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"Kdo nečinně přijímá nespravedlivý systém,
spolupracuje s tímto systémem ...
Utl •" ~-.ý nesmí :*ikáy dopuatlt, aby svěO.c.tií
utlačpvatele usnulo."
Martin Luter King

- 1 Y neděli 28. zaří představitelé
b i s k u p s k ý c h
k o n f e r e n c í
vykonali pouť do Subiska, kde vzpomněli za přítomnosti Jana Pavla II. a mnoha synodálních otců
1500. výročí narosení sv. Benedikta, patrona Evropy. Jejich
pouť je především vyjádřením díků Bohu za vše dobro, co dal
Evropě prostřednictvím tohoto světce. Zároveň je však i příležitostí k zamyslení pro celou církev v našem světadíle
jak bránit a znovu přivést lc rozkvětu hodnoty, na nichž vyro^tlra naše civilisace. Tzn. dosáhnout, aby Kristovo učer,
ní lásky znovu řídilo vztahy mezi lidmi, aby byly opět respektovány hodnoty, na nichž je zalomeno správné společenské
soužití, neboť jestliže 3e na toto vše zapomene, % původ nich Božích darů se mohou stát nástroje smrti,
V rámci této pouti řada evropských biskupalcýoh konferencí vydá poselství o zodpovědnosti křesťanů vůči nynější
a budoucí Evropě.

Z prohlášení Rady evropských biskupských konferencí
nazvané Zodpovědnost křesťanů vůči nynější a budoucí Evropě:
Celý dokument byl čten v Subisku v různých jazycích.
Sestává z krátkého úvodu, dvou hlavních častí a stručného
závěru. Má 48 paragrafů.
V úvodu se upozorňuje, že lidstvo stojí na prahu třetího tisíciletí křesťanského letopočtu. Vyhlídky do budoucna jsou však málo uspokojující, málo klidné, a protři mnoho
lidí žije dnes v nejistotě a neklidu. Z toho důvodu biskupové připomínají věřícím jejich křesťanskou zodpovědnost
Za "OXÍ^JO m o s t a budoucnost. Biskupové uvádějí zásluhy svatého Benedikta o rozvoj evropského křesťanství a kultury
vůbec a pak zdůrazňují:
"Spojeni vírou v Ježíše Krista obracíme se s tímto poselstvím naděje na lidi této doby a zvláště na ty, s nimiž
sdílíme v Zvropě stejný úděl. Jsrae přesvědčeni, že evengeIÍUÍS dává m?jal životu a je zdrojem štěstí v každém historickém údobí v životě jednotlivců i společností.u
Pak stručně charakterizují současné evropské poměry.

-2 Vzrostly vzájemné styky všeho druhu a tím dochází k lepšímu porozumění mezi lidmi a hlubšímu vědomí lidských práv,
jakož i k silnější touše po spravedlnosti, míru a usmíření,
hlavně mezi mládeží. Nechybějí však ani nové formy chudoby,
nejistota nezaměstnaných, vysteliovalců a uprchlíků, roste
i pohrdání životem a právy člověka, existují i hospodářské
těžkosti a srážky mezi společenskými a ideologickými systémy. Závody ve zbrojení působí strach z války, růst nedůvěry, zoufalství a násilí. Biskupové dodávají, ze pro tyto
palčivé problémy nemají ani řešení, ani technické prostředky. Jejich posláním je hlásat Krista a věřit pevně, So ovangelium vždy je a bude pro člověka a pro celé lidstvo
světlem a jeho šířením se pracuje pro lidskou dftstojnost,
spravedlnost a mír.
První část dokumentu má n zev "Lidštější Evropa" a
začíná takto: "Křesťanská víra dává jistotu, žc člověk byl
stvořen k. Eožírnu obrazu, .i když tento obraz je často znetvořo.ván hříchem.' Tuto podobu s Bohem deformovanou hříchem vrátil lidem Ježíš Kristus, který přišel obnovit, osvobodit
každého člověka, všechny lidi. 'loto křesťanské učení je též
naším principem lidské důstojnosti. Křesťanský ráz má i celá évropská kultura a s křesťanstvím nabrala i nové podně»ty."
Biskupové mluví v první části nejdříve o lidských právech a jejich zachovávání či porušování v současné evropské
společnosti.
"Tato práva.jsou dosud ohrožována, jak zneužívána' svobody, tak i totalitarismem a násilím. Církev nesmí- mlčet tam, kde se po těchto právech šlape. 0 jejích zachovávání je třeba usilovat co nejdůkladněji, poněvadž mnoho slavnostních prohlášení v tomto směru zůstalo částečně
i mrtvou literou. Především je nutno hájit právo na život,
ohrožované umělým potratem, terorem a násilím, dále právo
na spořádaný rodinný život, jemuž škodí mnohdy velmi snadno dosažitelný rozvod, právo rodičů na výchovu svých dští,
pr£va vystěhovalců a uprchlíků, žijících a pracujících v
cizích zemích. Sem patří v zásadě i právo na práci, aktuální zejména za současné hospodářské krize vyvolávající neza-

městnanost» K

dě. Se zäfcnrike«. »¿isiují, še y Evropě všichni dosu$ tuto
svobodu nemají.
-cnroboda má svůj »áklad v důstoj
nosti lidské osobnosti, ktorá vyfcaduje vnitřní svobodu* ne
z nás iluo vání svědomí, právo veřejně projevovat svou vír.u a
z toho
kultovní svobodu- Omesoyání Si poxníSpvá
ní náboženské svoTroiiy
jkBopret-rfidlimatí, postihující to,
co je v člověku skutečně lidské. I ate^emun «. nevěru la«
vysvětlit jen ve vztahu k náboženství a víře. Je proto vel
mi těžká přijmout názor, že jen ateiomus má občanekó právo
ve veřejném životě, zatímco věřící jsou jakoby jen trpěný
a jedná 8« s nimi jako s občany nižSí kategorie. Křesťané
sdílejí tusbu dnešního člověka po plném výkonu svobody, n
¿.roto brání č náboženskou svobodu, fJ}a znamená pro vjtíŕíoí i
pro církev volnost v hlásání evangelia a apofítolntu, sdružování a výuce nátJo^nství na vůeph úrovních. Nikdo nosmí
donucovat člověka, aby jednal proti .»rámu jnr8doroíT nikdo
nemá právo zabraňovat rodičům, aby vychtrrávali děti podlo
vlastního náboženského přesvědčení, ani bránit c í r k n v*
výkonu jejího sociálního poslání, závěrem biskupové prohlašují, že tudou i nadále usilovat p odstranění obtíží na
tomto poli s jietot.au, že síla Božího pucha nemůiátr být ničím ^.ptrr.vena, jak -dok»«»je tolik hrobů mučedníků rozse tých po celá Evropám Zbývající, paragrafy první části jsou
věnovány spolupráci i w a ! národy, založený na vzájemném
respektu, usmíření, míru, uZu£h* ay&tu a uznávání duchov*
nich hodnot.
Ve druhé části dokumentu se píše o torn^ *rp njůže ppo
Evropu udělat církev. Jejím posláním je hlásat iSJCpfitt. a
jeho poselství lásky_. Účinnému vydávání syědectví o víře
je dosud, bohužel, na překážku rozdělení mezi křesťany,
třebaže i y této oblasti již bylo dosaženo pokroku a touha
po jednotě je stále živější. Biskupové zdůrazňují předky,r
ším vnitrocírkeyní spolupráci, ktero.u je třeba dále utužovat na různých úrovních. Týká se to v prvé řadě součinnosti mezi biskupy a biskupskými konferencemi^ y níž jsou uží.
tečná např. studijní sympozia. Spolupráci je nutno prohlu.-

• 4 bovat i msti katolickými organi*aeemi. 7 tomto smějpu se doporučují zejména užší vttahy mesi aousedními diecézemi růsných států, dále především spolupráoe mezi mlaďe^1;^-Důležité jsou v tomto ohledu i dobře připravené pquti* při^působene ovšem mentalitě moderního člověka» a kromě.toho i konkrétnější solidarita mezi bohatšími a.,chud&ími místními
církvemi. V dalších paragrafech biskupové upo.zoriVují>- , Se
.církev je sice universální „ ale přesto má dosud, ^Ý^azn^
evropský ráz a znaky.. Od ¡této převahy evropských rysů by.
se však měla postupně osvobozovat, pokud ,jde o jiné světadíly, kdežto u nás by naopak měla hledat specificky evropský charakter. Je fakt, že všechny velká rozkoly a rozdělení v církvi mají své kořeny v Evropě. Proto je naléhavě
třeba posílit ekumenickou spolupráci hlavně s konforencí
evropských církví, v níž jsou zastoupeni protestanti, pravoslavní, anglikáni a starokatolíci. Je ověem nezbytná i
spolupráce mezi všemi lidmi dobro vůle i s těmi, kteří.Biče neuznávají Krista jako Spasitele, ale přesto.věří.y jediného Boha a podobně jako my usilují též o mír a zachovávání lidských práv.
Nesmíme se dát odradit současnými politickými a ideologickými rozpory, nebot kořeny Božího království jsou zapuštěny již v přítomnosti. Je proto třeba udržet oi křesťanskou naději a hledět do budoucnosti 3 vírou, poněvadž
víra nám dává jistotu, že tato budoucnost bude lepší.
Následují podpisy 24 kardinálů, arcibiskupů a biskupů.
'Za církev v Československu podepsal tento dokument
pražský arcibiskup kardinál František Tomášek.
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V noci ze 13. na 14. dubna 1950 byly likvidovány
všechny mužské kláštery v Československu. 1.910 Jvholníků
bylo násilně převezeno do tzv. centralizač
- i
ú
BoLo udov, Broumov, Králíky a představení jodv.Qtl ;:.\fých komunit do 2oliva - "na prevychovaní".
Podobným nezákoným způsobem bylo postupov- ao proti
řeholnicím. 14. září 1950 bylo 10.660 řcholnic
izolováno v pohraničí. Leckteré centralizační kláutory měly režim tábora nucených prací.

Pax et bonům !
Otče kardinále,
srdečně pozdravuji v Pánu a pro láaku Boíží Vás pros.'in:
1. Dodatečně ODMÍTNETE, nebo aspoň nezveřejňujte
pravéOlivou dohodu Qrdinárů s SÚO z 2.4.1980, která vylučuje 1
o bez státního souhlasu z kojicelebrace, exercioií
i p'
or. ío'i funkcí a příliš rozšiřuje "práva1' církevních
ta; ..: • ľ - na "dozor11 i nad ty, kdo např. čtou při mši sv,
leV-.. ;• r citují žalm, čtou přímluvy, vyzývají k .pozdravení
p :•. ;:}: , I v, sde to k dalšímu strachu nakonec i u ministrantů
a j e - ; r o d i č ů - a strach, s nímž u nás leckdo-úspěŠně
k a l k u l j a k p s prostředkem manipulování druhými, pomůže
1c toi/.u, aby stál nakonec kněz u oltáře a v kostele térrnř
sám, bude-li tam vůbec moci stát, když ani to, aby ho t«.im
poslala, nemá církev ve své moci.
Jak, prosím Vás, hájí ordináři potom učení koncilu o
presbyteriu, jeho svátostné a bratrské jednotě, vzájemné
pomoci a -nevzbuzování ?
Vždyť ta dohoda, věroučně ani morálně nc obilá j ítelná,
rozkládá ještě víc než dosud presbytoriura v místních církvích a v jádře souhlasí s omezováním základních lidských
pr ' r,
která má u nás dokonce podle zákona č. 120/76
\jM-yj yá±ící_ pruyo.

- 6/Vždyť se v 51. 13 jmenovaného zákona každému zaručuje
svoboda, projevovat své náboženství nebo víru säm, nebo
SPOLEČNÁ S jinými, AŤ VEREJNE AŤ soukromě, PROVEDENÍM NÁBOŽENSKÝCH ÚK0:>)8 - a sem patří podle mého soudu zmíněná
účast na exerciciích, pohřbech a pod. - i BoHOSLUSBOU např. konoelebrace. /
Nelze přece smlouvat nebo dohadovat se o omezování toho, co náš zákon každému gar^tujo. Záldadní lidská práva,
zákonem zaručovaná, nelze přece někým teprve "povolovat"
nebo je jakýmilcoli "dohodami" omezovat nebo nerespektovat»
Naopak: máme si je hájit a bojovat o to, aby byla co n o j p W
ně ji respektovaná.
Aspoň uvnitř cirkv« byohom ae neměli jpoadaiovevt pudlo
tak ošidných a nekatolických kategorií jako jsou
- v Pcem či ne,
- se eirá-bnín> «ou&ljneem či ne;
všichni jsme, bez vlastních «áwlnU ŕ juoAAtťai. Kristova kněžství a měli bychom ze své strany dělat všecko, abychom Bili
statečně v jednotě, lasoe, vzájemné diakonii a bez jakých«*
Jcoliv diskciininaoií*,../. potrud. Jjy nám v tom chtěl někdo zvenčí
bránit, jako- jeden muž bychom mu měli dávat patřičnou odpověčL.
Z* Veřejnó-r ^mražm
gROrjifl'.nJJTg -yne+rbi «UskrÍMinaoi
při přijímání na studium teologie; pokud vírn, nikde si přctf
přijímacími zkouškami na vysokou školu nevolá žadatele STB
na "námluvy" s doxologií, že na výsledku závisí přijetí však se Vám ústně nebo dopisy postižení stejně jako někU*rým z nás svěřují.
3. EXPONUJÍCE SE za ženské i mužské řehole: vždyť vítcf
že jim stát dorost dosud nepovolil - a jak js-em nedávno z
povolaných úst slyšel, ani povolit nemíní - a nutí jo k
přetěžkým a rizikenrýrn frrrmára života, noohtěJi-li pod různými tlaky vymřít. A to všecko
děje:
- za mlčení ordinářů,
- přes to, že máme zákon, který žádá přísné tresty pro ty,
kdo by "příslušníky takové /národní, etické, rasové nebo
NÁEOŽENSKÉ/ skupiny uvedl do takových životních podmínek,
které mají přivodit jejich úplné nebo částečné zničení"
/srov. § 259 tr.z./.

- 74. Školským příkladem DISKRIMINACE je /mimo jiné "směrnice a dohody" CKCH se státními institucemi /prípis "C'lj-"I
"všem řádovým sestrám v Ústavech soc. péče a v Domovech důchodců na území CSR;í- nejen tedy v Charitních už domovcchz 25.4.t.r., č.j. I/pres. 153 a pokyny o zahraničních ce;;-'
zahraničních návštěvách a přijímání zahraničních darů v r»
1980, podepsaný Vlastou Prchlíkovou, náměstkem pro Soc, Charitu.
V souvislosti s touto a podobnou činností CKCH /ale frf
stejně tomu je na Slovensku/ vnucuje se několik velmi bolestných a církev u nás jaderně se dotýkajících otázH* :
1. Jaké místo zastává v církvi "Česká KATOLICKÁ Charita"?
2. Kde má zákonný podklad pro toto jednání /a jiná podobná za svou dlouholetou existenci/, jímž a i u aur ¡.a,',.- rozhodování o právech a povinnostech občanů tohoto s tát, a vo
směru převážně omezování jejich prav, svobod a diskriminování jich ?
3. Jakým právem zasahuje CKCH diskriminačně do občanského života řeholních sester, když jim komplikuje cesty do
z;.. . 'vriičí, přijímání navětěv nebo darů tím, že se staví
ve Le zaměstnavatele a oddělení pasů a víz jako d&lŠí článek,' který mluví "jakoby moc maje", zasahuje a spolurozhoduje ?
4. Kdo za tuto utertolickG-<;2iar±tn£" čJjmayt aamé&tuance CECH platí ? Nejsou snad placeni ze sbírek VĚŘÍCÍCH ?
5. 0 poměrech v Charitních domovech ani o milionových
investicích, které tam, přímo nebo nepřímo donucovány, musily inv&stovat- ř-eholní sestry ze Trvyoh úspor, zde dlouze
nechci psát. Jen několik otázek k zamyšleni bycJa íihtěl dát
Vám a přes Vás sboru Ordihářů:
- Musí si snad někdo jiný než řeholní -sestry, když jde
do důchodu a chce do DD, napřed DD vybudovat ze svých úspor,
než do něho bude moci být přijat ? proč k tomuto dikriminačnímu faktu Ordináři už desetiletí mlčí, ač mají podle Směrnic pro vzájemné vztahy séži biskupy a řeholními křestany
/197£/ "chránit Bohu zacvec.iiý život" /čl.52/ ?

- 8Proč téměř ve všech charitnfch domech fungují jako
"vedoucí či správci" lidé, kteří jsou sice CKGH placeni,
al2 věřící nejsou, téměř žádnou administrativní práci nedělají /tu obstarávají většinou sestry/, jen dozírají,'
hlídají, do soukroméno života sester zasahují, svobodu pohy". u jim omezují, s ředitelstvím CíCCH spoluurxčují "kapacitu" domů, vedoucí, podle citovaného přípiau se vyjadřuje
k cestám sester do zahraničí, jejich jménem jedná s OCT,
vyjadřuje se o nich ředitelství OltOH , .. Jakým právem ?
Což není každá řeholnice dospelým a plnoprávným občanem
títo zeme ? Proč se na ní skrze lC.'vn,C"1'IO'.COtJ charitu chce,
aby se podřizovala víc, než jákonůiu tóto země, jako každý jiný občan ?
- Ví o tom všem Ordiiář, který CkOlI formálně předsedá?
Ví, že za to všechno nese před Bohem a církví odpovědnost?
Proč už dávno neztratila ve "firmě" n..zev "katolická" nebo
proč už dávno o ní ORDINÁHl nerozhodují ? Kdo z církve řídí a kontroluje činnost např. paní Prchlíkové ? Ktorému
Ordináři se za ni v KATOLICKÉ charitě zodpovídá ? Proč na
"vizitace" sester nejedí s Ordináři, ale, pokud jede, vždy
se státními činiteli /zástupci SÚC, církevními tajemníky..
../ ? Proč za věci, které by si oni měli brat na svědomí,
m á odpovídat nějaký zaměstnanec KATOLICKÉ charity ?
Proč vkládat - s mlč>cy dávaným souhlasem Ordinářů církve - mezi MK, SÚC a řády další články, které maskují právně neudržitelnou situaci ? Vždyt řády zrušeny formálně nejsou, právní osobou však zřejmě nesmějí byt, protože by daleko pomaleji vymíraly - a tak třeba tuto právně neudržitelnou a nemožnou situaci "překlenout". Jak ? Inu nekatolickou
funkcí KaTOLICICÉ charity: tak manipulovat rády, aby tiše zaniklý, aby pro "katolickou" firmu a předsedání Ordináře
TRPĚLY manipulování, žily po miliónových "darech" cferitě
bez vlastní střechy na^hlavou, ač měly dost vlastních, a
dobře zařízených domů, o které nezákonně přišly, v nichž se
mchly o své staré do smrti postarat.
Bylo by dobré tyto palčivé problémy prohovořit na konferenci Ordinářů a rozhodnout o nápravě věcí, i když to
jistě nebude bez obtíží.

- 9Třeba se přece učit - pokud jsme se to nenaučili dosud - raději "ARS VITOHDI" než aRS KORIKNDI", aby nám i tato těžká doba "pomáhala k dobrému" a umožňovala - za conu
ctnosti statečnosti - aggiornamento, směrem k přeiLití.
V'
Odpusťte mi, Otče kardinále, že bolavé problémy připomínám. Ale diktuje mi to svědomí. Rešiit je nejsem povinnen - to žádá Bůh i církev od Ordinářů, kteří za její pozemskou existenci odpovídají.

V Kristu Váfi
P. Jan
19. 5. 1980.

- 10 J e d e n
z m n o h a
p ř í p a d ů ,
jak se v Československu deformují lidská práva.
Vlk má vždy důvod, proč roztrhat beranka.
Tak je tomu i v případě evangelického faráře Ocreja
Koča, kterému státní úřady odňaly sounlas k vykonávání
kněžské služby.

• • •

Poprvé ztratil p.farář Koč státní souhlas v r. 1956,
když působil ve Sládkovičove, okr. Galsmta, a to bez uvení důvodů. Úřady se odvolaly jen na ustanovení § 18 vl.
nař. č. 221/1949 Sb., které mluví o ztrátě způsobilosti
vykonávat kněžskou službu. Zře jme státní ateistická vrchnost nesnesla horlivou pra.ci p. faráře v cirk. sboru. Tak
se ocitl p. farář ve výrobním procesu, kde pracoval 7 a
půl roku jako malíř- natěrač v n.p. Hydrostav na výstavbě
závodu Slovnaft v Bratislavě.
Už před svým příchodem do Sládkovičova byl čtyřikrát
po.-.taven před soud okresní i krajský. Při prvním jednaní
I.v-. od.. ;^dili na 6 měsíců, podmíněně na 2 roky, protože prý
urazil v kázání komunisty. Při třetím stání ho osvobodili
re-"1 ostatek důkazů a 4. jednání potvrdilo jeho nevinu.
/ ió se p. farář vrátil z výrobního procesu a dostal
znovu st- ' íí souhlas pro kněžskou činnost v církvi, potkal
ho týž osud. Po patnácti letech úspěšného duchovního půsoJiií \ ,bci Kulcová, okres Bardejov, mu Krajský národní výr r Košicích znovu odňal státní souhlas v prosinci 1978.
.chudnutí dostal v předvečer Štědrého dne jako dárek lc vánocům. Opět bez ud-.ní důvodů s citováním téhož paragrafu
jako poprvé. Zástupci církevního sboru v Kukové byli proto
osobně na 01W v Bardejově, na KNV v Košicích, napsali stížnosti prvnímu tajemníkovi KSS p. Len^rtoví, panu presidentu
Husákovi a podali stížnost i na Generální prokuraturu v
Bratislavě, avšak prava se nedovolali.
V Bratislavě na ministerstvu kultury, Sekretariát pro
věcí církevní, řekl přednosta úřadu Kmet v přítomnosti generálního biskupa dr. Kich^alka, že náš stát je totalitním
státem, faráři jsou třídní nepřátelé, a kdo z nich nebude
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nemá co dělat v církevní službě. Generální prokuratura sdělila, že na udělení státního souhlasu pro výkon duchovenské
služby není právní narok. To 'znamená, že faráři v CSSR byli
postaveni mimo zokon a státní vrchnost s nimi niůKe- jednat
podle své libovůle.
Generální prokuratura oznámila písemně církevnímu sboru, že p. farář Koě prý na rodičovském sdružení 2DS v Kračúnovcích řekl, že je u nás mnoho kriminálníků a násilností,
protože škola vštěpuje dětem ideologii; která zakazuje chodit do kostela. Tuto výpověčl potvrdilo poApisoťii 5' učitelek.
Tím se farář Koč projevil jako státně nespolehlivý, a proto
byl zákonný důvod odejmout mu qtátní souhlas•/Potud geno>ráíní prokuratura^.
Diskusní příspěvek pronesl p. farář lCoč na schůzi rod: "ovského sdružení Z.T)S Krnčúnovce jako otec, ayna, ktorý
školu navštěvoval, nikoli jako farář. Ohledně inkriminovaného výroku nebyla provedena konfrontace mezi ním a učitelkami, ani nebyl vyslechnut nikdo z přítomných rodičů. P.farář se totiž ohradil proti tvrzení p. učitelky Paotyrčákové,
že věřící rodiče jsou vlastizrádci a reakcionaři a žo vychovávají své děti proti našemu státnímu zřízení, fíokl: "Tím,
že já učím své děti, aby věřily v .Soba, nevychovávám z nich
ani kriminálníky ani zloděje. Takové lidi naše zřízení nepotřebuje. Ale naopak vírou v Boha vychovávám z nich lidi
mravné, poctivé, s kladným postojem ke zřízení, v němž žijeme. "
Nakonec svého diskusního příspěvku pohádal p. učitelku, aby
se věřícím rodičům omluvila.
Generální biskupský úřad neučinil nic na z íchranu p.
faráře Koča. Naopak v lednu 1980 vyzval písemně pan biskup
Michalko na. žádost Sekretariátu pro věci církevní pana fo,ráře, aby se do měsíce vystěhoval z fary. V únoru znovu na
S-dost přednosty Kmeťa nutil p. faráře, aby se vzdal funkce
sborového dozorce, do které byl zvolen staršovstvem sboru
začátkem ledna 1980.
Smutnou roli v této věci séhrál sousední farář J.

- 12 otrauch, který současně spravoval lcukovský sbor a chtěl jej
připojit-ke svŕmu podle přání nadřízených orgánů. Delegace
6 mužů z Kukova proto osobně požádala p. Stuufa, nb;y se
vzdc.l správy kukovského sboru a neohrožoval jeho samostatnost, P. Stauf podepsal a opatřil své prohlášení razítkem,
že se zříká správcovství kukovského sboru ze zdravotních
důvodů. Následující den však před státními orgány prohlásil, že byl násilím přinucen vydat delegaci ěistý pppír se
sv,'TO podpisem a razítkem a že delegace pak sama napsala to,
co or. nechtěl dobrovolně učinit. Od té doby ho nepustili
ani do kukovského sboru ani do koatela.
P. farář Koč nyní pracuje jako topič v n.p. Sladovne
a pivovary ve VelkémSariši, okr. Prešov. Doplatil na to. Že
t„ 1 přesvědčený, že ťístavou zaručená náboženská svoboda a
svoboda projevu musí mít své místo i v každodenním

životě.

Jeho djälí případ je důkazem, že jsou pronásledováni kněží,
kteří pracují horlivě a věrně pro Krista a elitě jí získávat
širší prostor pro růst království Božího na zemi. •
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při vzpomínce na 800 mučedníků.

V úvodu ke mši nejprve vyložil hluboký' význam mučednictví.
Vyšel z Kristovy předpovědi: "Budou vás pronásledovat, vydávat soudům a do vězení, budou vás předvádět před krále a
místodržitele. A to všechno pro mě jméno."
Po této citaci pr-pež pokračoval"^Učednictví je néj~
větší zkouškou člověka, zkouškou lidské důstojnosti před
Bohem. Jeninadné o tom říci víc; ne z o tomiíiluví kniha
Moudrosti: «-'Bůh je skoval a shledal, Se joon ho liorlni, "
Touto zkouškou prošlo mnoho vysavačů a uG„dníků Kristo- "
vých, takovou zkouškou piošlo 8JO mučedníků otrantských*
Talccvou zkouškou procházeli a procházejí mučedníci našeho
století, často neznámí nebo jen málo, i když Žijí daleko
od nás,"
Při připomínce hrdinského utrpení albánské církvo
Jan Pavel II. vyzval přítomné k solidaritě s pronásledovanými a k modlitbě za ty, kdo je pronásledují. "Často'so vyvíjí snaha označovat mučedníky za politické provinilce.
I Kristus byl odsouzen k smrti pro tento předstíraný dílvod,
protože tvrdil, že je král. Nezapomeňme proto na mučedníky
dnešní doby. Nechovejme se tak, jako by neexistovali. Děkujme Bohu, že vítězně překonali zkoušku. Prosme Ducha svatého,
aby dal pronásledovaným sílu, mají-li projít takovou zkouškou. Kéž se na nich naplní slova Mistrova: 'Já vám dám výmluvnost a moudrost, že žádný z vašich odpůrců nebude moci
odolat ani už nebude mít co namítnout.' Zůstaňme ve společenství s mučedníky. Oni vykopávají tu největší hloubku v
božské řece dějin. Oni budují nejpevriější základy onoho Božího města, které Ční k věčnosti. Autor knihy Moudrosti prohlašuje: fiBůh je zkoušel jako zlato v tavící peci a přijal
je jako dar dokonalého véku. '' "
T- i r a n a
"Jediný Bůh Albánců je Albánie", prohlásil Enver Hodža,
předseda KS Albánie, která se chlubí tím, že jo prvním státem na světě., kde náboženství bylo. úplně odstraněno.

- H

-

Koyž v létě 1967 zavřela vláda 2169 kostelů, mešit,
klášterů a jiných náboženských ústavů, hlásilo se asi 68 %
obyvatel Albánie k islamu, ¿1 % lc ortodoxnímu křesťanství
a 11
ke křee' ,nství katolickému. Brr.y po válco bylo započato s likvidací nejen duchovních, alo i věřících laiků.
Tak bylo např. bez rozsudku popraveno na 80 předplatitelů
katolického Časopisu /llili ibrites/. Nikdo se asi nedoví
celkový počet poprav, které trvají až dodneška. V rooe 1975
byl zastřelen sedmdesátiletý pater Stefan Kurty, protože
pokřtil dítě svých známých. Přesto existují oprávněné pochybnosti o tom, zda se opravdu podařilo vymasut náboženské
přesvědčení z povědomí albánského lidu, jak si to vláda
přeje. Stálé přetřásání a zdůrazňování tohoto faktu ve stát*
ně řízených sdělovacích prostředcích a odůvodňování jeho
důležitosti nasvědčují spíše tomu, že Alianci stále ještě
tajně praktikují svá náboženství přes všechny kruté trošty,
které jim hrozí.

V a r š a v a
Důkladná zpytování svědomí národa je podle polského
primase kard. V/ys'nyr.svého nutným předpokladem, aby se vyšlo
z těžké kri^e, ve které je z-jmě. Ostrými slovy kritizoval
zvláště stranické a státní funkcionáře.
"Politici a velcí státníci nevěděli ani to, co věděla
každá hospodyně, nucená denodenne stát před obchody 3 potravinami, že se totiž blíží hospodářská katastrofa. Tuto je'
však snadnější přemoci než katastrofu mravní" - řekl kardinál V/yszynslci na výroční konferenci varšavských vikariátu.
"Hospodářství a mravnost "byly na sebe sotva kdy tak odkázány jako dnes a biskupové už dlouhé roky upozorňovali zodpovědné státní kruhy na nebezpečí hrozící obyvatelstvu. Oficiální propaganda ateismu jc jednou z hlavních příčin naší
současné hospodářské katastrofy. Ona podkopala křesťanské
povědomí zodpovědnosti a oslabila základy mravnosti ve veřejném životě. Hledání viníků se nesmí omezit jen .na špičku 3-many. Nebyli to jen velcí funkcionáři, kteří mrhali
veřejné peníze a obohacovali se na úkor jiných. 1 funkcio-

15

n'

-

,

' a nojn: á.

„a'::.ji podobně povzbuzeni

p- - .
,
* > i ľ l-.or- či,
,:\oí veřejné epravy.
K-.. • sicv-- u.^3 uiú* z . í
jLV. \.Lai w ý divili státu, neví
však, jal->u část tohoto dúlicitu j o tfofca připsat na účet
fuiikciorjejich :
-oi a nepřiměřenému životnímu
stylu, t - niou cí..hve je '.J.; v J Lea vnitrně ozdravit, a ne jako to dělá stranický aparát lepit na otevřené rány propagandistické naplasti. pro tyto úkoly však církcv potřebuje
svobodný prostor 1c činnosti. "

V polských kostolích 5. 10. předčítali pastýřský, list.
kardinála Stefana Wyscy^,.kého, ve kterém so vodoucírn představitelům Polska připomíná, Že vládnout znaim.• á především
slou/it. "Kdo chce uvidět skutečnou li^elcou bídu", konstatuje primas katolické církve v Polsku, "bon DO nemusí odebrat do nějakých vzdálených zemí. S jačí mu p'hled, do n<'";,.terých přeplněných bytů v Polsku a n JO na pracovní poůmírůcy
v Tvrsrlých továrnách a dolech. Veřejné :ľ • náu» "aí i^rostřeCiky
by se neměly vydávat na ostentativně lu:,višní budovy, když
nemocní lidé musí ležet na úzkých a přeplněných chodbách
nemocnic. •Takové podmínky urážejí základní lidskou dňrjtojnost. Hospodářské a sociální poměry v Polsku se proto musejí zlepšit.
Pastýřský list se bude předčítat v polských chrámech po celý týden v rámci tzv. polské charity.

M a cl a r s k o
Prankfurter Algemeine Zeitung komentoval Casaroliho
jednání s maďarskou vládou. Pevný postoj kardinála byl nepřímou výčitkou maclarskému primasovi lékajovi a celému
biskupskému 3boru. Papež Jan Pavel II. při rozličných příležitostech víceméně otevřeně naznačil, že mačlarští biskup
pové nemají odvahu od liberální vlády Maäarska požadovat
větší prostor pro činnost církve, zvláště pro vyučování
náboženství a činnost laiků. Z oficiální zprávy vydané

- 16 vládními kruhy se zdá, podle Fr.Alg,Zeitung, že kardinál
Casaroli předložil madarské vládě ty požadavky církvo, o
kterých se neodvážili jednat místní biskupove. Podlo PAZ
biskupové Madarska by svým pevným a stalým tlakem na vládu mohli dosáhnout pozoruhodné ústupky, a to tím opíšo,
že se v oficiálních dokumentech maäarslcých vládních kruhů
častěji objevila formule, podle které občané mohou sloučit
socialismu a pokroku a současně zůsto.t věrní své víře.

Na
s y n o d ě
k a t o l i c k é
c í r k v e ,
která jedni v Římě hlavně o problémech moderního rodinného
života, není přítomen monsii.nore Ján I-Iirko z Prešova, který byl pověřen dočasným vedením řeckokatolické církve na
Slovensku, -.čkoliv monsignora Iiirka jmenoval delegátem
římské synody s.-im papež Jan Pavel II., podle zpráv z dobře informovaných kruhů čs. úřady mu.nodaly povolení k
cestě.
V úterý na sSynodě mluvil také biskup GábriŠ o příčinách a důsledcích manželských rozvodů. Poukázal na důležitost předmanželské náboženské přípravy snoubenců a to jn«k
všeobecné, tak i speciální těsně před uzavřením manželství.
Zdůraznil, že často se vyskytují případy, kdy se zjistí,
že jedna manželská strana je příčinou rozvodu, a to velmi
brzy po uzavření manželství, zatímco druhá' strana je líplně
nevinná; Když nevinná strana chce příkladně nábožensky žít,
hledá pomoc u církve. Církevní soud nemá zpravidla možnost
jí pomoci, protože navenek platně uzavřené manželství je
nerozlučitelné. Opak je třeba dokázat..Tak nevinná, nábožensky založená strana se stává celoživotně trpitelkou.
Julius Gábriš poukázal na nutnost zkoumat, zda manželský
souhlas je možné kvalifikovat j^ko takový, že na jeho základě je možné uzavřít sváto3tné manželství. Toto zkoumání
se dosud děje pouze ve smyslu církevně právních principů,
a jestliže má být manželství prohlášeno za neplatná, je "
nutné konkrétními ar.-jumenty dokázat, že manželský souhlas
z jedné strany byl simulovaný. Toto zpravidla právně je

- 17 velmi těžké dokázat. Otec biskup se proto obrátil na papeže,
který byl na zasedání přítomen, a poprosil ho, aby dal církevním soudcům právo zkoumat platnost manželského souhlasu
heuristickou, t.j. vyvozovací metodou, která'spočívá ve
zkoumání jednání vinné strany krátce po uzavření manželství
Když jedna manželská strana ihned po uzavření manželství poruší podstatu manželského souhlasu zcela svévolněv b e ¡S* jakákoliv příčiny, soudce i bez zkoumání á dokazování dí\vod" !• mulace vinné strany ať vyhlásí, že tento manžela® souhl.-",
od vzniku manželství nebyl lc uzavření manželu ;v.í doBt^ču,)!•
cí. Manželství je tedy neplatné a nevinná strana svobodna.
Vinná strana za trest nesmí uzavřít nové svátowtné manželství. Důvod pro tento postup je čistě lidský, morální a s
hlediska pastorálního v naší době přímo nutný. Naše řodihy
musí dostat pevný základ k síle pravé lásky a lcřestnnaké
nauky o manželství. Egoistická sexualita nemůže být jedinou
usměrňovači silou našich rodin.

C h i l e
"Katolická církev v Chile si přeje vytvoření nového
společenského řádu, jenž spočívá na právu, spravedlnosti a
svobodě." Prohlásil to u příležitosti 170. výročí nezávislosti země při mši kardinál Raul Silva Henriques, arcibiskup
ze Santiaga v místní katedrále. "Církev má dnes i v budoucnosti nárok hájit spravedlnost a základní lidská pravá, hlásat je a být hlasem a ozvěnou každé situace, co cítí á trpí
'chudí a ponížení", uzavírá svou homilii kardinál před státními představiteli v Čele s generálem Pinochetem, ,

Týdeník K u l t u r a
"pro ideologii a kulturu" odpo"ídá v č. 11 ns. dotaz čtenáře, co je vlastně cílem hnutí
i
.-acem in terris: "Navazuje na Mírové hnutí před rokem 196f>»'~
v začátcích to zakladatelé hnutí popírali - "rozbitého vlivem antiscciaJListických a reakčních sil v římskokatolické
církvi i čs. kněžské emigrace; sdružuje duchovní, kteří se

- 18 angažují v občanské činnosti, v souladu s programom NF
tedy ESC, protože program KSC je i programem NF, inspirováni některými" - tedy ne všemi - "mírovými závěry II. vat.
sněmu napomáhají při rozvoji naší socialistické společnosti
v úsilí o upevnění míru" - toho sovětského - "a přátelství
mezi národy a o odzbrojení".
O církevně náboženské činnosti ani slova, obrana a ší~'
ření náboženství není v programu KSC, tedy ani v programu
PIT.
Sdružení PIT "jako kolektiv" dostalo pamětní medajli
"za vynikající práci pro mír a přátelství mezi národy",
kterou udělovala prokonunistická Světová rada míru k 30.
svému výročí. "Za aktivní službu míru" dostalo medajli
ještě s e din knoží, m.j. kanovník Mára a brněnský kapitulní
vikář Horký, kteří jsou členy Světové rady míry.
Na četné dotazy, kam zmizel předseda PIT, gen. vikář
ThDr h.c. Antonín Veselý - odpovídáme: Pokud víme, je farářem v Českém Těšíně a má dva kaplany. Druhý gen. vikář
Otakar Trtílek žije v soukromí.'
Generálním vikářem a děkanem olomoucké kapituly se
stal děkan Teologiské fakulty a profesor na téže fakultě
Dr František Vymětal a pan kanovník Kuřil. Jak odstranění,
tak nově jmenovaní jednotlivci spojují najednou ve svých
osobách několik úřadů a funkcí, což jasně odporuje církevnímu právu.
Z j e d n o h o
d o p i s u
....
.... Minulý týden tu byl v Hodoníně na návštěvě polský symfonický orchestr z Gdyně, oni mají spolu nějakou družbu.
Hodoňác-i byli na jaře v Polsku a teči jim to G-dynští opláceli. Byly jsme si je s Mařenkou poslechnout, měli asi 30
členný mužský sbor a bylo jasně vidět, že jEOu to těžce pracující lidé, většinou z gdyňských loděnic. Hudebníci z Hodonína si vyprávěli, že s nimi budou mít asi těžký průšvih,
oni totiž všichni šli v neděli do kostela a ,tam zpívali-.
Příští den měli jet do Kyjova, naši je však prý naložili do
autobusu a odvezli na hranice - jenom prota, že si v kostele zazpívali. Bylo tu z toho dost pobouření ...
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d o p i s u

s k u p i n y

m l á d e ž e
bratřím v ÍĽc.i?.é:

Radujte se s námi, že nám byl dán vi>\ěi trpět pro jméno
vo ! To všechno je milost, kterou nám připravila
Jeho
a proto s radostí jdeme vstříc příštím dnům posíleni modľ.itbou a vzájemnou láskou, Vaší pomocí - Vaší
důvěrou - Vašimi modlitbami.
Všechny oběti, všechen strach a nejistota, všechno
utrpení, které mnozí z nás prožili a mnohé ještě Seká,
chceme obětovat jako výkupné za ty, kdo nás pronásledují,
za ty, kdo o Bohu nevědí, kterým nebylo dáno poznat Jeho
1 'sku. "Kdo by nás mohl odloučit od lásky, ktorou má k nám
Kristus?" Vždyí jsme přece všichni bratři a jeden'za druhého neseme kříž. Za všechny Kristus trpěl a svou smrtí
nás všechny vykoupil. A my bychom se měli snad zdráhat trpět s Ním, určí-li tak jeho vůle ?
Chceme Vám pomoci vytrvalou modlitbou, k níž se budeme společně setkávat. Chceme plně odpovídat na výzvy, ktorými bratr Roger volá lidi.celého světa k odstranění bídy
a hladu. Sami nemáme možnost zapojit oe materiální pomocí,
ale můžeme Vám pomáhat duchovními prostředky, A proto se
chceme každý pátek postit a scházet k modlitbám s úmyslem
podpořit Rogerovu cestu do Ríma, aby Pán požehnal jeho dílu, urychlil sjednocení všech křestanů a tak abychom i rny
přispívali ke spáse světa a slávě Boží.
Obětujeme všechny těžkosti, zkoušky, strach a případná
vyšetřování a chceme je spolu s Kristem a se všemi trpícími
stejně jako On přijímat v pokoře a lásce.
Vaši bratři v Československu
T a i z é . u
n á s
Letos v létě se u nás v Československu uskutečnilo
ekumenické setkání v duchu Taizé, který ták oslovuje dnešní svět, zvláště mládež. Když jsme společně s brat:;/ už
dlouho předem plánovali toto setkání, věděli jsme, že jě
nutno se modlit a prosit za jeho zdar a vSechno ostatní
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ostražitost, proto bylo všechno velmi improvizované. K M i
jsme také zájem na tom, aby se zúčastnili lidé ze všech
končin naší země a lidé z různých církví, protone jsmo sc přesvědčili, že Kristus je dost mocny, aby překonal vřiechny názorové rozdíly a v duchu své lásky, která otvír.. srdce
i sluch pro ty druhé, všechny sjednotil. Ostcytne základem
tohoto setkání - stejně jako je tomu v Taiaé - byla modlitba. Modlitba vroucího srdce, které se otvírá před Pánem i
před lidmi, modlitba v tichu, v níž se člověk učí naslouchat, modlitba zpěvem. Zpívali jsme tytéž kánony, které můžete slyšet v Taizé a které pro své opakování se trk snadno
každý naučí, mají meditativní charakter a proudí a rozlévají se jako řek. a jejich bohatá mnohotvárnost navozuje
zvláštní atmosféru radosti, pohody, usebranosti a přitotn
jsou osvěžením. Modlitba, při ní", se zastaví čas
Přestože byli sezváni lidé různého veku, Bůh tomu chtěl,
aby se sešla především mládež. Ale jaká to byla mládsS !
Schopná hlubokého soustředění, vzájemné tolerantní lásky,
pohotová ke službám !
Vždy při čtení z Písma, slI UŽ při liturgii nebo bohoslužbě slova jsme byli vybídnuti projevit otevřeně svoje
myšlenky, meditovat, vést dialog. Z těchto projevů Vyvěrala
upřímnost, otevřenost plná důvěry, překvapivá hloubka chápá-'
ní. Bylo to neobyčejně bohaté, a přece všem rám bylo jedno
společné: hluboká víra a láska ke, Kristu. Přímluvy i děkování byly tak spontánní, že trvaly Často dole než hodinu.
Když jsme si dávali pozdrav pokoje, objímali jsme se s upřímnou a vroucí láskou, plnou důvěry c. yzájeúmó úcty, takže
jsme všichni nabyli přesvědčení, že toto sblížení a vzájemné
porozumení, atmosféru bez jediného napětí, konfliktu nebo
nervozity mohl způsobit mezi námi jenom On c-.-n., Milovali
jsme se den ze dne víc, rozuměli jsme si, chápali jsme jeá
den druhého. Když jsme se loučili, žehnali jsme si navzájem, a protože jsme jenom lidé, také jsme plakali. Byl • to
slavnost bez konce, 'týden prožitý v jiné dimenzi, předtrvha
Božího království.
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v rodin .eh se scházíme ke společným modlitbám, k meditacím u Kristova kříže, u něhož v pokorném sklonění odkládáme každý z nás všechna břemena, která nás tíží.
Pokaždé meditujeme o jednom zastavení křížové cesty to jo náš plán do konce roku. Samozřejmě společně hlodáme
hlubší pochopení Písma sv., společně zpíváme a sdílíme
si íezi sebou dobré i zlé.
Účastník

