuius regio, eius religio".
Náboženské války se zřejmě daly ukončit jen tím, že se vyznání
stálo soukromou věcí: nejdříve v osobě vládce, pak i v osobě kaž*
dého občana. V Anglii za Cromwella docházelo ke vzniku stále no
vých sekt. Nakonec se vytvořil deismus, který se snažil zachránit
alespoň představu Boha tam, kde se zdála ztracena jednota křestanské víry. Tento vývoj lze pozorovat už v augsburském vyznání;
místo co by se nadále myslelo v pojmech^jedné církve, sáhlo se k
přirozenosti, společné všem lidem, neboť ona je konečně také stvo
řena Bohem. Ostatně představa této redukce na to, co je všem spo
lečné, byla vyvinuta už vrcholnou scholastikou, i když ve zcela
jiném úmyslu.

V katolické církvi tytovtendence na dlouho zabrzdila protire
formace a později vývoj křesťanské filozofie, založené na znovu
objevení nauky Tomáše Akvinského. Teprve Druhý vatikánský koncil
se.vědomě snažil tyto tendence teologicky integrovat. Mezitím však
vnikl ’’moderní svět” i do církve: vědecké myšlení, které už není
schopno postihnout své křesťanské souvislosti; technika, která se
jakoby osamostatnila a nezná proto nic, než v sobě obsaženou úče
lovost; ekonomika, která bud důvěřuje ’’neviditelné ruce” Adama
Smitha anebo je řízena státem /ve svobodném světě Západu platí
často obojí současně/, ale která stěží vidí morální zřetele; spo
lečnost, která za svůj nejvyšší cíl prohlásila kvůli požitku svo
bodu a která proto dovoluje všecko, co průkazně neškodí druhému.
Druhý vatikánský koncil nemohl zabránit tomu, aby se křes
ťané necítili jako poněkud bezradná menšina. Žijí ve světě, v němž
se vše křesťanské stalo okrajovým jevem - ať jsou to Boží muka u
cesty, moderní kostel, který zvenku /a často i uvnitř/ vypadá ja
ko tovární hala, svatba, při níž se lidé nechtějí vzdát krosně
utvořeného rituálu, hřbitov se,svými kříži. To vše připomíná sta
rou velkou tradici, která však jako by už patřila minulosti.

Poněvadž evropskou kulturu pozorujeme zevnitř, jakožto Evro
pané, snadno nám ujde, jak hluboce' je poznamenána křesťanstvím.
Bez křesťanství by nebylo moderní vědy a techniky, nikdo by ne
hovořil o lidské důstojnosti, chyběla by většina uměleckých děl
naší kultury, nikdo by se nestaral o chudé a jinak postižené,
stát by se ani nesnažil o spravedlnost. Slova jako blíženská lás
ka, milosrdenství, dobrota, pokora a obrácení by sice byla v jazy
ce známá, ale nikde by se účinně neprojevovala.
Aby bylo možno přivodit obrat, je třeba si všimnout tří věcí:
Za.prvé: ”aggiornamento” neznamená, že bychom se my křesťané
měli přizpůsobit světu. Pavlovo slovo ’’nepřizpůsobujte se tomuto
světu” platí stejně jako před dvěma tisíci lety. Zcela určitě ma
mě sdílet ’’radost a naději, smutek a úzkost dnešních lidí”, jak
je psáno na počátku pastorální konstituce O církvi v dnešním svě
tě /Radost a. naděje/, neboť člověk v celé praVdě své existence
je první a základní cestou církve” /enc. Vykupitel člověka/. Je
..však touto cestou proto, že Bůh se stal v Ježíši Kristu .Člověkem,
a ne proto, že by církev náhle objevila, že ve^skutečnosti je
psychodynamickou stanicí sociální pomoci. Křesťan, který chce utvá
ret svět, který by chtěl, abychom znovu žili uprostřed křesťanské
kultury, bude a-tárt ve světě taky jako před uíra stáli v dějinách
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úpadu nespočetní myslitelé, umělci, politikové, ale i prostí děl
níci a rolníci na vinici Páně. Bude Však vždy znovu myslet na to,
ze k jeho úkolům nepatří být ”jako svět’1 a především nenapodobovat
světské tlachání.
Za druhé je třeba myslet na to, že všecko, co pociťujeme ja
ko moderní: věda s. technika, efektivní ekonomika, uspořádaný stát
založenýma lidských právech, společnost, v níž se pěstuje dolicarita^s těmi, kdo prožívají život na stinné straně - že to vše jo
křestanským dědictvím. Dokonce i tolerance, smysl pro pluralitu,
liberalismus a socialismus jsou nemyslitelné bezvkřesťanotví. Ale
i ateismus,tak jak jej známe, je dědictvím křesťanství: byl možný
jen v kultuře, kťerá kvůli jednomu. Bohu zapudila bohy. lež je tře
ba vrátit Pánu tato křesťanská dědictví. Dnes se evropská kultura
v podobě vědy, moderního lékařství. techniky, ekonomického myšlení,
coca-coly a rockové hudby šiří po celém světě a stává se planetár
ní kulturou. My křesťané, především křesťané evropští, m.me po
vinnost nedopustit, aby toto dědictví zapomnělo na své kořeny. Musímevtyto počátky připomínat /Často i sobě/, abychom zachovali
křesťanskou podstatu moderního Života.
Za třetí bychom si měli uvědomovat, co je v očích Páně pod
statné. Máme sklon k tomu, být křesťany od neděle do neděle - a
často ani to ne - a během týdne moc nevíme, co si se svým křes
ťanstvím pocit. Navíc křesťanství se stává jen pláštěm, kterýmsi
lidé přes sebe přehodí. Křesťanství je politicky instrumental!po
váno zleva i zprava? zeleně', rudě i Černě. Utvářet křesťanskou
kulturu, zavést naši kulturu zpět tam, kde by ji chtěl mít Pán
a ne masové sdělovací prostředky, veřejné mínění a nesčetné ideolo
gie, předpokládá, abychom se na všechno co konáme, co vyrábíme
a stavíme, říkáme a píšeme, spravujeme a konzumujeme, dívali jeho
očima. Jakmile to budeme dělat - i když klopýtavě a občas vzpurné
- změní se i kulturní prostředí naší doby. Neboť kultura jesice
objektivní veličina, přesahující každého z nás;, je to však i život
ní kontext, který je utkaván každým z nás: každým slovem, které
řekneme, každým jednáním, které dokonáme, každým kouskem hmoty,
který utváříme a ’’humanizujeme. ”

A ještě navzávěr: návrat naší kultury k Pánu vyžaduje trochu
neohroženosti. Člověk musí být ochoten se exponovat. Musí se zba
vit bázlivosti, která ochromovala apoštoly před příchodem bouře
Ducha svátého. A v neposlední řadě je třeba mít odvahu vidět vše
chno - naše dějiny i kulturu - nejen pozemsky, nýbrž očima evange
lia.
Zkráceně z Lebendiges Zeugnis,

1OO_. výročí _narožení .Martina _H_e _.i_d_e_g g_e_r_a

Dne 26. září uplynulo 100 let od doby, kdy se v Messkirche
v jižním Německu narodil Martin Heidegger /1889-1976/. V celém^za-'
půdním světě a nejen v Evropě patří dnes k nejvlivnějším a současno
tuké nejdiskutovanějším myslitelům.
Mladí ztrávil určitou dobu v jezuitském noviciátu* Po 40 let
byl profesorem e rektorem nniverzj-ty ve
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Jeho myšlení vedle Kierkegaarda, s jehož výkladem má Heictegg^r
ve svých ranných spisech mnoho společného /úzkost jako základpí
fakt bytí/, ovlivnil HeiÓeggetfa jeho učitel Edmund Husserl. V tis*
saerlem redigované Ročence vyšlá roku 1927 první část jeho díláh?:nBytí_a_čas”. Jeho druhá Část nik^y nevyšla, avšak k tomu, co ňhtši'
říci, se”rieidegger doptal v četných ¿Jílech pozdějších. Z těchto épí«* i
sů uveďme alespoň nástupní HeidsggeroVu přednášku ve Ereipurgu Co
/1929/ a dále: Ú^bytostnem^urcení pravdy a ^klaďy
E*r21úeríinove_basnictyí /194477”Po~válce*’výšly~ďulezité Heiďeggerovy prace~ve~soorňicíóň Lesní cesty /1950/, Původ__uměleckého díl©
/1954/. Vedle nich i další^menši spigy a přednášky/ ňapř? £o/Je
filozofie? /2-956/. Konečně roku 1961 ^exdegger uveřejnil rozsáhlé
Silo o’’’Fridrichu Nietzschem»
Heidegger v« syém díle spojuje po jam tr^isoandentáiní s$bjek>
tivity s jistou orientací evropské filosofie, s metafyzikpu. Sáudí.
že tato metafyzika je u končit Neredukovatelná identita. Já, psychi
ka, vědomí, subjekt, mqžno^t uzavřít se do sebe^ oddělit se od bytí,
a pak z tohoto uzavření se do setae /v moderním myšlení reprezento«*
váného sebejistotou* jejímž vzoreijr je karteziánské cogito/ vycházet
k bytí - to vše je metafyzika. Právě ták ja^o pojetí* podlá hěhož
politický, kulturní či tedhniqký čin yrhá do skrytosti Bytí paprs
ky svého vnitřního světla, zdroje smyslu^ a pokrývá tak neprůhled*
hé bytí vrstvami smyslu v dějinách, které jakožto pohýb samého Ho*
zupiu proměňují Bytí Uměním, Vědou, Státem, Průmyslem---Pro Heideggá**
ra sám proces bytí - essence bytí - je ragvinutí jistého smyslu,
jistého světla, j ístéHo^mlru, které v ničem nepocházejí- ze sub jek*
tu^ nevyjadřují nic? co by předtím .bylo v nějaká duéi.--Proces,bytí .
*• .esence bytí 1 jějpředevším zjevováním, to znamefiá^řóakvéťaňím, V
krajinu, ve' svět’,1 v-pohostinnost.. Zjevování si Všák vyžaduje čip*
Věto’, : neboť se. mu\svěřuje jako tajemství a jnko úkol»* Čloyěkg3®kfí
důvěrník* áleňtáké7 výslovitel, herold, posel bytí'/ nevy:
né hitr«p. pobýváním v otevřenosti bytí - jehož eéénčí .je ^¿-evncať <
člověk vyslovuje bytí, V’-otevřenosti, ale také v' pápoménutíj V "Zá*
pomenutí bytí’1 se člověk uzavírá. Stává se duší* vědomím, duševní^
životem. Dějiny tohcbtp ’ «zavření - kde se bytí ještě-•-interpretuje* _
rozumí $i a ukazuje
jen duše o něm neví a vypovídá pouze v
jsoucnech * vyjádřila končící., evropská metafysika»' Ta uyšem končí*
"‘Nitro^už.není svět.-Heidegger stejně jako humanitní vědy-popírá
vnitřní svět. Myslet - po konci metafyziky ~ znamená-- Odpoví dat
tichou řeč výzvy, ^odpovídat z hlopti naslouchání tomu míru, který
je původní řečí. Žasnout nad tímto,«-tichem a tímto pokojem. Prosťo**
ta a žasnutí, qož je také vytrvalost a vypjatá pozornost básníka
umělce: to Znamená v pravém slova smyslu zachovávat mlčení. Bášen
ái^umělecké dílo střeží mlčení a nechává být esenci bytí,, jako pas*
týř střeží své stádo. Bytí vyžaduje člověka, jako vlast a půdový
zaduje své ’autochtony. Cizota. člověka ve světe, úděl bezdomovce *
jsou .svědectvím posledních záchvěvů metafyziky a na ní založeného
humanismu.; Konec subjektivity' začal dvacátým stoletím. Humanitní
vědyš r.á X^.-id^gger ústí bučí - do.. vítězství matematického rozumu, jenž
-ZQtla^uj© subjekt* osobnost," její .jedinečnost a Vyvoleňost do obli
ti id^.o^pg.ie'*“ nebo v zakořeněnost člověka v bytí, jehož. je poslem
á Mš^íkéh*
'■
rozumo
v Q’mužnbsti Boží existence §e vždy vy jádrová! 'velmi opatrně*^,
aniž by,¿1.popíral, neboť podle něho již v pojmu' konečnosti lidská
existence .lže předpokládat i. pojem- .nekonečnosti.

•
Podle pramenů '
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PRINCEZNĚ ' ANEŽCE, ,

/úryvek/

^Slyším t.vou píseň, bratře Františku,- slyším, ji fitále,
zpívám s tebou chvály svému Spasiteli,Jeho* kráse, 'Jeho slávě, Jeho milosrdenství.
Zpívám chvály puchu Utěšiteli
'
<
a prosím za svůj národ, těžce zkoušený,
prosím se všemi, kdo z i jí
na věčnosti nebó*• na <x’mi.
Bože-, náš nebeský'Otče»; -smiluj se-'nad-'námi.
Bože, Vykupiteli'světa;*smiluj šé p.ad;ňámi.!
Bože; Duchu svátý;-smiluj še^nad hámid/ ’ *
Bože, v Trojici’jediný/ smiluj■ še rhad ' námi.
Svatá Maria, oroduj za r.ész j '
, ’ ’
Všichni .svati ■p.?'i..’.:‘(Vi;o7é české země, orodujte za nás.
Všichni její mucccLnei, o.^cduptěrza‘ nás.
Vy, svati mučedníci, kteří jste byli vytrženi ze svých rodin,
vy, kteří jste museli opus Pit šve ženy a děti,
vy, kteří jste trpěli.v žalářích
a kteří jste to’-vsechno podstoupili,
protože jste nechtěli zapřít Krista, orodujte za nás.
Vy, blahoslavené, které jste'zůstaly bez mužů a bez pomoci,
bez práva a be-z.domova, ale -nezoufaly jste si,
věrně-jste čekalyy pracovaly'pro své děti a zemřely v Kristu,
orodujte zá nás.• '
;
’
Vy,’»které jste-vídaly své syny přes’dvojí sklo a mříže,
a přece jste dokázaly žít a odpouštět, orodujte za nás.
A také ty, vesnický knězi; který ses nechal raději
utlouct/než abys zalhal, oroduj za/nás.
A také ty, 'bezejmenný,; který-ses pro víru vzdal všeho
a všeéhno obětoval., i vzdělání a postavení’dětí, oroduj’-za nas. .
Ty milosrdný i ty milosrdná,*ty tichý a věrný,
i ty do smrti věrna,' orodujte- za nás. Oroduj't-e za nás, synové -a dcery české země,
kteří jste prošli všemožným-'ponížením a útrapami,
;
‘ •
a přece jste nezradili, nezklamali, nezapřeli.
Orodujte za nás, všecnna -zabitá neviňátka,
všichni bezejmenní blahoslavení a mučedníci, orodujte za nás.

Oroduj za nás, svátá. Anežko České.
'
. '
.
Oroduj za děti, osamocené ve svých třídách, aby nepřišly o vím.
Oroduj za chlapce a dívky, kteří hledají přátelství a lásku*
Oroduj za chlapce, osamělé v nevěřícím světě,
oroduj za ně, abyi v něm' nalezli ženu sobě rovnou*
jedinou pro celý-život. ‘?
Oroduj za dívky, osamělé v nevěřícím světě,
oroduj za ně, aby v hem potkaly muže,
jediného pro celý život.
Oroduj za ženy, vyčerpané námahou a starostmi,
c-o?lepené hrubostí a nepochopením,
aoy si uchovaly čistotu a jemnost.
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Oroduj ze, muže, kteří bojují o jasný pohled a rovné myšlení
uprostřed lží a špíny, jež se hrne nepřetržitým proudem
ze všech sdělovacích prostředků, ze všech úst, odevšad,
oroduj za ně, aby nepodlehli pocitům marnosti.
Oroduj za matky, aby se nepoddaly únavě a světu
a dok žaly pomáhat svým dětem
projít bez pohromy bludištěm přeludů a lživých světel.
Oroduj za nemocné v nemocnicích,
aby v prostředí bez lásky a pochopení unesli svůj kříž,
pro vlastní spásu a pro záchranu světa.
.e
Oroduj za kněze, aby nalézali nová slova
pro stále nové poselství evangelia
a kříž se stal pro všechny znamením radosti ’.
Oroduj za celý svůj národ, princezno česká, svátá'J^iežko.
Berunku Boží, který js^ na sebe vzal hřích světa, <y
smiluj se nad námi.
7
Beránku Boží, vyslyš prosby těch, kteří se ještě modlí,
kteří tě ještě oslavují, velebí a qhválí,
R.t
aby nemuselo křičet kamení.
Beránku Boží, uslyš naše volání,
nebot Tvoje je všechna čest a sláva i vláda na věky.
Amen.

Zprávy
Už brzy bude nevyhnutelné říci plnou pravdu o všem, co se udá
lo v 50tých letech. Pronásledování věřících, pustošení klášterů,.,
mravní devastace. To nezpůsobili u nás Číňané, naše vlast mela své
Velké osobnosti, biskupové Vojtaššák, Gojdič a další netrpěli zby
tečně. Jistě byste i vy byli rádi, kdyby tuto mši svátou sloužil
místo mne otec biskup Korec - takto by se asi daly formulovat hlav*
ní myšlenky z promluvy otce Rybanského z rožňavské diecéze při mši
sv. v Saštíně v neděli 17. září u příležitosti tradiční pouti k
Panně Barii Sedmibolest né, patronce Slovenska.

povolena katolická církev na Ukrajině?
Tato otázka je dnes předmětem spekulací církevních hodnostářů i po
litiků . Právem. Ukrajinská kat. církev nese čestný- titul "církev
mučedníků". -Poněvadž používá byzantského ritu při" bohoslužbách,
který je téměř identický s pravoslavným obřadem, využili sovětštX
v^ádctyé této skutečnosti k tomu, aby pod záminkou sjednocení e *
pravoslavím ukrajinskou kat. církev likvidovali. Západní Ukrajina,
kde ’krajinští katolíci žijí, náležela před druhpů světovou válkou
■^el-sku. R. 1939 po likvidaci Polska nacistickým Německem a Sovět
ským svazem připadlo toto^teritorium v důsledků.paktu Molotov-Ribentrop SóSR- R. 1946 zorganizoval' odpadlý kněz, Kostelnyk spolu s *
^věioa funkcionář*! kom.strany, kteří se vydávali za věřící ve Lvově
’•;éynod”, lile prohlásili jednotu s Římem, uzavřenou jejich předky
b. ? >96 za zrušenou a T^zhocilLt jménem celé ukrajinské řeckokato
lické církve o připojení k Ruské pravoslavné -.cfjgkvlr Biskupové
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v čele s metropolitou a později kardinálem Josifem tílipým. tento
svévolný akt, zinscenovaný státními orgány, nikdy.neuznali a masa
věřících je podpořila. Kardinál Slipyj po osmnáctiletém pobytu v
koncentrácíoh a vězeních byl vyhoštěn do exilu, ostatní biskupové
zemřeli v táborech nucených prací. Počet popravených a umučených
ukrajinských katolíků se odhaduje na 100 tisíc, počet vězněných a
soudně stíhaných nad milion. Krvavá perzekuze však tuto církev ne
zničila. Naopak jenprokázala pravdivost slov Tertuliánových: "Krev
mučedníků je semenem nových křestanů”. Kat. církev na Ukrajině ži
je, i když v ilegalitě, a dokonce početně vzrůstá. V dobo své lik
vidace měla necelé 4 miliony věřících, dnes podle vlastních tajných
záznamů má asi 5 milionů pokř těných, více než deset tajně vysvěce 
ných biskupů a těžko zjistitelný počet kneží. V poslední době se
ukrajinští katolíci stále hlasitěji dožadují své legalizace, jako
např. na nedávné manifestaci v Kijevě. Tento požadavek plně podpo
ruje Sv. Otec, který mnohokrát odsoudil jejich pronásledování. Vy
hradil si', aby při nadcházející návštěvě Gorbačova v Itálii zeč&tkeit listopadu, kdy nejvyšší sovětský představitel navštíví také Va
tikán a osobně se s ním setká, bylo jednáno o uznání ukrajinské ka
tolické církve. Gorbačov odpověděl, že nemá námitek, což je pro
ukrajinské'katelíky nadějné. 0 postavení kat. církve na Ukrajině
zevrubně informuje kniha belgického jezuity José Marie de uolfa pod
titulem ”Být katolíkem je zločin”. Byla u nás přeložena a koluje ve
strojopisech. Autor je knězem-biritualistou, který ma právo celebro
vat v latinském i byzantském ritu. Navštívil několikrát západní
Ukrajinu a měl možnost spřátelit se s tamnějšími katolíky, kteří
prošli pracovními tábory kvůli' své věrnosti víře otců. Jeho kniha
chce vyburcovat svět a zároveň no obvinit z lhostejnosti vůči ge
nocidě z důvodů náboženských, která si v ničem nezadá s krvavým
pronásledováním křestanů ve starověku a holocaustem nacistů vůči
židovskému obyvatelsku. Dostane-li se/vam do rukou, neváhejte se
do ní začíst. Najdete v ní mnoho inspirací pro své křestanské svě-

Papež Jan Pavel II.- se vyslovil pro prohloubení dialogu mezi kato
lickou církví a letničním hnutím. Předsudky já neporozumění musejí
být odstraněny, řekl papež před mezinár ’odlil'smíšenou komisí kato
lické církve a letničních církví.

Maďarský generální prokurátor uznal, že soudní proces s kardinálem
Primasem józefem Mindszénthym v r. 1949 byel v plném rozsahu, vykon
struován bezpečností. Doznání byla vynucéha mučením a obžaloba před
vedla falešné svědky, což umožnilo máďpřakeho primasa odsoudit
k doživotnímu vězení.

’ V Mexiku.;má dojít k ústavnímu uznaní katolické církve po 130 letech
najpatých vztahů mezi státem a katolickou církví. Biskupská konferenre doufá, že brzy dojde i k navázání diplomatických styků s Va
tikánem.

