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Nikdy nemůžete udělat dost*
abyste získali lidi pro Krista»
Ne cot i vy jste byli lískáni
Kristem«
Sv# Augustin

- 1 Paul Claudel
Panna Maria o polednách
Je poledne» Chrám vidím otevřený.
Nutno vejít* A já vcházím.
6 Matko Ježíšova, pomodlit se nepřicházím.
Nic nemám, co bych dal, a nic»
oč bych tě prosit věděl.
Přicházím jenom, Matko, abych na tě hleděl.
T
íleděl a plakal štěstím, věděl, ze
Jsem syn tvůj a ty že jsi zde.
Nic než ten okamžik, jenž stojí jako přibitý,
6 poledne,
Být s tebou, Maria, zde na tomto místě, kde jsi ty.
Neříkat nic a hledět na tvůj obličej
A nechat srdce zpívat jazykem svým vlastním,
neboí umí jej,
Neříkat nic, jen zpívat, nebot srdce přeplněno
k okraji je,
To.k jako kos, když klade myšlenku do té své
necekané melodie.
Protože ty jsi krásná, protože ty jsi neposkvrněná,
Konečně žena Milostí zas žnovustvořená,
Tvor ve své kráse prvotní a ve svém květu
konečném,
Tak jak jsi vyšla z rukou Ložích v jasu
původním a matečném.
Neporušená nesmazatelně, protože ty jsi matka
Kristova,
Který je pravda ve tvých rukou, samá naděje,
sám plod, jenž přetrvá.
Protože ty jsi žena, ráj té dávné něhy
zapomenuté,
Jejíž srdce pohled tak náhle nalézá
a tekou slzy zalknuté,
Protože zachránila jsi mě, protože Francii jsi
zachránila,
Protože ona stejně jako já tím středem
myšleiiek í;vých byla,
Protože když se všechno hroutilo,
ty zasáhla jsi právě včas,
Protožes zachxánila francii ach na veškerý čas,
Protože tečí je poledne,
my jsme a dnešek kolem nás,
Protože jsi tu navěky a prostě proto,
že jsi, Maria, žes vuoec byla stvořena,
Matičko Krista Ježíše, buči blahoslavena i
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ÍLslava^
sy&tých^ apoštolů Petra^
Pavla
28. června, ve vigílii svátku sv. apoštolů Petra a Pavla, vyslechli věřící na svatopetrském námestí z magnetofonového záznamu slova sv. Otce:
"Drazí "bratři a sestry, kteří jste se o vigilii sv, Petra a
Pavla se mnou sjednotili v modlitbe Anděl Páně, zru vás, a "bys tě
se spolu se mnou zamysleli nad slovy Pána, který řekl Petrovi:
,Miluješ mě, miluješ mě více?1 Jak vroucně si přeji poděkovat
všem těm, kteří vzhledem k mé slabosti mi různým způsobem pomáhali a pomáhají, abych byl schopen přiměřeně odpovídat na tato
slova, na slova milovaného Pána a Učitele. To je: s ne jvetší pokorou, ne b o í jen tehdy je možné být s to odpovědět. Abych na tato slova: ,Miluješ mě, miluješ mě více?' mohl odpovědět jako
-Petrův nástupce, zvláště v.průběhu těchto těžkých týdnů a měsíců,
v nichž řízeriíni Božím jsem zasažen nemocí, která i o slavnosti
BVé apoítblu mi brání, abych stál u oltáře sv. Petra a celebroval mši svatou u jeho hrobu. Já, Říman, adoptovaný na základě
volby, chudý jako Petr, vás všechny'prosím, staří Římané i noví
obyvatelé Věčného města, jakož i synové a dcery římské. církve,
chraňme, svatost tohoto dne, tak zvláštní v průběhu roku. "Nedovolme , aby byl vykořeněn jeho charakter z našpho života * lépe. řečeno - neničme kořen, z něhož již dva tisíce let rosteme. Je to
prosba, s kterou se na vás obracím z nemocnice, kde z rozhodnutí
Boží prozřetelnosti mi bylo dáno prožít svatý den 2 9» června v
duchovní jednotě s vámi, Římané, i s celou církví.u
29. června byla ve svatopetrské bazilice sloužena slavná mše sv.
Petr v osobe svého nástupce..tentokrát; nebyl tělesně přítomen, duchovně byl spojen se všemi účastníky. Hlavním celebrantem byl
stát. sekretář kard. A. Casaroli, který též pronesl homilii.
Ne jprve připomněl hrozný čin., - atentát na päpeže; -' který zarmoutil celé lidstvo. V dvoutisíciletých dějinách křesťanství zaznamenal novou stránku, která nemůže byt nikdy- zapomenutaf stránku
označenou krví, ale i bratrskou a synovsk'ou láskou, šlechetnými
pocity blízkých i vzdálených lidí. Petrův nástupce je obklopen
modlitbou c írkve, jež v něm vidí svého viditelného vůdce. V papeži zasáhla ruka nepřítele srdce celé církve. Snažila - nebo snažili - se umlčet jediný hlas, který s odvahou",hlásal, lásku, pravdu, spravedlnost a pokoj. Církev proto v tomto okamžiku nemůže
mlčet a vyjadřuje s velkou přesvědčivostí a naléhavostí: ífJeney
Pavle, od nás vzdálený, a přece nám v této chvíli tak blízký,
modlíme se za tebe, ^sme $ tebou if? Protože, bohoslužbě byla přítomna i delegace cařihradského patriarchátu, řekl kard. Casaroli, že
i ona se k nám přidružuje a modlí'se s námi. Itfré posilnil přítomné
ve víře, která je vyznáním a uznáním pravdy, té pravdy, kterou tělo a krev nemohou zjevit, ale Bůh, který je v nebi, ji může zjevit
našim očím. Připomněl, že nejen víru, nýbrž i naději je možno
ztratit v určitých situacích, které přesahují lidské hranice. A
proto kdvž se dítky třesou, nepřítel může využít situace a zneužít ji ve svůj prospěch.
Vyslovil pak vroucí přání, aby se Svatý Otec. co nejdříve vrátil k svému'úradu, a homilii zakončil takto:
;
Svatý Otče, kéž nás hlas zaletí do nemocničního pokoje; z ne*
hož řídíte církev s námahou a utrpením způsobeným zásahem bratra,
kte^ý vás jistě neznal, jinak by vás nemohl nemilovat» Do tohoto
pokoje, v němž neustále se za nás modlíte,.aí doletí ozvěna našeho přání a naší modlitby, kterou vás doprovázíme a s vámi se spojujeme při oslavě Petrovy památky, tajemství skály, kterou jste
dnes pro církev vy. Církev a svět vás potřebují« Kéž Bůh donreje,
abyste byl brzy mezi námi s úsměvem otce, moudrostí duchovního
vůdce, Petrovou autoritou a misionářskýin zápalem apoštola, jehož
jtnéno nosíte*11

- 3 Československo
Poděkování Sv. Otce:
Pane kardinále,
vroucí vyjádření úcty a blahopřání, které Vaše Eminence zaslalanNejvyššímu Veleknězi u příležitosti jeho narozenin i jménem
biskupů, kléru, řeholníků a věřících, byly mu velkou posilou a
radostí.
Z pověření Svatého Otce vzdávám Vám srdečné díky za takový projev upřímné vřelosti a především za modlitby, které byly a ¿jsou
za nej vznášeny, aby se po šíastně přestálé zkoušce mohl co nejdříve ujmout své starostlivé péče pastýře v plnosti obnovených
!
tělesných sil*
• .
Svolávaje od Pána hojnost přízně nebes, Jeho Svatost se zvláštní vzpomínkou Vám uděluje milostivě apoštolské požehnání, které
velmi rád rozšiřuje na všechny, kteří spolu s Vámi na něj pamatoval i •
Je mi ctí použít této příležitosti -k vyjádření mé zvláštní úcty.
Vaší Eminence oddaný
A^ kard# Casaroli
Poselství kard. Casaroliho, které poslal jménem Sv. Otce prostřednictvím kcxrd. Barnardina Gantina, předsedy papežské komise ffluštitia e t pax", na Velehrad 5.
1981:
Drazí synové a dcery svatých Cyrila a Metoděje!
14. února letošního roku v římském chrámě sv. Klementa, kde
odpocívci tělo sv. Cyrila, mohl Sv. Otec s potěšením slavit spolu
se zástupci slovanských církví svátek vašich Otců ve víře, které
předtím prohlásil za spolupatrony Evropy. Chci být s vámi duchovně spojen, když v příštích dnech clen posvátného kolegia kardinál
Berriardino Gantin bude s vámi slavit tentýž svátek na Velehradě,
v místě, kde podle tradice odpočívá tělo druhého z bratří, metropolity sv. Metoděje. Místo, kde jste shromážděni, zůstane stále
spojeno s Římem poutem dvou svatých bratří.
Když r. 869 zde v Římě zemřel sv. Cyril, Metoděj, vysvěcený na
biskupa, odcnází na Moravu se závěti svého bratra, který se na
smrtelném loži takto modlil:
Y
"Hospodine, Bože, který jsi sklenul nebesa., založil zemi a se,
co jest, z nebytí v bytí přivedl, který vždy plníš* vůli těch,
kteří se tě bojí e. zachovávají tvá přikázání, vyslyš mou modlitbu
a věrné stádce své, jemuž jsi postavil v celo mne, neužitečného a
nehodného svého sluhu, zbav veškeré bezbožeoké a pohanské zloby,
osvobočl od každého rouhavého a chvástajícího se blúdařského národa, který mluví rouhavě proti tobě. A dei nám všem jedr.o srdce.
A nás, svorně semknutý lid svůj, v pravdě upevni. I pravoverné
vyznání a slovo své nauky v srdce naše vdechni. Ty, které jsi mi
svěřil, večl mocnou pravicí svou a přikryj ochranným křídlem svým,
aby všichni provolávali slávu tvému jménu, Otče, Synu a Duchu
svatý. Amen*íf
Chraň věrné své stádce - to byla první prosba vašeho apoštola.
Byl to ve skutečnosti on, sv. Cyril, který přetvořil vaši národní
skupinu v Kristovo stádce tím, že vá,m dal velký dar slovesnosti.
Slovesnost, která je ve skutečnosti umění vyjádřit slovem vše
krásné a vznešené, vyjádřit vlastním, jazykem i tajemství víry.
Díky tomuto daru byli vaši předkové připočteni k velkým národům,
kteří chválí'.Boha vlastním jazykem. Ba tím, že tato řeč byla povýšena na liturgický jazyk, byla slova dokonce určena k tomu, aby
byla řečena ústy samého Krista. Umírající sv. Cyril prosil Hospodina, aby věrně uchoval jeho stádce. Vyprošoval tak i pro vás,
abyste byli věrni své národní a kulturní identitě, která je ve
svých kořenech zcela náboženská a křesxanská. Liturgie, která díky Vatikánskému koncilu je znovu slavena ve vašem jazyce, kéž vám

opět připomíná tento velký dar, který jste obdrželi současně při
zrodu své kultury, dar slovesnosti, který z vás učinil křesťanský
národ schopný vlastním jazykem navázat styk s Bohem«
Bej nám všem jedno srdce -.tato 2« prosba sv. Cyrila není méne
aktuální- než prvá« Když pronášíte slovo Slovan, cítíte jeho etymologický význam, který'naznačuje lid, národ mající slovo * t.j.
s3?ozumitelné výrazy uschopňující navázat spojení mezi těmi, kteří
je chápou. Slované jsou lidé, kteří používají společná slova a
kteří by měli vytvářet jedno společenství. Bohužel historické okol
nosti zničily slovanské společenství.. A co je horší, vnitrocírkevní rozdělení brání potomkům sv. Cyrila a Metoděje účastnit se společně jedné Eucharistie« Cyrilometodějská tradice vždy hluboce cítila nepřirozenost tohoto rozdělení a podněcovala ekumenické snahy
k překonání. Tak se zrodil unionismus, jak vy říkáte, jehož ohniskem byl právě Velehrad, díky velkému olomouckému arcibiskupu, Božímu služebníku Antonínu Cyrilu Stojanovi, který byl rovněž .zakladatelem slavných unionistických s'jezdů. Obraz .Matky Unie na Velehradě a sám hrob arcibiskupa Stojana, který si přál být pohřben
na tomto posvátném místě, o toni dodnes podávají jasné svědectví.
Velehradská unionistická tradice, Vatikánským koncilem oživené
ekumenické hnutí věrně odpovídají přání vašeho Otce ve víře: Dej
nám všem jedno srdce a nás, svorně semknutý lid svůj, v pravé víře upevni l
T5?etí prosba v závěti sv. Cyrila vyprošuje, aby Hospodin vdechl
v srdce svých učedníků slovo své nauky. Vždyí i to je tvůj dar,
říká sv. Cyril, žes nás nehodné poslal.hlásat svého Krista. Kxázání soluňských bratří otevřelo slovanským národům nové obzory a
víra, kterou přinesli, jim dala novou důstojnost, důstojnost
Kristových bratří, Božích dětí,» Poněvadž sv. Cyril a Metoděj šířili tuto Radostnou zvěst ve východní Evropě, Sv. Otec Jan Pavel
II. pokládal za vhodné postavit je vedle sv. Benedikta, který se
svými mnichy zvěstoval totéž poselství v západní části našeho kontinentu, spolu s ním jako spolupatrony Evropy. Vskutku to byl dar
Boží prozřetelnosti, že v údobí, kdy svazky mezi oběma částmi římského impéria byly přetrhány, dva. soluňští bratří vykonávali své
sjednocující poslání na Velké Moravě v srdci Evropy. Původem Řekové, srdcem Slované, s kanonickým posláním z Říma jsou zářivým příkladem universalismu, toho universalismu, který boří hráze, uháší
nenávist a sjednocuje v Kristu, Vykupiteli všeho.
Milovaní věřící z Moravy, Cech a Slovenska, vy jste dědici této
velké tradice, vstoupili jste do dějin ve jménu Kristově, ve znamení kříže. Váš jazyk, vaše kultura vyrostly z kořenů zasazených
sv. Cyrilem a Metodějem. Bučíte hrdi na tento svůj původ, uchovávejte si svou totožnost, chraňte vzácný dar, odevzdaný vám vašimi ovci, abyste ho neporušený, ba více, svými potomky obohacený předali»
Vlastnit vzácný dar je veliká odpovědnost, odpovědnost vůči sobe
samým, ale i vůči budoucím pokolením. Kéž sv. Cyril a Metoděj, vaši Otcové ve víře, slavní apoštolové slovanských národů a spolupatroni Evropy, vám vyprósí, abyste zůstali věrni sami sobě, aby se
splnila modlitba umírajícího sv. Cyrila, pronesená zde v Římě za"
vás: nChraň věrně stádce své, semkni nás všechny v jedno. A slovo své nauky v srdce naše vdechni. Zasáhni mocnou pravicí svou a přikryj ochranným křídlem svým, aby všichni provolávali slávu tvému
jmérm, Otče,^Synu a Duchu svatý. Amen.11
Toto přání je i mým přáním k vašemu svátku. Je mi potěšením, že
se mohu jménem S v* Otce k vám všem obrátit a dát vám požehnání ,
které i on vám všem z celého^srdce uděluje."

Sb#w .Jfena z Arku, - Panna Orleánslcá
K 550. výročí smrti 50. května 1431
Byla hrdinka, válečnice, vojevůdkyně a nakonec mučednice. Ač
jen prostá dívka, v dějinách své doby sehrála velmi důležitou
úlohu.
Narodila se r. 1412 v Domremy v Lotrinsku. Byla zbožná, ale neměla žádné vzdělání» neuměla ani Číst a psát. Ye třinácti letech
se jí při modlitbě za vlast začaly ozývat "Hlasy", jež ji vyzývaly
aby osvobodila Francii. Teprve po čtyřech letech uposlechla, vydala se do Vaucouleurs za panem de Baudricourt a s ním pak za princem Karlem VII. do Chinonu. Ač byl přestrojen, ihned, ho poznala,
přesvědčila ho o svém poslání a stala se vrchní velitelkou francouzského vojska. Spěchá osvobodit obležený Orléans, rozpráší anglické vojsko u JPatay a vítězně táhne k Remeši, kde je Karel korunován. Touží vrátit se domů, král ji však zdrží, aby táhla na
Paříž. Tam je poražena, u Compiegne zrazena Burgunäany a prodána
Angličanům* Je uvězněna, týrána tělesně i duševně, uznána vinnou
ze lži, pověrčivosti, bezbožnosti a svätokrádeže. 30. 5» 1431 byla
191etá dívka v Rouenu upálena jako bludařia. S Ježíšovým jménem
na rtech.
Zahájení oficiálního procesu rehabilitace nařídil papež Kalist
III. dekretem z 11. 6. 1455 a už r. 1456 byla rehabilitace v Rouenu slavnostně vyhlášena. R. 1904 byl Janě přiznán titul "ctihodná"
1909 byla prohlášena za blahoslavenou a 9. 5. 1920 za svatou.
13» 5« 1944 ji Pius XII. prohlásil spolupatronkou Francie.
"Bez Boží milosti bych nebyla schopna nic vykonat.ff "Neudělala
jsem nic, leč jen z rozkazu Božího a jeho andělů. - Zalíbilo se to
vykonat prostřednictvím jeho prosté dívky." "Moje důvěra ve vítězství se zakládala na Našem Pánu a. jeho svatém jménu." "Jste ve
stavu milosti?" "Nejsem-li, kéž mi Bůh dopřeje v něm být, a jsemli, kéž mě Bůh v něm uchová, protože jinak bych byla nejubožejším
tvorem z celého světa, kdybych věděla, že nejsem v Boží milosti."
!Ph#f de Quincey^ i Jana z Arku /úryvky/;
Biskupe beauvaiský, tvoje obět zemřela v ohni na hranici - ty
na prachovém lůžku. Ale pro minuty odchodu ze života bývá často
obojí stejné. Ba rozloučenou, kdy brány smrti se otevírají a tělo
odpočívá od svých zápasů, často muciteli i mučenému se dostává téhož příměří z tělesných muk - oba usínají, někdy upadnou ve sny.
Když se smrtelné mátohy kvapně valily na vás, biskupe a pasačko,
když stany smrti spouštěly zá vámi své ponuré záclony, zkusme rozeznat prchavé rysy jejich různých významů.
Pasačka, která osvobodila Francii, když vyšla ze žaláře, ze
štvaní u kůlu, ze souboje s ohněm, vešla ve svůj poslední sen. Uviděla Eomremy, studánku, nádheru lesů, v nichž bloudilo její děi>stv£# Velikonoční svátky, jež byly odepřeny jejímu chladnoucímu
srdci, vzkříšení jara, jež jí uzavřela tma žalářů, odepřená touha
po volnosti lesů - byly jí Bohem vráceny jako klenoty, které jí
byly ukradeny zloději. S nimi možná jí bylo vráceno blaho dětství.
V tomto snu snad pro ni bylo stvořeno druhé nevinné dětství jako
to první - ale ne tak docela, nebylo již zatemněno chmurami děsivého poslání. Toto poslání bylo již naplněno. Bouře šíastně minula,
požadovaná kresr byla prolita, slzy ve skrytosti prolité byly zaplaceny do poslední kapky. Pevně odolala nenávisti, jež proti ní sršela ze všech očí, přečkala ji. A ve svém posledním zápase na hranici slavně triumfovala - vítězně okusila osten smrti. Všemu kromě této úlevě ze sna na rozloučenou- umřela - umřela mezi slzami
deseti tisíc nepřátel - umřela mezi bubny a polnicemi vojsk, zatímco mezi hlaholy s^e rozléhaly salvy z pozdravných zpěvů mučedníku.
Biskupe beauvaiský, poněvadž člověk zatížený hříchem bývá vé

snách strašen a útočí na nej nejhorší zlo z jeho činů, na tomto
zmítavém zrcadle vystupujícím z bažin smrti nejvíce sa odrážejí
milé tváře, které člověk kdy zničil.
Vím, biskupe, že i ty, když jsi vešel ve svůj poslední sen,
uviděl jsi Domremy. Studánka, o které paměti tolik vyprávějí, ukazovala se tvým očím v čisté ranní rose - ale ani rosy^ ani"svaté
svítání nemohly smýt jasné stopy nevinné tváře ...

Alfred Fuchs
•0 svatých ^ lidech /Úryvky z 1. kapitoly knihy "0 deseti svatých1*/
Aby čtenáři pochopili, proč byla napsána tato kniha* musím reprodukovat rozmluvu, kterou jsem mel g*redaktorem této sbírky
/Aventinum, Knihovna životni moudrosti/., Karlem kapkem. K.CV mi
vyložil, že Aventinum chystá knihovnu, která by měla být knihovnou
životní moudrosti ... Požádal mě za tím účelem, abych mnnapsal
životy některých svatých. "Rozumíte mi, takových'civilních svatých.
Myslím, že rozumím, co č. míní civilním svatým.'Pod ^civilním
svatým11 si představuje K.Č. takového světce, který je nám lidsky
blízký, takového, o němž i průměrný člověk si miže: řícií "Ano*, takovýmhle svatým bych.; mohl a chtěl být také í"
Konečně - a o to šlo myslím také redaktor ovi této sbírky - chceme ukázat., že světci byli lidé jako my. Zcela obyčejní, slabíy po**
kušením a chybám podrobení lidé. Nebyli vzorní hned od;kolébky, nebyli to dobří. Fridolínové, lišící se ve všem od nás, ostatních
zlých Dětřichů. Měli svůj vývoj, zápasili, chybovali, snad i hřešili, ale káli se a dosáhli odpuštění, vnitřního klidu, míru,
svaté radosti a osvědčili ctnosti v míře heroické právě proto, že
vyšli ze zápasů. Ě'e chceme se dívat m světce očima legend, očima
malířů i k o n? ict e r i .3 e z naz o rnu j 1 v e z X r nul ý c h h iera t i c kýc h p o z áe h
J iná otázka: Je ještě dnes ideál svatosti aktuální? Snad. se
mnohému bude zdát, že dnes je již málo lidí, pro než pojpiy ^svatost", "hřích", "milost", "vykoupení" by byly skutečnými, živými
otázkami. To však by byl omyl. Všecky skutečné problémy lidstva
jsou věcně staré a večne nové. V nekonečnu není pokroku ...
jak sxutkům lidským, jež mohou mít cenu toliko relativní jako
každé lidské počínání, dát cenu nekonečnou, jak je "valorizovat"
pro věčnost, pro Boha? To je základním problémem učeni o hříchu
dědičném, o vykoupení člověka Kristem, jenž byl pravý Bůh a pravý
.člověk, aby spojil v sobě Boží absolutnost a lidskou relativitu a
jehož svatí následovali a jejž napodobovali.:
Proč je Bůh svatý? Protože jakožto Bytost dokonalá je, -v re j vyšší shoděcSám se Sebou, se Svým zákonem. Kdy je člověk svatý? Když
je co nejvíce připodobněn Bohu. Ne jvyšší mravní měřítko křesťanovo,
ne jvyšší"jeho ideál je tedy svatost. Pod .světcem si obyčejně svět
představuje člověka exaltovaného, mystika od světa obráceného.. Ale
životopisy některých aktivních světců nás přesvědčují, že je možno
spojovat nejhlubš.í zbožnost s naprostou praktičností a rozumovou
přesností. Zlo te nutno potírat metodicky. Kristovo království je
nutno šířit s použitím všech darů Ducha svatého, mgzi nimiž je i
dar rozumu, moudrosti a síly.
KRISTUS^ - CHJjÉB JsÁM^t ZA HOVÝ ŠV&D
PoH^fímto heslem se v Iiuf3ecn ve Pranoii kon&l 42•
eucharistický kongres od 16. do 25. 7. Začátek i xiKončení kongres
su byly stanoveny právě na čtvrtek, den ustanovení Nejsvetejší
Svátosti.
Kongresu se účastnilo na 50 tisíc delegátů z různých zemi, 12
tisíc mladých, a 1500 ještě mladších /do 16 let/.
Sv. Otec měl v umysxu sám kongresu předsedat, p r o t o p mu v tom
však zabránila nemoc způsobená květnovým atentátem, pověřil jako

- 7svého legáta kard. Bernardina Gantina. /Od eucharistického kongresu konaného v Jeruza? emě se mezinárodních" kor.gresu účastní väly
papežský legát, není.~li přítomen sám papež./
6. přijel do iurd "kar-cl, Gantin, kde se setkal s tamním arcibiskupem a s kard. Etcheg-••á^ayem. Oirkevním i veřejným činitelům
poděkoval za přijatí a vyjádřil, že Lurdy jsou'věrným výrazem
francouzské duchovní, kulturní-'a náboženské tradice. Sv. Otec,
který nepruže přijet, bude s účastníky kongresu stale duchovne
spojen.
Ve čtvrtek 16. 7. odpoledne bvl kongres«zahájen na louce před
jeskyní Zjevení* Bylo přečteno poselství Sv. Otce, v něiaž jmenu;ie
kard. -Gantina svým legátem, za přítomnosti 9 kardinálů a nekcuika
desítek biskupů. Ve svém poselství ov. Otec'vyj¿dril nade ji a přání, aby .tento" kongres co nejvydatněji přispěl k duchovní obnově
Francie * Evropy a celého světa, v závěru listu Sv. Otec . zdůraznil
soticit a lásku k nemocným.
Poté kard. Gantin přečetl kongresovou modlitbu a vyslechl pozdravy delegací jednotlivých zemí. Bylo vidět mezi účastníky mnp
ství Vlajek, transparentů a národních krojů. Kato kard. Gantin
pronesl zahajovací projev, v němž mluvil o významu Eucharistie»'
17« 7a program pokračoval přes vytrvalý déší. Tento den byl vyhrazen církvi. Po mši sloužené na. hlavním podiu nemecky byla fte.js.
Svátost přenesena do chrámu karmelitek, kde byla vystavena.nepřel
tržitě po celou do bu k o ng r e s u. Pře dnás ky a d iskus e na hlavní k o n.gresové téma "Kristus - Chléb lámaný za nový svét?? se konaly pro
různé skupiny na různých místech*
21. 7* v 16 hod. byl uskutečněn televizní přenos poselství Jana Pavla II. k účasti íkům kohgresu.
Úryvky z poselství Sv. Otce:
"Kristus nás tedy činí účastnými na lámání Chleba při svá Obeti
Eucharistie je jednou z nosných církevních struktur a bez ní církev není církví. Ukřižovaný a zmrtvýchvstalý Kristus je v Eucharistii skutečné a podstatně přítomen. Církev musí tedy se vším bedlivým úsilím toto tajemství střežit a potvrzovat je životem. Snažte
se lépe pochopit úlohu t"ch, kdo mocí svého úřadu lámou Chléb? jakož i úlohu všeho pokřtěného lidu vzhledem ke mši s**., Knězi tím,
že přijali svátost svěcení, zaujímají mezi vámi místo Kristas Hlavy své církve. Jejich posvátná služba je nepostradatelná k tomu,
aby ukázala, že lámání Chleba, jež vykonávají, Je Kristův dar, ^Je
nenahraditelná, protože právoplawě spojuje eucharistické promenování s Kristovým úkonem při poslední večeři. Musíte se stále ^více.
snažit a musíte se modlit, aby v církvi nikdy nechyběli svatí kne~
ží.
:
Přece však činí i z vás, třebaže v jiném stupni a smyslu, kněžský lid. Díky této hodnosti každý z vás je povolán, aby nabídl
sám sebe jako velkodusnou óběí, přijímanou Bohem Ote e au Křis tu*
Záleží na vás, abyste dodali své přítomnosti na eucharistické
ti tentýž smysl, který dal Kristus své vlastní obeti, Nezemřel,
aby zmizel, nýbrž aby vstal z mrtvých, aby jeho slovo a činnost
dále pokračovaly, ab*v poslání, jež přijal od Gtce? bylo dovroeno
mocí jeho Ducha, členové jeho Mystického těla jsou povol ani ke
svobodě podle Ducha a k činorodosti. Cesta víry a jednoty J e otevřena, pravidla, jimiž se manové lidstvo řídit, jsou vyhlášena.
•Kristus očekává od svého kněžského lidu, že bude rozvíjet činnost
na cestě-lásky, že bude ochoten trpět a třeba i umírat jako mučedníci. s vírou, že"taková obě o bude mít úspěch,
Teologická úvaha má své důsledky, i pokud jde o vzájemná bratrství, Kongres vás., učil, abyste prožívali lácání Chleba jako
církev podle všech jejích požadavku, jimiž jsou poh^atinstvi,
vzájemná výměna a sdílení dobrého i zlého, překonávaní hranic,
vůle k vnitřnímu obracení, odřeknutí se předsudků, úsilí přeměnit

rXastaai společenské prostředí i v jeho strukturách a duchu* Pochopili j&te, že chcete-li být opravdoví a logičtí, vaše setkání u
stolu Páně musí mít i praktické důsledky. Neboí je-li pravda, ge
Kristus v Eucharistii svátostně zpřítomnuje své tělo a krev jakož
i svou obS£ na kříži s mocí zmrtvýchvstání, je to proto, abychom
Ji přijímali v celé plnosti. ÍTejen v duchu, nýbrž i svátostně,
abychom tak dospěli až ke zdroji, jímž je Kristus, a pak v konkrétním životě a dějinách abychom vynaložili v tomto smeru veškeré své úsilí a nezanedbali nic z toho, co závisí na človeku.
Toto poselství zasílám s láskou každému z vás, účastníkům kongresu i poutníkům v Lurdech. Připomene vám tři základní tvůrčí
prvky nového světa, pro něž jste rozhodnuti praqovat. Drtesní církev nesmí žádný z nich zanedbávat.
Drazí bratři a sestry, rozjímáte-li tímto způsobem o Kristu v
jeho eucharistickém tajemství, váš zrak se již setkal s pohledem
jeho Matky Karie. V ní se působením Ducha sv. tvořilo Ježíšovo
tělo a krev, narodil se s Marie Panny. Blahoslavená, protože uvěřila* Na její zásah vykonal svůj první zázrak v Káni Galilejské*
Tím způsobil, že učedníci v něho uvěřili. Na Kalvárii se přidružila k ne j vyšší oběti svého Syna. Za její přítomnosti, když se
modlila spolu s učedníky o letnicích, sestoupil Duch sv* se svými
hojnými dary* Nakonec byla přidružena ke Kristově slávě v novém
světě.
A právě zde, v Lurdech, se zjevila Bernadettiným očím, tak
blízká hříšným lidem, jejich potřebě vnitřního obrácení a jejich
žízni po plném, dokonalém štěstí. Bučíte jisti, že se přimlouvá i
za vás, aby přivedla vás i celou církev k plnosti eucharistické
víry a k duchovní obnově.
Na závěr tohoto poselství se obracím spolu s ní k našemu Pánu;
ó Kriste Spasiteli, děkujeme ti za výkupnou oběí, jež je pro lidi
jedinou nadějí. 6 Kriste Spasiteli, děkujeme ti za eucharistické
lámání Chleba, které jsi ustanovil, aby ses opravdově setkal se
svými bratry během staletí. 6 Kriste Spasiteli, vlož do srdcí
všech pokřtěných touhu obětovat se spclu s tebou a usilovat o spá*
su svých bratří. Ty, jenž jsi skutečně; přítomen ve Svaté Svátosti,
zahrň svým požehnáním svůj lid. shromážděný v Lurdech, aby se tento kongres opravdu stal znamením nového světa. Amen.ff
Kromě tohoto poselství Sv, Ctee byl tento den věnován Duchu sv*
Večer zhlédli účastníci scénické znázornění encykliky "Dives in
misericordia11.
22. 7» bylo vysíláno ještě jednou poselství Sv. Otce nemocným»
Mše sv. se konala v podzemní bazilice Pia X*, jež je určena pro
25 tisíc osob, ale tehdy tam bylo jistě přes 30.tisíc lidí. Předa
sedal kard. Macharski za účasti 3 dalších kardinálů a více než
150 biskupů. Přítomen byl i papežský legát kard * B. Gantin, Více
než tisíci nemocným byla.udělena év^tost nemocných.
Poselství Sv. Otce:
tf
Drazí nemocní a tělesně postiženi účastníci eucharistického
kongresu, kéž moje láskyplné -myšlenky zaletí ke všem účastníkům,
shromážděným u lurdské jeskyně, obvzláště však k vám. Burdy jsou
vznešeným místem, kde nemocní mají vždy vyhrazeno první místo* $%
Slouží jim tu jejich zdraví bratří. Přišli sem, aby předložili své
zkoušky lásce i soucitu naší Matky Panny Marie a Kristovu milosrdenství a pak se vracejí posíleni útěchou přicházející od Boha.
Jste srdcem tohoto kongresu, kde se slaví skutečná Kristova přítomnost v Eucharistii pod prostými způsobami chleba a vína, toho
Krista, který trpěl a obětoval své utrpení, aby vstoupil do života a otevřel nám své království.
Nikdy nepřestáváte být cleny církve se všemi důsledky, jež z
toho vyplývají. Vy nejen jako ostatní přijímáte Tělo Páně, ale

- 9 přijímáte na vlastním těle i jeho utrpení* Vaše bolesti nejsou
zbytečné, naopak, přispívají neviditelně k rastu lásky, jež oduševňuje celou církev* Svátost pomazání nemocných vás zvláštním
způsobem spojuje s Kristem a slouží nejen k odpuštění vašich hříchů, nýbrž i k posílení vaší duše a vašeho těla a zvyšuje též ve
vá.s naději na Kristovo přislíbené království světla a života.
Když jsem v Pdmě nebo na svých cestách setkával s nemocnými,
vždy jsem byl rád a zastavoval jsem se rád u každého z nich, rád
jsem jim naslouchal a žehnal, aby pochopili, že všichni jsou předmětem něžné Boží lásky. Ostatně stejně tak jednal i Pán Ježíš. Bňh
dovolil, abych i já sám v této chvíli zakoušel na vlastním těle
utrpení a slabost, a proto cítím, že sám stojím ještě blíže a chápu ješte lépe vaši zkoušku. Doplňuji tím na svém těle to, co ještě
zbývá vytrpět do plné míry Kristových útrap.
Obracím se na trpící tělo Kristovo, t.j. círk&ve. Vyzývám vás,
abyste spolu se mnou obětovali své utrpení Pánu, jenž skrze kříž
uskutečňuje velké věci. Obětujte mu své bolesti, aby celá církev
dospěla skrze Eucharistii k obnově víry a lásky a aby svět poznal,
jakými dobrodiním jsou odpuštění, mír a láska.
Kéž řanna Maria Lurdská udržuje stále živou vaši nade ji S Žehnám
všem, kdo vám pomáhají svým přátelstvím a svou péčí, aby sdíleli
z vaší strany duchovní podporu. Žehnám vám se vší svou láskou ve
jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen."
Tento den byl jinak ve znamení "Společenství v Tele a Krvi
Kristově".
23• 7* Závěrečnou mši sv. "Statio orbis" sloužil kard. Marty.
Papežský legát B. Gantin vyzval ve svém závěrečném projevu věřící,
aby všichni v eucharistickém duchu spolupracovali na uskutečnění
nového světa. Proto také rnše sv. na ukončení kongresu neznamenala
závěr důležité události, nýbrž počátek poslání a úkolu. Všichni
mají povinnost hlásat ve svém prostředí Krista, a to s neohrozeností jeho apoštolů a prvních pokřtěných věřících.
Mládež vtiskla tomuto kongresu svou mohutnou účastí svůj vlastní ráz. Mladí byli ubytovaní ve stanovém městečku ve 12 skupinách
/více než 12 tisíc mladých/ a zvláště bydleli ještě mladší do 16
let /asi 1500 účastníků/.
Každá skupina si připravovala svůj vlastní program, jehož se
ovšem účastnili i mladí z jiných skupin.
První den kongresu zahájili mládí Filipínci svým programem.
Druhý den byl věnován dělnické mládeži. Večer pak měli program s
výstavou audiovizuálních pomůcek o Starém zákoně.
Třetí den byl uspořádán tzv. koncert "tisíc kytar pro Boha".
Nezapomenutelné bylo pro všechny mladé noční bdění a pochod na
blízký pahorek.:Strávili tak "noc spojení s Kristem", jež jim bude
posilou a povzbuzením do dalšího života.
čtvrtý den věnovali evangeliu v každodenním životě. Večer nazvali "Dělba chleba", věnovaný zemědělské mládeži.
Další den věnovali veliké postavě Chiara Lubichová, večer rozjímání s Rogerera Schfítzem.
Šestý den měl na programu evangelium meži vysokoškoláky.
Předposlední den kongresu byl opet uspořádán koncert "fisíc
kytar pro Boha".
Mladší účastníci kongresu /do 16 let/ měli obdobné programy,
přizpůsobené věku.
Během kongresu se opět projevila láska všech věřících k nyní
trpícímu Sv. Otci.
Dalším symbolem kongresu se stalo utrpení jako takové. Všichni
účastníci je chápali jako zvláštní účast na tajemství kříže a jako
zdroj nenahraditelné síly*

Tak velká jsi a tolik zmažeš, Pani,
že bez Tebe entit vyprostit se z nouze,
toí letět chtít, leč křídel nemít ani.
Tvá dobrotivost nepomáha pouze
těm, kteří prosí, ale mnohokráte
štědrostí předejdeš vší lidské touze«
Soucit, láska, milosrdenství svaté
jsou v Tobě, Tebou vše se,rozněcuje,
co v tvorstvu veškerém je k dobru vzňaté.
Dante, Božská komedie
Panny Maria pro nás kona skutky, jež každá matka štědře rozdává svým dětem: miluje, bdí, chrání, přimlouvá se.
Jan XXIII.
Sjtatecm
biskupu
Jugoslávští biskupové 'vydali na jarním zasedání biskupské konference v dubnu t.r. prohlášení, v němž protestují proti útokům
na katolickou církev, proti omezování náboženské svobody a zastávaní se památky kardinála, Stepinacee Připomeňme, na jakém pozadí
a v jaké souvislosti je nutno slova biskupů cist.
President Chorvatské republiky Jakob Biazevle vydal knihu pamětí, v nichž opakuje a ospravedlňuje obžalobu, jež vedla r. 1946 k
odsouzeni tehdejšího záhřebského arcibiskupa Aloise Stepinace.
Bia že vic zastával v tomto procesu funkcí prokurátora. Při. vydání
svých memoárů zaútočil i na němě jšího záhřebského arcibiskupa Kuharič e, na kard. Sepera a vůbec na celou katolickou církev.v
Chorvatsku. Tisk, rádio a televize tyto útoky na katolickou církev a její představitele převzaly a nekriticky opakovaly. U katolíků to vzbudilo pochopitelně nevoli a rozhořčení. Dnes ee už
přece v celém světě ví, že.proces proti arcibiskupu Stepinacovi
by], vykonstruován se záměrem zbavit se nepohodlného obránce víry
a diskreditovat v něm .katolickou církev v Chorvatsku.
Záhřebský arcibiskup Kuharič se touto kampaní nedal zastrašit.
10. února;t.r., v den 21. výročí smrti kard. Stepinace, promluvil
v přeplněné záhřebské katedrále. V kázání nejprve připomněl, že
kard. Štěpinac byl obžalován a odsouzen jako nepřítel .lidu a jako
zločinec a že to bylo poprvé v dějinách chorvatské církve, aby
záhřebsk. arcibiskup byl obžalován z tak zrůdných zločinů. Pak pokračoval: J;Tato obžaloba je nepřetržitě opakována. I v těchto
'dnech byla obnovena před širokou veřejností v rádiu a v tisku nejvyšší politickou autoritou Chorvatské republiky. Žijeme v r. 1981.
Jsme vsak nuceni i dnes poslouchat tvrdou řeč minulých let. To nás
hluboce a těžce uráží jako církev i jako syny a dcery chorvatského
národa doma i v zahraničí. Opakujeme znovu: Ta obžaloba je nepřijatelná; Nezakládá se na pravdě, ale na mocenských zájmech.u
V kázání pak are. Kuharič vyvrátil na základě dokumentů jadyxotlivé body obžaloby kard. Stepanáce a končil slovy: "Nepřejeme si,
aby ae s někým zhoršily vztahy, avšak nemůžeme zamlčet pravdu a
zříci se své lidské důstojnosti. Chceme mír, ale ve spravedlnosti,
píravde, lásce a svobodě.u
Tisíce věřících, kteří byli na tomto kázání v záhřebsko katedrále přítomni, kvitovali "arcibiskupova slova dlouhotrvajícím potleskem. ¡íf oviny psaly, že potlesk trval téměř deset minut.. Za- ^
hřebský are. Kuharič nemá snadné postavení a není také u^hlayních
autorit příliš v milosti. Je jim trnem v oku, protože veřejně obhajuje kard. Stepinace a žádá, aby byl rehabilitován. Stal se téměř nepohodlným, protože mluví o ideologickém rasismu. Výrazem
"ideologický rasismus11 označuje a pranýřuje are. Kuharič.^ diskrifliimci. katolíků* 'jak ji praktikuje jugoslávská vláda. Katolíci

- 11 jsou a ideologických důvodů považováni za méněce.nné, druhořadé
občany, podobně jako Židé za nacismu. A Blaževic mu také vytýkal,
že navštívil chorvatské katolíky v zahraničí.
Toto. všechno měli jugoslávští biskupové před očima na zasedání
biskupská konference v dubnu, když se obrátili na veřejnost se sar
svým prohlášením. Nejprve zdůrazňují, že toto prohlášení je motivováno pr storální zodpovědností. Poukazují pak na omezování náboženské svobody a dotýkají se případu kard. Stepinace*. Text zní
takto:
"Vzhledem k prohlášení některých představitelů veřejného života a hromadných sdělovacích prostředků v poslední době a v souvislosti s činností katolická církve v Jugoslávii předkládáme my, katoličtí biskupové, shromážděrií ve dnech 28,-30. dubna 1981 na pravidelľié jarní biskupské konferenci v Záhřebu toto jednomyslné prohlášení:
1.
Při vykonávání své biskupské služby se1 chováme s úctou a láskou k těm, kteří smýšlejí a jednají jinak než my. Nemůžeme však
zůstat lhostejní k pravdě a dobru. Jsme si neustále vědomi, že
církev má vlastní náboženské a ne politické poslání,
jejím úkolem je šíření Božího království a starost o spásu duší. Milujeme své národy, k nimž patříme^ a jsme loajální vůči zákonité moci»
Odmítáme však energicky obžalobu* že chceme dávat ně jaké politické směrnice nebo že toužíme po sociálních provilegiích. Žádný
biskup se však numůže zříci svého práva vykonávat bez překážky
své mravně-náboženskú poslání nebo zaujímat stanovisko, když to
vyžadují zásadní práva lidské osoby a spásu duší.
2. ^ Vyslovil.jeme'politování, že naše náboženská činnost, zakládající se na Božích přikázáních, je často nesprávně vykládána» Naším cílem je upozorňovat, když jsou tato přikázáni porušována
praktickou diskriminací věřících. Zdůrazňujeme, že bychom zapřeli
svůj biskupský úřad, kdybychom na to věřící všemi dovolenými prostředky neupozorňovali a kdybychom je nechránili před ateismem,
který je v naší společnosti soustavně šířen.
3
Ústava a zákony zaručují náboženskou svobodu. Zaručují svobodný styk se Svatým Stolcem. Zaručují právo jmenovat biskupy, právo
přesazovat kněze a jiné nábožensky angažované osoby. Zaručují svobodu hlásat slovo Boží a svobodu katecheze, svobodu náboženského
.tisku. Přesto jsou však v paxi tyto svobody citelně narušovány.
Věřící jsou např. diskriminováni ve veřejném a společenském živote.
Je vykonáván nátlak na rodiče, děti a mládež proto, že navštěvují
vyučování náboženství. V některých nemocnicích, ústavech a věznicích jsou omezována, náboženská práva, když si někdo-^ře je styk s
knězem. Věřícím vojákům je znemožňováno vykonávání náboženských
povinností. Kladou se překážky při stavbě kostelů.
A.
Pokud jde o případ kard. Stepinace, prohlašujeme, že jsme
svědky spontánní úcty projevující se nepřetržitě na jeho hrobě»
Doufáme, že se církev jednou bude moci o této úctě a osobnosti
kard* Stepinace vyslovit."
Prohlášení pak končí: "Katolická církev v Jugoslávii vykonává
své poslání na základě Kristova učení a v plném souhlase s Apoštolským Stolcem a v pevné jednotě a spolupráci episkopátu se všemi místními církvemi našeho lidu. V duchu II. Vatikánského koncilu
je katolická církev ochotna spolupracovat s jinými církvemi, s ná— ľ
boženskými společnostmi a s naší společností, aby sloužila člavčktt .
na základě rovnoprávnosti, vzájemného porozumění a vzájemné úcty.
Přejeme si spravedlivé a pokojné soužití se., všemi občany. Očekáváme na základě státního prava ochranu proti veřejnému obviňování
a při proj^dnávání spornýcn otázek .čestný, otevřený a svobodný
dialog.
Záhřeb 30. dubna 1981.
Jugoslávští biskupové'.fľ
Toto prohlášení jugoslávských biskupů vyslovuje požadavek a
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motivy. Prohlášení opakuje v podstatě, co napsal are, Stepinac
17* 12, 1945 v dopise knežím: "Církev žádá, aby mohla vykonávat
své poslání a uspořádat své vztahy k vládní moci jako svobodná
instituce ve svobodném státě."
Tuto větu citoval také are. Kuharič ve svém kázání,
V Cíne jje ^enom jedna katolická církev
TProhl as eni'"blikupa^z Kant onu/"
Msgre Dominik Tang, 721etý jezuita, stal se biskupem r, 1951 •
Později byl jmenován apoštolským administrátorem kantonské diecéze v nepřítomnosti kantonského biskupa msgra Fouqueta, který zemřel po několika letech v exilu. R. 1958 byl msgre Tang komunisty
uvězněn a teprve v červnu 198C byl propuštěn na svobodu, V říjnu
téhož roku byl zvolen biskupem v Kantónu na shromáždění Vlasteneckého svazu přes svou naprostou věrnost flímu. Toto zvláštní postavení z něho činí vzácného prostředníka mezi oběma čínskými "církvemi11.
Výzva Jana Pavla II., kterou při své cestě na Filipíny v únoru
letošního roku adresoval Číňanům, značí novou etapu ve vztazích
mezi Římem a Pekingem. "Aí byly jakékoliv potíže," řekl papež,
"všechny patří minulosti. Nyní je nutno hledět jen do budoucnosti,w
Tato nová iniciativa byla čínskou vládou přijata spíše chladně,
zato měla ohlas veliký v křesťanské kolonii v Honkongu, hlavně po
návštěvě stát. tajemníka kard. A. Casaroliho, vykonané koncem února u msgra Dominika Tanga, kantonského biskupa, který byl 22 let
v žaláři. Na tiskové konferenci v Hongkongu prohlásil kard, Casaroli, že si Svatá Stolice přeje navázat normální styky s čínskou
církví, aniž by se dotkla čínské zásady autonomie. Je to důležitý
rys vývoje vatikánské politiky vůči Cíne, neboí otázka autonomie
je prvořadá v očích věřících národní církve. Stát. tajemník také
prohlásil na otázku, zda Vatikán hodlá uznat Národní svaz katolír
ků, že Svatá Stolice neschvaluje svazy, nýbrž biskupy, kněze a věřící, Národní svaz přece není církví, dodal kard. Casaroli.
Výňatky z rozhovoru s biskupem Tangem:
Pane biskupe, vy jste byl zatčen a uvězněn v r. 1958, Z jakých
důvodů?
Hlavním obviněním proti mně byla skutečnost, že jsem odmítl
přistoupit k hnutí tzv. trojí autonomie, které vláda uvedla v život v letech 1952-1953* Byl to předchůdce pozdějšího Vlasteneckého
svazu, V očích vlády to byl dostatečný důvod pro mé zatčení. Během
vyšetřování se přidávaly další části obžaloby. Zorganizoval jsem
ve své diecézi mariánskou družinu, stavěl jsem se proti zemědělským reformám - ty v oné době šly ruku v ruce s popravami vlastníků pozemků, měl jsem výhrady proti účasti Číny v korejské válce a
nakonec jako doplněk všechny možné druhy vymyšlených zločinů.
Byl jste postaven před řádný soud?
Nikoliv, nebylo se mnou zahájeno-vůbec žádné řízení. Jednoduše
mě dali do vězení.
A tam jste zůstal 22 let. Jak jste to vydržel? Jak jste trávil
čas ve vězení?
Četl jsem a psal jsem a cvičil jsem. Přinášeli mi knížky marxistické propagandy a dávali mi dostatek papíru, abych napsal
"své vyznán". Nikdy jsem samozřejmě nedostal ani bibli ani nějako»
náboženskou knihu nebo náboženský předmět,
V dobe vašeho žalářování někteří duchovní udělali to, co vy jste
odmítl učinit. Vstounili do Vlasteneckého svazu. Co si o tom myslíte?
Není mým úkolem je odsoudit. Myslím, že mají dosti obtíží se
svým svědomím, Ai tak Či onak, v uíně jako všude jinde je jen
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je velmi pevná, V Cíne jsme tak často trpěli pro víru ... Mám dů¥
věru v naše křesťany*
Co jef 5ane biskupe, nutné, aby čínští katolíci mohli plně nábožensky žít?
Především je nutno obnovit vztahy k vládě. Z naší strany se o
to snažíme. Výzvou Svatého Otce v Manile, návštěvou kardinála Ca~
saroliho u mne učinil Vatikán první krok. Nyní čekáme odpoveči od
vlády. Teprve po obnovení tohoto kontaktu bychom se mohli domluvit případně i s Vlasteneckým svazem. Je to vnitřní záležitost
církve. Je tu ovšem otázka Pormosy /Tchaj-wanu/. Ale důvěřuji kardinálu Casarolimu, že vyřeší i tento problém. Problém přichází z
takové dálky* že bude zapotřebí mnoho dobré vůle z jedné i druhé
strany ...
Poznámka: Podle novějších publikací má "vlastenecká církev12
nebo církev národní 34 biskupy z celkového pop tu 37 biskupů, kteří jsou ve funkci. Ale zahrnuje pouze asi 20% čínských katolíků.
Ano, vím, že mě mnozí přirovnávají ke Chc Guevarrovi; chápu
to, a chápu^též, proč se tak děje.
Nezapomeňte však, že jsem kněz. Proto je pro mne nejdůležitěji
ší hlásat biíženskou lásku, a proto musím bojovat proti nespravedlnosti. A to všude. Nejen v Brazilii, kde žiji.
Nevěřím v násilí, aísi je vykonávají generálové, nadnárodní
společnosti nebo i proletariát. Změníme-li společnost, jen aby-*
chorn zavedli nové násilí, pak nastolíme jen nové tyrany.
Věřím, že změroaa musí přijít prostřednictvím lidí. A věřím, ze
Slovek přežije jen láskou.
Přesto, anebo právě proto musíme bojovat proti nespravedlnosti.
Arcibiskup Helder Camara
jUL&JULX
OSN...
Zástupkyně Svatého Stolce při OSN v komisi pro vědu a techniku
S. Jeannette Richardson poukázala na nevyhnutelnost sladění vědeckých hodnot s hodnotami svědomí, když mluvila o učení Jana Pavla
II. a o zasedání Papežské akademie věd na téme fiLidstvo a energie".
Shrnula je do tří bodů, které jsou rozhodující pro řešení lidské
společnosti:
1. Vědci musí přesně vyhodnotit získané údaje.
2. Politici rozhodnou zodpovědně pro současné i budoucí generace.
3* Do spolupráce musí být zahrnuti všichni /inženýři, sociologové, humanisti, představitelé církve/, kdo rozhodují o budoucnosti lidstva. Jejich spolupráce je nutná na úrovni národní
i mezinárodní.
Jen tak lze zredukovat nespravedlnost, jež dělí vyspělé průmyslové země od zemí rozvojových.
Vatikán
Papežská akademie věd jmenovala v květnu 1981 13 nových členů,
z toho 5 nositelů Nobelovy ceny.
Jsou to prof. Max Ferdinand Perutz, původem z Vídně, jenž řídí
Molekulárně-biologický ústav na Cambridgské universitě, německý
fyzik Manfred Eigen, švýcarský biolog Werner Arber, americký biochemik Christian Anfinsen a pákistánský fyzik Abdus Salám* Další
nove jmenovaní Členové jsou Anatole Abragam, profesor nukleárního
magnetismu na College de France, Ennio de Giorgi* profesor matema-*
tioké analýzy na Scuola Normále Superiore v Pise* ¿Lndré Lichnerov/ic z/profesor matematiky a fyziky na College de France, Mambillikaiathil Davind Kumar Menon, president Akademie věd v Indii, Thomas íU Odhiambo, ředitel mezinárodního Střediska fyziologie v Na i-
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v Paríži, Jánoš Ssentahotai, president naftařské akademie ved a
jako čestný člen Silvio fu-nzi, zasloužilý profesor biologie a
zoologie university v Miláne.
S těmito novými cleny má Papežská -akademie ved 62 členy. Gtávají se jimi uznávaní vědci činní v oboru matematiky nebo experimentálních přírodních věd. Papežská akademie věd je jediné podobné
zařízení na mezinárodní úrovni.
5. 7» Sv Otec ze zvukového záznamu na náměstí sv. Petra před
společnou modlitbou Anděl Páně: /
'¿Velebím Tě, Otče, Pane nebe i země, že jsi tyto věci skryl
před moudrými a opatrnými a žes je odhalil maličkým.* Tato věta
evangelia dnešní neděle přichází na mysl, drazí bratři a^sestry,
ve chvíli, kdy jsme shromážděni ke společné modlitbě Anděl Pane.
A právě Marii" bylo odhaleno víc, když ji navštívil Anděl Páně a
zvěstoval jí: ,Počneš a porodíš Syna a dáš mu jméno Ježíš.5
Tato pravda, která promění svět, přichází nejprve k ní, pravda
tak často skrytá moudrým a opatrným tohoto světa. A Ona, Maria z
Bazareta, ji přijímá se svrchovanou prostotou ducha, a právě proto s její ryzí plností. Kdykoli se shromažďujeme^k modlitbě Anděl
Páně,, znovu a znovu otevíráme svá srdce samé Boží pravdě s podobnou prostotou* Kéž k nám přijde znovu na různých místech v rozličných životních okolnostech, a t při práci nebo při odpočinku jako
nyní v době prázdnin a dovolených. Tato Boží pravda kéž nám umožni všude a denně budovat život, k němuž jsme byli v Kristu povoláni. Kéž nám dovolí opakovat s Kristem: ,Velebím Tě, Otče, Pane
nebe i zeme*9 Takové ovoce modlitby Anděl Páně vyprošu ji pro vás , milovaní.- bratři .a sestry, ale i pro sebe.
A pak modlím se za vás, za každého z vás, prosím i za sebe>,
aby se na vás naplnila slova, kterými se Ježíš obrací ke všem,
kteří se lopotí á jsou obtíženi břemeny. On sára říká:. ,Vezměte mé .
j h o na sebe a učte- se ode mne, neboí jsem tichý a pokorného srdce,
a naleznete svým duším odpočinutí. Vždyí mé jho netlačí a břemeno
netíží.9
Aby se tato věta naplnila na mně samém, zvláště v nynějším údobí mého života, ale i na tolika bratřích a sestrách, kteří zakoušejí ještě citelněji jeho sladké jho, prosím Marii, Uzdravení nemocných, - Marii, Útočiště hříšníků, Potěšení zarmoucených, - Marii,
Pomocnici křesťanů, a prosím všechny svaté.fí
13. 7* poskytl Sv. Otec první oficiální audienci ha klinice
Gemelli kard. Gantinovi, legátu na 42. Mezinárodní eucharistický *
kongres v Lurdech.
19. 7* Sr. Otec pozdravil věřící shromážděné na svatopetrském
náměstí proslovem, z magnetofonového záznamu:
U
I dnes naše myšlenky zalátají do Lurd, do Mariina města,, kde
probíhá 42* Mezinárodní eucharistický kongres, do Lurd, aby se i
naše srdce připojilo k těm našim bratřím a sestrám, kteří se společně se svými pastýři shromáždili ze všech končin země u Massabiellské jeskyně. ,Ježíš Kristus - 01éb lámaný za nový svét.9
T rámci tohoto tématu bude podstata víry a lásky v^Ježíše Krista,
Syna Panny Marie, který chtěl zůstat s námi pod způsobami svátostnýrni se svým skutečným Tělem a so svou skutečnou Krví: ,Ja jsem s
v ami po všech ny dny až do skonání světa.9 Tento přislib dal Ježíš
svým učedníkům jako paradox v okamžiku, kdy se chystali je opustit; tento příslib se uskutečňuje zvláštním způsobem ve svátosti
Eucharistie, pod hmatatelnými způsobami chleba a vína Ježíš je
přítomen na určitém místě a v určitém čase. A umožňuje každé lidské bytosti, aí se nachází kdekoli, aí náleží ke kterékoli historické epoše, aby navázala osobní vztah s Ním. V Eucharistii dosahuje logika vtělení svůj krajní důsledek, v ní je vyvrcholení
onoho pochodu k člověku, který nutil Ježíše zříci se božských
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vedle každého z nás ja^o náš Bratr, aby se^stal Pokrmem a Mpojem
naší duše na jejím duchovním pochodu. Ježíš chce zůstat s .námi,
nejen aby nás potěšéival v našich denních zkouškách a pomáhal nám
přijímat život s jeho trampotami, křivdami a násilím. Je s ná..ai?
abychom obstáli v boji proti jakémukoliv pro jevu ^zla na této zemi,
?by nás povzbuzoval v úsilí posunovat dějiny k cílům hodným človeka, Křesťan jistě nemůže očekávat od Eucharistie, že v ní najde
hotové návrhy pro svou činnost jak v osobním, tak v rodinném, hospodářském či politickém životě. Avšak účast na Stolu Pána se dotýká velmi citelně jeho svědomí, rozeznávajícího dobré a zlé, a
staví mu před oči vlastní zodpovědnost vůči blízkým i vzdáleným
osobám i vůči ostatnímu světu. A konečně účast na lámání Chleba*'
zavazuje každého, aby přispěl k vybudování : .ového světa. Jakým
způsobem? Právě tak# jak od nás čas od času vyžadují okolnosti a
uary, kterými nás Prozřetelnost zahrnula, Křestanský pohled nám
jasně ukazuje různá dobra, jež máme uskutečnit a vykonat, 'neméně
všaic i dobra, jež máme snášet a protrpět. S p o luprac o va t s Kriciom,
ale i s ním leccos snášet, to patrí k naléhavé výzve, s níž se
Kristus obrací na všechny od začátku svého evangelního poslání.
Je to výzva, kterou Bernadetta z Lurd přijala se rtů Svate Panny na břehu (Jávy. Je to výzva: «čiňte- pokání lu Je to výzva evangelická a zároveň i eucharistická, lámat Chléb s Kristem, to znamená budovat denne plně lidský a kře3"lanský život, život víry 9
nadeje a lásky. 2ivot, který jistě nebude bez obtíží a křížů, který ale má smysl a tím smyslem je plnost radosti.
Všem xičastníkům eucharistického kongresu v Lurdech, všeni ^shromážděným u Massabielleské jeskyně nepřestáváme přát, aby stále
hlouběji objevovali onen život i onu radost v Duchu svatém, které
jsou plodem jejich lámaní Chleba spolu s euchristickým Kristem»"
Při příležitosti 400. narozeni sv. Vincence z Pauly poslal Jan
Pavel Ií. generálnímu představenému lazaristů sedmiseránkevý list,
psaný francouzsky. Oceňuje sv. Vincence jako zcela moderního světce» Sv* Otec připomíná, že toto výročí je pro věřící příležitostí
k rozjímání o milosrdné Boži lásce. Vyslovuje uznání řeholníkům i
řeho?ničím, jež tento světec založil, jakož i tzv. konferencím
sv. Vincence* Dále píše, že kdyby sv. Vincenc^žil dnes, začal by
pracovat mezi velkoměstskou chudinou, která má v jádře tytéž problémy, jako měla v jeho dobé chudina na venkově.
Alfred Fuchs
Svatý Pavel /Úryvek z knihy <f0 deseti svatých"/
Meč, jímž byl Pavel s lat, stal se jeho symbolem. ^ Mečem ducha
ozbrojen a přilbicí spasení chráněn dobyl Kristu světa* Pomníky
sveta antického zardí se krví křesťanů. V krvi mučednické připravuje se velká kulturní syntéza antiky a Křesťanství, již nazýváme
dnes evropskou kulturou. Ke zpěvům Horácovýra a Vergiliovým přistupuje zpěv hymnů církve:
"0 RCma ielix, quae duorum principům
- es adornata gloriosc sanguine.
/
Quorum cruore purpurata ceteras
excellis orbis una pulchritudines,,f
opakují dodnes ve Vatikáne potřikrát na památku obou knížat apoštolských Petra a Pavla. "Dobrý boj jsem bojovaliff volá Pavel na ^
konci svého jedinečného života. Co zmohla proti silné vůli a víře
jediného muže organizace Říma, chytrost Palestiny a vzdělanost
Řecka?
0 málo lidech bylo napsáno tolik knih jako p svatém Pavlovi a
o jeho učení. Jeho učení"se stalo základem nesčetných bohoolovných i filosofických systémů, jeho príklad sbal se vzorem nesčetným apoštolům a misionářům, jeho působení sahá až do doby dnešní.

-16 žil na přelomu kultury v době velmi se podobající skeptické době
naší* On, tarsický 2id# tkadlec koberců,, talmudista i helenista,
římský občan a apoštol Kristův, «asáhl do chaosu své doby lenom
mocí vůle a slova. Jaké bylo tajemství ^eho působení? Praví to
sám v překrásném hymnu na lásku obsaženem v 13, kapitole jeho první epištoly ke Korintským; "Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, kdybych však lásky nemel ,, •,1f
CESKOSLO^HSKO
*Pan""predseda SvC KNV
* Rada SvČ KKV
^ I U l L - J L * V
České Lípě 8. 7. 1961,
Vážený pane předsedo i
Obracím se na Vas F pros^ou^ abyste přešetřil rozhodnutí pana
KCÍ Dlabala, která vedla k tomu, že v loňském roce byl odebrán
státní souhlas pro výkon duchovenské služby vikáři CCE r Cbtiněv^
si, Zdenku Bártovi, a v letošním rooe se taktéž stalo katolickému duchovnímu v Liběevsi, panu kaplanovi Josefu Krodíkovi, Oba
dva výše jmenovaní duchovní jsou mými kolegy a považuji za, svou
morální povinnost solidarizovat se s nimi a udě la, t vše pro to*
aby opět mohli vykonávat své náležité povolání.
Oba spolubratry ve víře znám velice dobře a jejich práce na poli církve jsem si vždy velmi vážil, Sloužili na svých sborech obětavě a čestně plnili svou úlohu duchovních a vím také, že věřící
ve sborech, kde oba zmínění pracovali* byli s nimi vsdy spokojeni
a přijímali jejich službu s vděčností. Pokud je mi známo, ani je-*
den se nikdy neprovinil proti zákonům naší republiky - naopak
stáli oba v předních řadách těch, kteří se snaží o to, aby zákony
u nás byly vždy bedlivě dodržovány a každý občan naší země byl
posuzován podle těch ne¿spravedlivějších měřítek,
Protože znám tyto jejich zmíněné vlcistnosti, o to více mne pře•
kvapilo rozhodnutí pana KCT Dlabala, S odebráním souhlasu pro výkon duchovenské činnosti oběma spolukolegům zásadně nesouhlasím a
žádám Vás, pane předsedo, abyste se zasadil celou svou kompetencí
o to, aby rozhodnutí pana KCT Dlabala bylo revidováno a změněno
ve prospěch dobra, které přinese do vztahů mezi církví a státem
více světla a pomůže vytvořit lepší mezilidské vztahy i v srdcích
nejprostších členů církve, kteří chtějí věřit, Že spravedlnost v
socialistické zemi nakonec vždy zvítězí. Prosím Váj, abyste s tímto mým dopisem seznámil také členjr Rady KNV,
Svou prosbu píši na základě práva, které vyplývá ze znění Ústavy ČSSR /čl,29/f & doufám, že mne v brzké době budete ánformovat
o tom, jaké kroky jste podnikl v celé záležitosti. Pevně věřím, že
Vaše rozhodování bude vedeno pravou moudrostí a.sjcmyslem pro spra~
vedlnost a pravdu,
S přáním všeho dobrého M i l o s l a v y a š i n a v.r.
Na vědomí:
r m S r f ô v s t v o sboru
ČCE v Chotiněvsi
- Josef Kordík
- Synodní rada ČCE
- KCT Dlabal

^fÍ??^^i±
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SeveroSgsk
7 Dšti nad I. dno 2-5* 6* 1961Z á p i s
z jednání, které se konalo 25. 6. 1981 v budově S KNV v Ústí n.L.
mezi Karlem O t č e n á š k e m , administrátorem farního obrodu
Ústí n.L. - Trmice a tajemníkem pro věci církevní S KNV Karlem
Dlabale nu

~ 17 Předmětem Jednání byly poměrně časté cesty K»Otôenáäka do různých míst mimo Ústí nad Labem a to bez požádání a souhlasu'nadřizených církevních míst, bez udělení dovolené a jejím nahlášení
taj« pro věci církevní OKY v Ústí n.L.
Hlavním předmětem jednání pak byla cesta K. Otčenáška do PLR,
kde se zúčastnil pohřbu kardinála Wyšinského. K této cestě neměl
dovolení a vykonal ji bez souhlasu jak církevních úřadů tak státní správy.
V rozhovoru potvrdil p. Otčenášek, že do PÍR neměl potřebný
souhlas a že cestu do PLR a účast na pohřbu vykonal sám o své vůli® Bylo mu vysvětleno, že jakéko-li vzdálení mimo své bydliště a
pracoviště - působiště trvající déle než den, musí být podloženo
dovaleno ji, nebo státním souhlasem jednáli se o^vzdálení služební
mimo oblast své působnosti pro kterou má státní souhlas. Rovněž
byla rozebrána jeho cesta do PLR a udělena mu důtka.
Y závěru jednání byl informován o tom, ze je nežádoucí jeho
účast na světoení, které se bude konat ve dnech 2 6* 2 7. a 28. 6.
1931 v Litoměřicích Praze a Hradci Králové. Současně byl informován, že v případě nedodržování nařízených nutností, předpisů a
zvyklostí, by musela státní správa přistoupit k účinným opatřením.
Jednání, které byla započato v 8,45 hod. bylo ukončeno v 10,10 hod.
Přečteno a podepsáno:
Zápis vyhotovil;
Earel Otčenášek v.r.
K. Dlabal v.r.
/Pravopisné chyby souhlasí-s^o^iginálem/
Sekretariátu pro věci cirk.
při MIC ČSSR
/k rukám pana předsedy Jelínka/
Íra
ha
.«MÍII ^i<_I,ii. iimitM*.

V

Výtky, které mi byly činěny v souhlase s Vámi dne 25* 6. t.r.
panem KOÍ K&vlem Dlabalem, z nichž většina je zaznamenána v "Zápise u a proti nimž jsem se nestačil hlavně pro nedostatek času ihned
ubránit* pocituji jako křivdu a jsou i objektivně nesprávné, a
proto je nemohu přijmout.
Snahám zlepšit vztahy mezi státem a církví jsem i nadále ochoten pomáhat.
s pozdravem
,
ÍC. Otčenášek v.r.
V Ústí n.L. dne 9# 7# 1981.
Letos bylo v Českých zemích vysvěceno 22 novokněží /Praha 4,
" Hradec Králové 3, Litoměřice 3* Olomouc 6, Brno 6/. Jeden bohoslovec /z Českobudějovické diecéze/ dokončil jen teologické studium.
V ar, i9?0 zemřelo 79 kněží.
f
Pro srovnání:
Pražská arcidiecéze mela r. 1946
683 farnosti, v nich pracovalo 1114 světských a 438 řeholních kněV r. 1.380 měla
ží
679 farností, v duchovní správě působilo všqk jen 378 kněží.
V brněnské diecézi bylo r. 1946
449 farností, v nich pracovalo 786 světských a 160 řeholních kněží
v r* 1975 měla
0 1 farností a působilo v nich 327 kněží.
i
Na Slovensku bylo letos vysvěceno 20 sicrvokněží /Bratislava 5f
Nitra 4, Banská Bystrica 6, Prešov 5 - řeckokatolíci, světitelem
býl biskup Joachiia Segedi z Jugoslávie/.
Podle počtu a kvality kněžských a řeholních povolání lze rozpoznat,
živa je místní eírkev* Vyprošujeme milost svatosti

této nepatri.é hrstce novokněží - v ž cly í svatý kněz vydá za deset i
více kněží prostředníchi
Pred yC lety /v červenoi 1931/ aačaly působit na Slovensku misijní sestry kongregace Služebnic Ducha sv.. Dnes je jich okolo
100, pracují jako vysoce kvalifikované,síly v ústavech sociální
pece, část je jich'už v důchodu. Jejich první dum byl v Štiavniku»
Y Bratislavě byl zatčen 39 lety Gfinter Rompf. V úředním oznámeníf které prokuratura poslala jeho matce, se udává jako důvod zatčení maření doz-oru státu nad činností církví a ná o o Renských spoleo
ností podle par» 178;tr. z. . StB od neho chtěla během vyšetřování
, přiznání,. že je,- členem. saleziánske společnosti a- že pracoval -na
hmotném a duchovním povznesení mladých "lirlí, mezi nimiž-bylo i mno
ho cikán/uu Rompf popíral svou příslušnost ;k saleziáxium, připustil
vsak, .ze. se věnoval mladým' lidem, kteří byli ve velké hmotné a duchovní bídě, ze. jim obstarával ne jnutně jší věci a pestoval v nich.
důvěru v dobrotu lidí i ochotu pomáhat a mluvil k nim o Bohu a jeho dobrotě. Policie to nazvala nedovolenou náboženskou propagandou* pro kterou nemá státní souhlas. Proti Rompfovi se připravuje,
proces. '
- '
•
< •
•
.;•:;• . , .
ALMíaIB
,, .
Protináboženská opatření bylá, v poslední, době zostřena. Došlo
k vlně zatýkání mezi věřícími Icřesxaiiy. Zvláště se albánská státní a stranické orgány soustřeďují na pronásledování lidít kteří
dosud mají křesťanskou náboženskou literaturu. I pouhé vlastnění
^náboženských předmětu^, jako , jsou.ikony, růženecc a pod., se'policejně stíhá.
•
, ,'
Albánie se od r. 1967' označuje za; ^.první důsledně ateistický
stát svě ta
Tehdy byly, všechny" kos těly a mešity uzavřeny, zbořeny nebo proměněny- ye skladiště , dílny cl. sportovní "'střediska.
Strana letos zahájila vlnu nového protináboženského pronásledování .
BELG TE
.: ,,.
. ', i
"Los pro Polsko" je akce belgické biskupské konference, jejímž
cílem je pomoci Polsku zásilkou potravin a léku v jeho těžké zásobovací situaci. Potraviny a léky bude rozdělovat polská Charita,
která dostala od. vlády celní úlevy.
< *
PMNCIE
\
:;
7 Toulouse byl 24. 7. zahájen mezinárodní kongres o ííe jsvětě jším Srdci Páně o Pořádá ho Mezinárodní institut BSP v rámci 25» výročí vydání encykliky Pia XII. "Iíaurietiä aquaslř o úctě k Spasitelovu Srdci. Kongresu se účastní 8 kardinálů, 22 arcibiskupů ä biskupů, přes 200 delegátů z "34 Berní.
' Toulouse byl zvolen jednak pro svou blízkost k Lurdům, jednak
proto, že zde už po celé století vzkvétá Apoštolát modlitby.
Sobota 25,. 7 o byla věnována kristologii, néděle 26. 7. Duchu s v
pondělí 27. 7c dějinám této úcty a eschatologii.
EVROPSKÝ V A T J Á m m ve Štrasburku
navrhl, aby.
kontrolovala, a odmítala výroba dětských hraček s
s vojenskou tématikou.
Mlcher _puoIst oslavil v červnu t.r. šedesátiny. Narodil se v
leTííávru, kde*'pracuje jako duchovna správce jednoho z nejdůlažitě jBich xax-Átó et -o^isek. Jeho. dílo ..známe i u' náa /Mezi člověkem
a Bohcm/e Y^lmi prispel-; k tomu, aby svěť poznal křis ta«
První eucharistický kongres se konal ve Francii před 100 lety
/1881 af teiľay se' ho účastnilo 363 veřxcLeh.

XTÄIIE
!
V Římě se od 17. do 20. 6. uskutečnilo ekumenické setkaní na
téma "Společné svědectví". Jde o postu.pný prechod jednotlivých
kroužků ke svědectví křeslanu na ekumenickém poli.
Podle statistik uveřejněných ^ Římě je asi 105« všech obyvatel
světa tělesně neho duševně postižených.
V Miláně se od 20, do 29. 6. konal kongres o hromadných sdělová
cích prostředcích % rodině. Cílem kongresu by3o osvětlit vztahy
mezi rodinou a oznamovacími prostředky. Hodina nemá být pasivní,
má ůít účast m vřech-rov i ách, na přípravě a organizaci sdělovacích prostředků. Jednotlivá témata kongresu: Rodina a dětství,
televize, politika ve vztahu k rodině.
Milánská katolická universita He^isvětc jšího Srdce'letos slaví
60. výročí založení a udělila osmi význačným osobnostem čestný
doktorát. Mezi Vyznamenanými je Matka Tereza z Kalkaty > j e ľ5, obdi •
žel. Čestný doktorát lékařství a chirurgie.
Italská Charita vyzvala OSN, aby se pokračovalo v pomoci Ugandě
postižené nyní i suchem kromě inflace a občanské války v jedné z
provincií. Na jařw v jedné provincií zemřelo hladem asi 20 tisíc
osob,
V rámci příprav .františkánského roku, oslav 800.výročí narození
Sv, Františka, konal se v Assisi od 15. do 19. července mezinárodní historický kongres na téma: Postava sv. Františka v historii od
humanismu do 1S. století. Hlavním programem bylo 13 odborných před
n.vivek specialistů z celého světa.
JUGOSliVIE
2 rozhodnutí biskupské konference byl zaveden na všech teologie
kých fakultách v Chorvatsku, Bosně a Hercegovině nový vyučovací
přeelmět "PastoVace vystěhovalcú".
\f
Asi 25% Chorvatů žije nyní v zahraničí - skoro 2 triliony v 1C2
zemích. Mezi nimi působí 250 kněží za pomoci 153 laických pracovníků /i řeholních sester/.
N.DR
,
Ve východním Berlíně bude otevřena ústav sociální péče, jem
bude svěřen sestrám Milosrdné lásky Matky Terezy.
NORSKO
Dnes je v Norsku pětkrát více katolíka než před 50 lety - asi
14 tisíc /asi 0,3°í obyvatel/. Jejich počet' vzrostl zejména příchodem několika tisíc Vietnamců, převážně katolíků.
N S H
Organizace "Pomoc trpící církvi" letos rozdala více ne« 43 Kiliánů dolaru, a to zemím východní Evropy, třetího s^ěta a uprchlíkům, Organizace má 600 tisíc dobrodinců.
Kardinál August Bea by se byl letos dožil 100 let. Ve Fraiburku
se k tomuto výročí konaly slavnosti, jichž se účastnili zástupci
různých církví, aby uctili tohoto velkého muže, zastance ekumenismu.
POLSKO
Lotos ode&Xo 91 misionářů - a to 44 do Afriky, 33 do Jižní Ameriky, 11 do Asie, 3 do Oceánie, Nyní pracuje vc světě 1202 polských misionářů,
Sv, Oteo zaslal při v^roôí událostí z r, 1956 poznaňskému biskupu Strobovi telegram tohoto znění:
"Těmito slovy chci vyjádřit své duchovní spojení s poznaňskými
občany a všemi účastníky vzpomínkových oslav tragických událostí
v Poznani v červnu 1956, Modlíme se aa ty, kteří mě3i odvahu vy:-

«* 20 <*
fe&mt
dodržování lidských práv a platili m
uytok»» 6#8tt*
polských dělníků prolitá na ulicích Tozmně souč&ěm 0 k m
tolika íoláků, kteří položili život na oltář vlasti a
ft
yro *äechen polský lid z^namením a výzvou, aby se odvášrJ A Qtjim
1rldnŽ semkli kolem nejvyšoích hodnot, kolem člověka* jeho ád»tlj|*
JM>sti# kolem národa, vlasti, její přítomnosti i budoucnosti*
Snažte se neustále obnovovat a předávat dalším pokolením vzé&né
Aídietví víry, práce a boje, krve našich otcä a bratří, dšdiOtvf#
která žije v našich generacích."
DStem a mládeži v polských letních táboreoÄ J* «ejišt£&& plítvi*
d«lná účast na bohoslužbách» Jestliže je kostel V«dál®n¥j££ od tč*
bóra, musí být děti doprovázeny dospělými.
nxovsKo
Vídeňský arcibiskup kardinál Frans X8nig
l#t/ oslavil
•ýrocí jmenování arcibiskupem, V prosinci
1958 byl jmtuováfc
kardinálem. V letech 1965-1980 byl předsedou Sekretariátu pro JMn*
věřící.
V Rakousku se uskutečnilo pracovni aetkáai bia kupů a an^aSov»nýtai laiky.
Rakouská pomocná organizace HMiwa* mohla «r r. 1980 k«upit a
předat do misijních zemí 319 vozů, jež se platí ze sbírek* 2xsámi
je zvláště sbírka na svátek sv. Kryštofa ttKrišti£ův groš1*«*
groš za každý kilometr ujetý bez nehody.
Organizace byla založena r* 1949 s podnětu biskupské konferen*
cef dosud dodala 3307 dopravních prostředků.
SEVERNÍ IRSKO
Matka Tereza komentovala hladovky příslušníků irských vSaSů ti«»
paito slovy: *f Nemáme právo ničit obdivuhodný Boží dar, kterým
život. Nic z toho, co ničí život, nemůže být považováno za dobr»*11
SSSR
Na eucharistický kongres v Lurdech přijela oficiální delegace
litovských katolíků, kterou vedl biskup z Kaunasu.
V dopise Janu Pavlu II. vyslovili tělesně postižení v SSSR pros*
bu o pomoc ve svém těžkém postavení. Sádají ho, aby od sovětakt
vlády vymohl povolení . nakládat charitativní organizace, které j*0§
v zemi zakázány, í/nfcoľj. dopisu, děkují papeži za jeho novoroční pQm
•eiství tělesně postižným a zdůrazňují,-* že vyhlášení Mezinárodní*
ho roku tělesně postižených nenalezlo v S33R žádnou ozvěnu.
§PAJ^LSK0
400. výročí smrti sv. Terezie z Avily, které si církev připome*
ne příští rok v říj nus je pro £;>\-nšl3ko příležitostí k hluboké dtto
chovní obnově. Této obnově- se věnuje celý rok od letošního října*
Sv. Terezie se narodila r. 1515? zemřela r* 1522, za svatou byla
prohlášena r. 1622 /-pelu.se.sv. Ignácem z Loyoly, sv. Františkem
Xaverskym a sv. Filipem N e n / . Jako první ženě se jí dostalo titulu Učitelka církve /1S70/.
Křesťanský mezikonfesionální výbor Španělska ukončil své zaseé
dání proti terorismu. Terorismus porušu je právo na - život a jiná
lidská práva, snižuje civilizační úroveň celého národa a poškezu«*
je pokojné sociální•soužití* Kongres vyzývá, vládní činitele, aby
vytvářel i podmíiiky nutná pro lidštější, mírumilovnější život, v
němž se respektuje náboženský a politický pluralismus.
Svs: j" ico
isíadace <fZachraňte děti11 organizuje pomoc polským dětem. Vláda
přiepe.ia do fondu darem 200 tisíc dolarů. Zásilky léků a potravin
jsou určeny zvláště pro děti ze sirotčinců*
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SvtfCAftSKO
Ekumenická rada církví zaslala ze Ženevy potraviny do Namfbie*
Komise 03 H nro lidská práva přijala r á vrh prohlášení o nábožen
ské nesnáa-a^alvosti 3;; ja^.ap. j c\ >afc:;ia:ncPoh /S81?.r Bělorusko,
Bulharako,» la a
•
a ta-a-'-/ / , Pa a---li kamJ^.apvp,aaala hospodářskou a . s,'ciá * i:í
tvHí,
paua
ary předložila tento návrh k hlase ar.í na 5 6. zasodrrd 03!::*
7 této, revoluci na záver 6týdenního zasedání v Ženevě výstupují plenová kor; r.vj pro li^aká jr^áva za odstranění yae^h forem nábožensicé nemáaerllvo^ti a diilraiailraiáe p?:o raábožéra^ké přesvědčení. Omezení náboženská svobody jsou přípustná pouze, jscu ai r;álco
ner-i stanovena k zachování - veřejné bezpečnostizdraví s morálky,
svobody* jakož i základních práv. prohlášení výslovně zdůra^ňr.ie
právo na výkon náboženského kultu a zřizování a údržby ku]acanxch
budov«, Kromě toho se uznává svoboda publikovaly právo udílet náboženské .vyučování, přijímat dary a 'sami si určovat představitele
Valné shromáždění 0?Ň už na podzim 1970 zdůraznilo nutnost,
uveřejnit prohlášení o náboženské svobodě a pověřilo komici pro
lidská práva se sídlem v Ženevě, aby takový návrh vypracovala.
AFRIKA
V Africe se konalo 6. symposium biskupské konference Afriky a
Madagaskaru na téma: Rodinný život a křesťansko manželství, spolupráce biskupů při hlásání evangelia, spravedlnost - součást
hlás ání e var-,g e 1 ia.
V Africe žije asi 57 milionů katolíků, což je 12 % obyvatel.
XiESOľUO
V hlavním městě Maseru dosáhl letos počet studentů semináře
poprvé p •• č 'Vi 100» Z toho 38 patří diecézi, ostatní řeholím, hlavně, OllaáPům Panny Marie.
soMimo
S'jľ?ŕv..3ká vláda požádala církevní oraghizace, aby poslaly do ze
mě ř e li ô lni c 3 a lékaře.. První ser i;ry přijely z Indie a p-ucují v
Mogadx?Ki. V zemi žije jen asi 3010 katolíků /z 3 a půl miliónu
obyvatel/.ZIMBABW.3.
'aP* Edmar Ammerreisser /původem z Bavorska/ byl zavražděn na mi
sijní stanici "Regina mondi" v oblasti lapáno« Byl přepaden nejme
ně ''třemi muži, krvácel? ale podia.;.: i o se .au loatat • ^e do domu, aby
zatelefonoval o pomoc* Byl v Jak oknem ve své ložnici zastřelen. V
zemi pracoval od r. 1949*
Tocrt)" ;c , '
republika Togo navázala se Sv. Stolcem plné diplomatické styky
Asi čt vrtina obyvatelstva Toga jsou křesťane, z nich asi CO' % pr ou
katolíci.. Více než polovina 'obyvatel jsou příslušníci přírodních
náboženství; mohamedáni tvoří lo-12 % obyvatel.
A S I B
Ballíí:,!
53 letý jezuita P* Godofredo Alingal byl ve Svatém týdnu zavražděii v Kibawe Town, své misijní stanici na ostrove Mindanao.
Oataaa]oni1 muži'vnikli do kláštera, kdo P. Alingal bydlel, a zastřelila ho.
i.,, v V-..-I aU.LMVj

.

h a K ř i z lidové Cíny vyvážejí sošky s náboženskými motivy do
H"", 'a. • u a přilehlých oblastí. Už celý rok prodává jí místní - obcroPaíca hlavně soaky Irského Fialce a. Parny Karie., ktoré vyaábejí řcabáři v ravemí Oíno. Rezbárske prace jlou dobře na odjýt,
zvláště turisté z ciziny si je kupují; ceny se pohybují u)ezi
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30-50 americkými dolary» Může to být další známka uvolňování náboženské svobody v Cíne; také nelze zapomenout, že Čína potřebuje západní valuty.
INDIE
Jezuita P. Thomas Kumunkal /?/ byl vládou jmenován předsedou
komise pro středoškolské vzdělání* Je to veliká pdcta, protože v
Indii je křesťanu velmi malé procento.
JAPONSKO
V Tokiu se sešli 23. - 2 7» 6. zástupci Šesti náboženství /křesManství, budhismu, hinduismu, islámu, židovství a sintoinmu/, aby
prodiskutovali tato témata:
1. příroda a smrtelnost
2* různost kulturních tradic a mravnost.
Setkání se účastnilo 30 odborníků a téměř 60 pozorovatelů.
Podle prohlášení mons. Tanaky je to velká příležitost k dialogu s
jinými náboženstvími v duchu II. Vatikánského koncilu.
THAJSKO
Za pomoci tamních katolíků vyšel v zemi Duchovní deník Jana
XXIII.
A M E R I K A
USA
15* 6. otevřela Matka Tereza nové středisko pro potřebné ženy
všech barev pleti i vyznání v Miami na Floridě, jež má pomáhat
především uprchlíkům. Je to již 8. dům v USA. Zamýšlí otevřít i
dům pro muže uprchlíky z různých zemí.
Podle katolické národní rady roste v USA počet kněžských i řeholních povolání.
V současné době žije v USA přes 50 milionů katolíků, více než
22% všeho obyvatelstva. Jsou rozděleni do 33 arcidiecéz! a 138
diecézí, kde společně se 360 biskupy působí 58.398 kněží a 122.653
řeholních sester. Bohoslovců studuje v 88 seminářích 12.468. Jednotlivé řády a kongregace mají 4.514 noviců* Největší arcidiecéze
je Chicago s 2,380.000 katolíků.
Z Baltimore vyplula první polská loči s potravinami pro Polsko
/25O tun mouky/. Požehnal ji Ualtimorský arcibiskup* Potraviny se
mají rozdělit mezi staré osoby a děti.
Newyorský kardinál projevil velikou radost nad tím, že koncem
roku má být senátu předložen návrh zákona na ochranu života. V USA
je přes milion potratů ročně.
ARGENTINA
Biskupská konference vypracovala plán práce pro příští léta.
Na první místo staví evangeliza,ci mládeže nejen proto, že ona převezme místo v budoucnosti, nýbrž hlavně proto, aby si byla vědonja^
jaké místo jí Bůh ukládá v církvi a ve vlasti.
BRAZÍLIE
První výročí návštěvy Jana Pavla II. bylo podnětem k duchovní
obnově země. Oslavili je modlitbami za jeho uzdravení.
Arcibiskup z Pax*aiby na severovýchodě Brazílie Jose Maria Pires
otevřel novodobý kněžský seminář. Přijímá výlučně mladé rolníky a
zemědělské dělníky a nevyžaduje žádné předběžné školní vzdělání.
Z 22 alumnů, kteří začínají dvouletý přípravný kurs, většina nemá
ani základní školu. Absolventi fípokusného semináře" ovšem nedostanou ihned svěcení, musí alespoň po čtyři léta se osvědčit v praktické práci v obci a v duchovní správě, než biskup rozhodne o jejich připuštění ke svěcení.
Arcibiskup Pires, jeden ze tří černých brazilských biskupů /říkají mu f,Dom Pelé"/ by takto chtěl vychovat kněze pro církevní
"základní obcew, kteří stačí na požadavky života vesniček ve vnitrozemí*
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CHILE
Chilští biskupové vydali společný pastýřský list, v němž se
postavili za kardinála Raula Silvu Henriqueze, jehož vláda napadá.
QUATEMALA
Kněz Pedro Aguilar, jenž byl zavražděn koncem května, je devátý
kněz, jenž byl letos v Guatemale zavražděn. Nedávno bylo uveřejněno celkem 13 jmen katolických a protestantských kněží, kteří byli
bučí zabiti nebo jsou pohřešováni. Mezinárodní organizace vyzývají
vládu, aby pečovala o bezpečnost ostatních kněží.
NICARAGUA:
Dne 30. '6. byla čs. hromadnými sdělovacími prostředky zveřejněna zpráva, že Prahu'navštívila delegace zástupců církví z Nicaraguy. Členové delegace prý ocenili solidaritu čs. vlády a zdůraznili, že měli možnost se přesvědčit o nepravdivosti informaci šířených některými západními sdělovacími prostředky i náboženskými
kruhy o situaci církví v československu.
K tomu uvádíme interwiev/ arcibiskupa z Managuy Miguela Obanda
Brava.: "Církev neakceptovala, režim diktátora Somozy, no při jme ani
totalitar ismus. sandinístické vlády. Nicaraguyští biskupové uznávají, revoluce přinesla hodně dobrého, ale nikdy ji neprohlásí za
ideál. Církev se nesmí dát zneužít pro politické cíle žádného vítěze v politickém boji, a proto nebude zavírat oči před chybami
sandinistického režimu."
Ba otázku* zda je pravdivé tvrzení ministra zahraničí Borgeho,
žé církev ktdjT nä*straně bohatě menšiny\ kdežto o chudé že' se
s ta. raj í sandinisté, odpověděl arcibiskup, že "vláda se snaží pospinit všechny, kdo nesouhlasí s její politickou praxí. Proto se
také pokoušejí o vytvoření tzv. lidové církve, která by byla spojena s jejich revolucí. V tomto případě ale jde jen o malé skupinky, velká většina křesťanů dovede rozlišit, kdo má pravdu a
kdo ne. Nikdo nemůže popřít, co vše nicaraguyští biskupové udělali,
aby pomohli k osvobození národa ze Somozova panství. My jsme byli
prostředníky mezi Somozou a sandinisty a p:po blaho národa, jsme nejednou riskovali život. Nyní je ale tato fáze vývoje překonána a
pro katolické kněze už není žádný jiný důvod, aby byli politicky
činní. Duchovní, kteří pracují pro sandinisty, jsou ultimativně
vyzváni, aby se vrátili ke své kněžské práci."
Biskupové a 4 kněží, kteří zastávají úřady v nynější vládě,
dosáhli dohody, která jim umožňuje, aby setrvali ve svých funkcích.
Po dobu svého úřadu nebudou ani soukromě ani veřejně vykonávat
kněžskou službu. Nebudou své kněžství využívat k podpoře a ospravedlňování vládní a stranické činnosti a zachovají trvalý styk s
biskupy. Mají se co nejdříve vřítit ke kněžské službě, protože jejich nynější činnost není náplní kněžské činnosti.
PERU
'Arcibiskup z Limy kritizoval ve svém nedávném rozhlasovém interwiew politiku stálého zbrojení Jižní Ameriky. Je nepřípustné,
•aby na jedné straně stále více lidí bylo odsouzeno k životu v
hladu a bídě, a na druhé, s t raně se plýtválo miliony na zbytečné
zbraně.- Jižní Amerika prochází bezpochyby důležitým úsekem svých
dějin, když se tolik věcí mění, když tolik národů usiluje o rozvoj
a spravedlnost. A právě proto musí být na prvním místě snaha o pochopení , svornos t, a ne , právo s ilně j š ího.
5
SAŇ SALVADOR •
Apoštolský administrátor Mons. Rivera Damas odsoudil v homílii
vraždění civilního obyvatelstva policejními silami.

-24 Bratr Roger;medituje:
Je třeba? .aby společenství, které se -na-žývá..Církev, bylo samo
sebou a
. ič \lq s i;i'm, co jo zcela mine» Pozru.t, . co je tímto
minimem, není,. snadné• není .ssmgmre jmré* lía všech •-•rovinách v. mystickém Tele Erisfove je tomu tak. Kas^./ rok od i% 1949 putujeme do
Říma jednou či dvakrát za rok, A čekáme? že kurie v Rím,š se stane
čím dál více komunitou, k t e á s minimem prostředků* b prostředky
zcela prostými mmo2ní vytvářet společenstvu., ••jednotu. To, co dnes
pro síváme? modlitbu doma, nabývá celý svůj smysl v živote Církve,
vzájemné se doplňuje a -podmiňuje s modlitbou celého farního společenství, iri^žňu je Církvi, ab^/ nevytvářela,příliš mnoho struktur.
Bůh od nás 'žádá, aby církevní stri:ktmry hýly kostrou, která, nese
tělo. A pokud jde o Taisé, jsme velmi citliví "na to, aby nic nebylo nadmerné ť kominiita musí au:: ta t velmi omemená. Neexistuje žádné
společenství Taí^é, existuje jen společenství Církve.
Když jsme odjížděli, byl kostel plný mladých lidí j chtěli,
abych jim ne c o, řek] , Řekl 3 nem jim: Nechceme být ničími přívrženci. Chceme být učedníky Ježíše Krista. Je to velmi silné slovo,
ale my bychom chtěli být jeho svědky,. Kristus hledí .na .nás všechny, Bůh hledí na. nás všechny, před Ním nejsou velcí ani malí.
Jak je to s prototypem svetové autority? Prototyp světové autority ... Budeme slavit svátek Proměnění £áně od 6. srpna celé 4
týdny, protože do Taizé se bez. obtíži více než 3 tisíce lidí najednou nevejde. Takto se zvětší prostor pro to, abychom o tomto
prototypu mohli uvažovat.
Dnes jsme si uvědomili, jak mimořádně důležitá je modlitba doma. Podaří-li se nám přenést dary, které nám Bůh takto dává, do
farností, Církev může^žít, Církev má budoucnost. To_znamená: kontinuita Krista pokračuje v budoucnosti Ixdmtva. To znamená: připravovat cestu, umožňovat Kristu tuto kontinuitu. Bůh nám urno žnuje prožívat i v malém počtu liturgickou modlitbu, aniž' bychom vytvářeli skupiny, které se budou oddělovat od Církve.
Jak,můžeme s vámi na dálku sdílet to, co nás od vás tolik oslovuje? 'Hledejme každý den světlo Kristovo. Jsme jím, ale Bůh žádá,
abychom, ho'.hledal i, Hledejme ho, abychom, pochopili, co nam Bůh říká tam,- kde nás postavil. My jako chudí Boží děláme totéž co
hledáme. Všichni"procházíme zkouškami. A v těchto zkouškách nás"' .
Bůh tříbí. Jednoho, dne mu řekneme: Tys nás přišel navštívit, \ifB
ke mně tou zkouškou promluvil ».Tuto zkušenost lze těžko předat, .
Jsme společenství s vlaků Kristových, shromážděných kolem Něho.'
"Jak těžké je nést jméno Taizéríř řekl jsem jednou Pavlu VI.,
"chtěli bychom je odložit. u Odpověděl-mi: [m'šeéhno usmířený křesťanů leží v tom, zapomenout na sebere Ne odumře-li semeno ... nepři«*přinese plody.51
Společenství Církve bude muset dojít velkých zjednodušení, bude
muset dojít k prostotě. Budete-li chtít zničit Církev jako spolek
čenství, dejte jí velké materiální prostředky.
Všichni hledáme, starší i mladí, ale nejsme hned vyslechnuti.
To ale není důvod k útěku. Někteří budou nožná překvapeni naší vy*
trvalostí v kontaktech s Římem', s kurií. Mám ale jistotu, že se
cosi' mění* Dnešní, zkoušky Církve nás činí průzračnějšími •/?/.*
Prpež má povolání ekumenického pastýře* Je ty proto, aby všem
p o krt e ným' lil ásal dnes slovo Boži* Toto slovoečasto jakoby odrážen
no zdmi. Ale už. jimi proniká. Čím dál tím více.'
Co nás uchvacuje na Bohu, je jeho pokora. Co nás uchvacuje i ha
Církvi, je její pokora. Jfemá nic a Bůh jí umožňuje dosáhnout vše*
S -
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ho* Taizé je jen malé zrnko. A dělá vše, aby jím zůstalo.
Co si slibujete od papeže ne-Itala? Jsme za ně i velmi vděční.
Téměř celý svět, kromě několika málo Italů, byl štasten i italský
lid. Je to velmi dobrý papež. Přijde-li někdy k vám, nedělejte si
velké výlohy s jeho přijetím. Tam, kam přichází, snaží se mu všichni nabídnout tolik gest, až hrozí nebezpečí, že smažou to, co přináší.
V Římě jsem řekl: Jako má babička, aniž by byla symbolem zapření vůči komukoliv, usmířil jsem v sobě víru mého protestantského
původu s vírou katolické Církve. Tuto cestu rni otevřela má babička, ale šlo jí už mnoho lidí před námi. Nikdy se nevychází z nuly.
Duch vzkříšeného Krista je pro všechny. Můj život významně ovlivnila má babička a Jan XXIII., který řekl: "Nehledejme, kdo měl
pravdu a kdo se mýlil, usmiřme se.11
Říkáte: lfDnes existují tři velká zla ve světě: narkomanie, terorismus a porušování lidských práv. Zdá se, že my křesťané jsme nechali/bojovat/ úkol bojovat s těmito zly světským sil¿írn. J : třeba
sepjatých rukou a zvláštního zasvěcení pro tento boj, zasvěcení celého života.0
Ano, souhlasím, ale je to úkol právě váš, vy zde žijete. Pro
každého má Bůh zvláštní úkol. Vy jste tím semenem hozeným do země,
aby vzklíčilo nové. Krátce před volbou Jana Pavla II. jsem mluvil
v Německu k mladým lidem a byli tam také Poláci. Řekl jsem jim:
Právě skrze vás, vaši zemi přichází ja.ro Církve. A za měsíc byl
„ zvolena Jan Pavel II. Tušili jsme již dlouho dopředu, že jaro Církve se připravuje zde, a ne u nás. Proč? Je to prostě tak. To je
vaše povolání: připravovat jaro Církve. Radujme se z toho, jaro
přichází. Před jarem bývá mrazivý vítr, ale přece je to jaro, které přichází. Neztrácejte čas ve zbytečných otázkách! Nehledejme v
"dějinách Církve, kdo měl pravdu a kdo se mýlil. Nechrne vanou Ducha
Vzkříšeného. Vzpomeňme na slova proroka: Každé stvoření je příbytkem Ducha. Lze odmítat jeho pusobění, ale vždy se vrací, vždy znovu přichází. To, co je specifické v lidském stvoření, je obraz Boží v něm. A když lidé nerozuměli, co říká prorok, Bůh přišel mezi
nás v Kristu.
A těmi, kdo námi opovrhují, ani těmi Bůh neopovrhuje. Kristus
nás učí Božím věcem. Vkládá do nás svým Duchem dobrou Zvěst o vzkříšení. A ta z nás činí živé stvoření. Nic nemůže zabránit křesíanu
být tímto novým stvořením, tím, kdo odmítá opovrhovat, ale odpouští. Nebot Bůh mu ukazuje tuto cestu.,f

