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Duchu ..svatý,
otevři mé uši;
abych slyšel tvé poselství«
otevři mé oči,
abych viděl krásu tvého stvoření,
otevři mého ducha,
abych uvěřil v tvé poselství.,
otevři má ústa
abych vydával svědectví
o tvé velebnosti,
otevři mé ruce,
abych se chápal tvé pomoci,
otevři mou mysl,
abych miloval tvou blízkost
otevři mé srdce,
abych pociíoval tvou lásku.
Richard Thalmen

- 1 ÚMYSLY AK>gTOLÍTa'MODLITBY W. MĚSÍC CERVEJT
Úmysl všeobecný ? Za rozřífení obyčeje z světit rodinu Božrkému Srdci Páně
a Neposkvrněnému srdci Panny Marie,
Úmysl misijní ;

Za úspěch dialogu s velkými indickými náboženstvími.
„ .„ _

Kdyby svět snad neměl pro mne nic než potupu a pohrdání, bude mou hej»
větší radostí hledat a nalézat útěchu jen v Božském Srdci, neboí ono je
pramen veškeré útěchy,
Jan XXIII.

Nej av ě.t ě.j š í S rdc e_ Je z í š ovo
Obyykle ae má za to,' že úcta k Srdci Páně vycháaí teprve z vidění sv.
Markéty Marie Alacoque, řeholnice řádu. Navštívení v Parayle Monial (1.647-1690), ale' mylně. Prvky této úcty se objevují daleko dříve u tří cisterciaček v německém klášteře v Helfta. Mechtilda Magdeburská (1207-así 1282) např.
píše: "V mém velkém utrpení zjevil se Bůh mé duši, ukázal mi ránu ve svém
srdci a řekl mi: ,P0hl«cí, jaká bolesti byla způsobena» Všechna chudoba a námaha, mé utrpení a potupa byly jen tlukotem na bránu nebes až do té cfcvíle,
kdy krev mého srdce se vylila na zem, teprve tehdy se nebe otevřelo.s !1 0 něco mladší Mechtilda z Hackebornu (1241-1298) píše v/Knize zvláštní milosti":
"Pán mi ukázal ránu ve svém srdci a řekl mi: ,Pohleď na velikost mé lásky.
Chceš~li ji poznat, nenajdeš jí jasněji než ve slovech evangelia: Jako mne^
miloval Otec. tak já jsem m i l o v a l ' V á s . A nejmlaá-í z nich, Gertruda Velká
(1256-1302)/volá: "Drahý Ježíši, skryj mě v r á n ě svého milujícího srdce,
utvoř mé srdce podle svého srdce, abych«si zasloužila zcela žít podle tvé
Vůle."
'
Znovu se tato úcta objevuje v dominikánském prostředí 1. pol 14» stol.
u Jana Taulera, Jindřicha Seuse, Dominika z Trevíru a Štěpána Fridolína. V
knize "Mystická réva", připisované sv» Bonaventurovi, čteme slova, která
jsou nejvlastnějším zdůvodněním této úcty: "Tvé srdce bylo zraněno, abychom
ve viditelné ráně viděli neviditelnou lásku." A tak můžeme pokračovat přes
Diviše Kartuziána až po našeho dominikána Koldu z.Koldic, ktárý praví: "Nebot to by) den zasnoubení, kdy Kristus, umíraje na kříži, zasnoubil se s
církví svou vlastní krví. Proto se také zve dnem veselí srdce jeho, protože
radostně smrt pro člověka vytrpěl... Neboí aby zjevněji radost srdce svého
vyjádřil, dal si otevřít bok kopím, aby člověk spatřil jeho srdce^uvnitř ležící a nepochyboval, že z lásky k němu dobrovolně umírá Pán andělů."
I na optict'é straně křestanského světa se o b j e v u j e tóměř současně myšlenka na I r i s v vo ardce u byzantského mystika Nikolaa Xabasily (asi 1300-asi 1363}:' "Nebot síla svatého oltáře přivádí do nás pravý život z onoho
blahoslaveného ardce..» a za toy že se hýbáme a žijeme jeho život, vděčíme
tocru, Ž3 je srdcem a'hluveu, 'poněvad?
život."
Ale žádný z těchto projevů vroucí '..-.'sky Kristovy, symbolizované jeho
srdcem, nepronikl do obecné úcty církve, až teprve onen nový pramen v 17. stol.
Stal se lékem na těžkou duchovní ránu, jíž byla poznamenána ksjména Francie,
n a jansenismus. Učení yperského biskupa Kornelia Jan sena (+ 1638), zejména
v asketické aplikaci šířené z kláštera P0rt-Royal, proniklo do nejširších^
vrstev a rozvrátilo náboženský život. Nebol
Bůh předurčil k věčné

- 2 spáse jen velmi málo lidí, jak tvrdil Jansen, k čemu pak snaha přiblížit
se Bohu dokonalostí života? Jansenisté oddělili člověka od Boha hlubokou
propastí bázně a třesení, Eucharistie přestala být svátosti lásky, ale byla
středem chladné poddanské '
. úcty. Tfinto strohý naukový rigorismus se
projevil v životě věřících vlažností.
Sv. Gertruda
kéysi napsala, že Pán ponechal úctu ke svému
Srdci pro doby, kdy všeobecná vlažnost ovládne lidská srdce, aby je roznítil
ohněm své lásky. V soustředěni pohledu na Srdce Kristovo, probodené na kříži,
je určitý prozřetelnostní rys, který v dobe nejnaléhavěji potřeby hledá most
mezi Srdcem Bohočlovška a srdcem na*ím. Do tohoto prostředí pomalu s s velkými obtížemi proniká snaha mladé Markéty Marie Alacooue zr pomoci několika
jezuitů, zjeména bl. Kleudia Colombiěre. Úcta se zvolna *íří a teprve roku
1718 je svátek Božského Srdce zaveden pro celou Francii a 1765 jej Klement XIII.
povoluje pro několik diecézí mimo Francii. Konečně Pius IX. jej r. 1856 zavedl pro celou církev.
Mezi vinikajícími ctiteli Božského Srdce nalézáme sv. Františka Saleského
(1567-1655), sv, Veroniku Giuliani (1660-1727) a sv. Alfonse (1696-1787).
Úcta k Božskému Srdci Páně není nějaký dílčí, a proto částečný pohled
naKrista. Je to láskyplný přístup k lásce Bohočlovška Ježíše, který "miloval
své láskou nejvyšší", je to usilovný pokus o uchopení této lásky.

Úcta k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie je odlesk úcty k Srdci Páně a
provází ji jako měsíc slunce a jako vůbec mariánská úcta je spjata s úctou
k osobě Spasitele.
Snahou a spisy sv. Jana JSudes (+ 19. 8. 1680) a P. Pinamonti byly ^širší vrstvy věřících obeznámeny s touto úctou k Srdci Panny Marie a naplněny,
nadšením pró ni. R, 1668 byla tato úcta církevně schválena, 1855 byl zaveden svátek. Předmětem úcty k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie je její vnitřní život, všechny ctnosti, zvláště čistota a láska jak k Bohu, tak k vykoupeným. Jejíma Srdci doporoučíme zvláště kněze a kněžský dorost vždy o prvních sob-otách.

Maria, Královno nebes,
vybuduj v našich srdcích království svého Syna,
buď kre .lovnou našich křestanských rodin a dej, 'sí tam vládne mír
a touha sloužit Bohu,
huá Královnou hříšníků a zbloudilých a jemn- je přiváděj do Kristova ovčince,
buá Královnou všech zrsvěcených duSí a dej jim podobnost se svou
čistotou a láskou,
buň Královnou lidstva, a všude rozlévej kouzlo svá mateřské dobroty,
abys všechny lidi přivedla ke Spasiteli!

Ochraňuj, Pane, svůj lid, spoléhající né záštitu tvých apoštolů
Petra a Pavla, a ustavičně ho braň a zachovej. Skrze Krista, Pána našeho«
Ainen.

Blíží se dny kněžského svěcení... P-ratujme na budoucí novcknšze a vyprošujme jim hojnost darů Ducha svatého!

Z_promluvy_Svat3ho Otce Jana Tavla II. při jubilejní pouti, kněží 23.2.1984
Ve vás, kteříjste se zde shromáždili nejen z Itálie, nýbrž ze v^ech
zemí a světadíků, vidím všechny kněze, veškeré kněžstvo celé církve. A k
vám všem se obracím s povzbuzující výzvou z listu Efespnůms "Napomínám
vás tedy, žijte hodně toho povolání, k+erým jste povoláni." (srv. Ef 4,1)
Také my, kdo jsme povoleni k tomu, abychom pomáhali druhým při jejich
duchovní obnově ve Svatém ^oce vykpupení, musíme se s milostí tohoto roku
oVnovit v našem svatém povolání. Co je tento božský plén spásy, co je milost našeho Pána Ježíše Krista, ona milost, kterou chtěl svátostným způsobem spojit s naším kn?žským životem a s naší kněžskou službou, třebaže je
konána tak ubohými, tak nehodnými lidmi?
Tato milost je, jak hlásá žalm dnešní liturgie /Na věky je založena
milost. Na nebi jsi upevnil svou věrnost. Ž 89,3/, svědectvím věrnosti Boží oné věčné lásce, s níž miloval, stvoření a především člověka odjakživa ve
avém věčném Synu. Milost je tedy čistý dur lásky, který nalézá jen v lásce
samé a v ničen jiném své odůvodnění a motiv. Protože milost je dar, je základem pozvednutí člověka k důstojnosti přijatého dítěte Božího v Kristu,
jednorozeném Synu.
A my - služebníci Kristovi, jsme
-.'i správci. Kněz je člověk v božském řádu spásy. Člověk formovaný milostí. Správce milosti. Naše povolání,
milí bratři, obsahuje důležitou a základní službu každému člověku. Nikdo
jiný místo nás nemůže tuto službu konat. Nikdo nás v ní nemůže nahradit.
Svátostí Nového a vačného zákona musíme pronikat až ke kořenům lidské existence na této zemi. Den ze dne tam musíme vnášět dimenzi vykpupení n Eucharistie. Musíme posilovat vědomí miloatiplnébó dětství Božího. Konečně musíme
též být správci svátostné zkušenosti smíření s Bohem a svatého přijímání,
jímž vycházíme vstříc nejhlubší tcuze lidského srdce, jež se nedá "nasytit"
ničím jiným.
Naše kněžství je služba. Musíme sloužit. A "sloužit" znamená vést člověka k základům jeho lidství, k nejvnitřejšímu jádru jeho důstojnosti. Den
za dnem, rok za rokem chceme če-rpat obsah a jádro svého kněžství, jež jsou
koneckonců nepochopitelné, z hlubin tajemství vykoupení.
Stále více otevírejme oči - oči na*í duše - abychom lépe chápali, co
znamená slavit Eucharistii, obět šerého Krista, jež je svařena našim kněžským rtům a rukám ve společenství církve. Stále více otevírejme oči neŠí duše, abychom lépe chápali, co znamená odpouštět hříchy e smiřovat lidi s Bohem, nevýslovně svatým, s Boh^m pravdy 8 lásky. Otevírejme oči stále více,
abychom lépe chápali, co znamená jednat"v osobě Kristově", ve jménu Kristov*
jednat z jeho síly, jež tkví ve spásném díle vykoupení, Otevírejme oči stále více, abychom lépe pochopili, co znamená tajemství církve. Jsme mužové
církve. Každý z ná,3 dostal "milost v té míře, jak ji udělil Kristus - k vybudování těla Kristova" (Sf 4,7.12). Bučíte věrni té milosti! Budte ji věrni
hrdinským způsobem!
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Jubileum gv. Norberta
Před 850 lety zemřel světec, který hluboce poznamenal dějiny křesťanství v Evropě a v 17. století se stal českým patronem, ačkoliv se narodil
v Porýní a zemřel v Magdeburku.
Norbert pocházel ze šlechtické rodiny v Xanten5 narodil se a^i 1080
(1085?), nabyl dobrého vzdělání, byl krásný, bohatý, oblíbený, mladičký se
stal kanovníkem, pak podjáhnem, oblíbencem císaře Jindřicha V., žil světským životem. Dlouho. Až jednou...
Jednoho dne r. 1115 jel s jedním sluhou do vestfálského městečka Vreden. Cestou oba zastihla bouře, blesk sjel těsně před jezdci, Norbert omráčen spadl z koně. Zdálo se mu ? že při pádu zaslechl hlas, který mu vyčítal
jeho minulost. Rozhodl se zanechat zlého a konat dobré. Po pobytu v klášteře přijal jáhenské a kněžské svěcení, pak se vrátil do Xanten a snažil se
napravit pokleslou kázeň kanovníků. Marně. Tři léta strávil pak jako poustevník v modlitbě, rozjímání, bdění, postech a horlivém studiu pravidel
a způsobu života kanovníků, mnichů a poustevníků.
K0nceir. 1118 a3 Norbert odebral do jižní Francie, kde tehdy žil vyplížený papež Gelasius II. Ten mu dal dekret, jímž byl jmenován apoštolským misionářem na celém světě. Kázal, učil, napomínal, uzdravoval, někde zastavil
krevní mstu, jinde smířil množství nepřátel. Nový papež obnovil jeho privilegia-. Znova ho však ovládá myšlenku v: . i-ího rozjímavého a zároveň činného života.
Když 1120 laonský biskup konal s N 0 rbertem okružní cestu diecézí, přijeli do lesa a biskup ukázal na opuštěné místo, zvané Prémontré. Norbert
tam zastal v kostelíku přes noc a ve snu viděl množství bíle oděných mužů,
kteří zpívali chválu Bohu. Založil tam klášter, nalezl první druhy a zavedl řeholní život. Po zralé úvaze a po modlitbách se rozhodl pro tzv. řeho li sv„ Augustina (1121 \ Jehocílem bylo spojit život aktivní s konterrplativním. Měli učit pravdám víry, kázat pokání, potírat bludy. Brzy nsto založil Norbert nové kláštery v Belgii, Německu, ve Francii« v Antverpách "'spěanš potíral bludařství, které tam bujelo.
Papež Honorius II. schválil řád 1126. Brzy po návštěvě Itálie byl Norbert zvolen arcibiskupem v Magdeburku, kde ho slavnostně uvítali. Neslavný
v*ak byl stav diecéze. Když poznal poměry, dal se energicky do práce. Začal reformou kléru, znovu zaváděli kázeň a čistotu inravů u duchovenstva,
pečoval o věřící, přízeň věnoval ostatním klášterům, nezapomínal ani na
svůj řád a,pracoval na obrácení pohanů. Jeho reformy se setkávaly s opozicí, dobilo i k pokusům vraždy, nakonec svou vytrvalostí a dobrotou dosáhl
smíru a uznání. Zasáhl i do "vysoké" politiky krále a papežů. Vyčerpáním
po ceatě do
Itálie zemřel 6. června 1134 a byl pochován v kostele mariánského kláštera v Magdeburku. Svatořečen byl 28. července 1582.
Od doby, kdy klášter Matky Boží v Magdeburku ae dostal do rukou protestantů, bylo přáním různých premonstrátských klášterů získat ostatky sv. Norberta pro sebe. Podařilo se to po 30 letech usilování a skoro se zbraní v
ruce. Strahovský opat Kašpar Questenberk vzbudil zájem císaře Ferdinanda II.
a po, dlouhých vyjednáváních a průtazích, zklamáních a návratech konečně
3. prosince 1626 vyzvedl ostatky sv. Norberta, 11. došel průvod do Doxan,
do Prahy dorazil odpoledne, tělo sv. Norberta bylo po slavném průvodu a bohoslužbách uloženo na Strahově na hlavním oltáři,.později přeneseno do kaple -sv. Voršxiy. 27. dubna 1627 vydal pražský arcibiskup kardinál Harrach dekret, jímž vyhlásil sv. Norberta zemským patronem.
Podle- knihy T. Říhy s Svatý Norbert
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Uskuteční se přání věřících - návštěva Svatého Otce u nás? I
I

Oficiální pozvání k návštěvě už poslal Svatému Otci Qtec kardinál jménem všech věřících. Vládu ČSSR pak informoval o svém kroku a přiěla i radostná
odpověď Svatého Otce. Opakujeme text dopisu Otce kardinála vládě:

Úřad předsednictva vlády ČSSE
nábřežř kpt, Jaroše 4
125 09 Praha 025

V Pre ze dne 11. dubna 1984

Považuji za svou povinnost Vás informovat, že již delší dobu dostávám žádosti kněží a věřících, abych jejich jménem pozval Sv. Otce k nám,
a to na rok 1985, kdy bude tomu 1100 let od smrti sv. Metoděje.
Delší dobu jsem na to nereagoval. Proto se začalo s podpisovou akcí.
Velké množství podpisů, a to za krátkou dobu, ukázalo^ že je to přání nejen jednotlivců, ale spontánní projev našeho věřícího lidu.
Proto jsem je ujistil, že pozvání Sv. Otci pošlu, a zároveň jsem je
požádal, aby podpisovou akci zastavili.
Nyní jsem toto pozvání Sv. Otci poslal a tím, že může využít své
očekávané návštěvy v Jugoslávii v roce 1985 k tomu, aby u příležitosti
našeho velkého jubilea aspoň na jeden ce. ná3 navštívil na Velehradě.
Jakmile dostanu odpověČL, budu Vás ihnisu informovat.
František kard. Tomášek
arcibiskup pražský
Na vědomí: Ing. Vladimír Janků, vedoucí Federálního sekretariátu pro věci církevní při předsednictvu vlády ČSSR
Sekretariát pro věci církevní při ministerstvu kultury ČSR

Zatím není známo, že by Otec kardinál dostal od vlády odpověď. Svatý
Otec mu odpověděl hřejivým dopisem z 1. května:

Fanu kardinálovi
FRANTIŠKU TOMÍŠKOVI
arcibiskupovi pražskému
Dopisem ze dne 8. ''nora t, r. Ve?e nejdůstojnpjží Eminence m r informovala, že přířtí rok oslaví katolické církev v Československu 1100 výročí
smrti sv. Metoděje, apoštola Slovanů, pohřbeného na Moravě.
Současně mi Vaše Eminence poslala vřelé pozvání k oslavení tohoto jubilea spolu s církví tohoto národa s připojením, že se věřící Československa vroucně modlí k Pánu, aby Petrův nástupce mohl osobně předsedat slavnostem
a utvrdit všechny ve víře,"přinesené jim velkým apoštolem Metodějem.
Děkuji velmi srdečně Vaší nejdů^tojnější Eminenci stejně jako tisícům
věřících, kteří se připojili k tomuto vřelému pozvání. Jako pastýř všeobecné církve hluboce pociíuji touhu je přijmout, tím víc, že jde o vzpomínku
na hlavního apoštola, který nám Slovanům přinesl neocenitelný dar víry.

Jea.tliže to okolnosti dovolí, velmi rád přijedu k osobnímu předsedání oslav tak štastné události.
S radostí posílám Vaší Eminenci zvláštní apoštolské požehnání, které
rozšiřuji na všechny nejdůstojnojší biskupy a ordináře, na kněze, na řeholníky a řeholnice, na bohoslovce a všechny věřící tohoto mně tak drahého
národa.
Z Vatikánu 1. května 1984

Jan Pavel II., papež

Tři pozorném čtení í ďaoto dopisu ¡nás musí upoutat, jak obvyklou oficiální stylizací prosvítá neobyčejná osobní radost Svatého Otce z pozvání. Vůbec
se nezmiňuje o tom, co bylo skromně naznačeno v pozvání Otce kardinála, že
bychcm se spokojili třeba i jen s jedním dnem, který by s námi strávil na Velehradě, v návaznosti na plánovanou cestu do Jugoslávie. Přijede k nám docela
nezávisle.
Má k tomu zvláštní důvody. Jeden výslovně udává, když se zmiňuje, že
svatý Metoděj přinesl víru "nám Slovanům" - ro Polska přece při-la víra přes
Velkou Moravu a Čechy. Druhý důvod nejedno- projevil, když se vyznal z vřelého vztahu k nám, zvláňt k Slovákům, j-ko nejbližší slvivíi; ské krvi.
Nesmíme přehlédnout rovnxž slova !'velmi srdečn* děkuji... tisícům věřících , kteří se připojili k tomuto vřelému pozváni". Dosud se asi nestalo, že
bv p o z v i papeže přímo katolický lid, a to přes nevražiycat své vlády vůči
němu a přes osobní riziko s tím spojené. Za těchto okolností jistě zaimponoval bratřím katolíkům v zahraničí počet podpisů. V. normálnější situaci mohl
být mnohonásobně vyšší. Ala i tak se do Říma nedostaly všechny podpiaová archy,
nebot je známo, že asi tisíc podpisů bezpečnost zabavila na Oravě; podobně se
dělo třem mladým lidem jinde na blovenaku (viz podrobněji č. 5/1984)«
"Jestliže to okolnosti dovolí, velmi rád přijedu..." ¿> atému Otci je jasné stejně jako nám, že"okolnosti" u nás nejaou příznivé. Ale řekneme si upřímně: Jestliže Jan Pavel II.už přijal naše pozvání, může někdo z nás zůstat netečný?
Všichni můžeme nějak přispět k tomu, aby naše předběžná radost byla dovršena ve skutečné setkání; především modlitbou, ale i přípravami na důstojné
přijetí vobou republikách. A také samozřejmostí, s j.ikou budeme mluvit o návštěvě papeže, který byl už v mnoha zemích - včetně krajně pravicových i socialistických - a který nedávno veřejně projevil přání navštívit i katolíky v
Sovětském svazu.
Nejsme v neprávu my se svým přáním, ale ti, kdo Svaáého Otce pomlouvají
a nás protizákonným terorem zastrašují. Zdali tímto způsobem chtějí dále získávat důvěru věřícího lidu, to nechrne jejich politické úvaze. Ale my si nedáme vsít svá lidská a zákonná práva, zV:?.l.-+ svou radost, zadusit skepsí svou
naději a ochromit svou aktivitu probuzenou blížícím se slavným jubileem.
Všemohoucí, milosrdný Bože, uděl nám milostivé, aby Svatý Otec spdečně
s námi mohl tobě poděkovat za dílo slovanských apo-tolů přj. 1100, výročí
smrti svatého Metoděje.

Apoštolská cesta Jana Pavla 11= na Dálný Východ a do Oceánie«
Tuto cestu, dlouhou 38.500 kin, nastoupil.'. Svatý Otec • 2,. května 1984. Nejprve se
zastavil na Aljašce v městě Fairbanks, aby »a- prosbu místního biskupa povzbudil ve
víře Eskymáky a Indiány této rozsahem největší diecéze ná světě, v níž působí od r.
1877 čtyřicet pět jezuitských misionářů. Na letišti mel také krátký rozhovor s
americkým presidentem Reaganem, který se právě vracel z Číny.
Při letu z Aljašky'na Koreu sledovalo letadlo tutéž traí jako jihokorejské letadlo, sestřelené v noci z 31. srpna na 1». září sovětskou raketovou střelou. Jan
•Pavel II» vyzval spolucestující, aby při vzpomínce na tuto smutnou událost se spolu
s ním pomodlili za pokoj duší nevinných 269 obětí.
JIŽNÍ KOREA čili"Země klidného jitra" přivítala Svatého Otce nejprve v hlavním
městě Soulu* Katolíci ,i nekatolíci ho přijali s úctou jako a.poxtola míru, který hlásá bratrství a porozumění mezi národy a třídami. Lid zde má hluboké náboženské cítění, vždyt dosud žije generace, která prošla stravnými válečnými útrapami. Katolická
církev je mladá - teprve 200 let - ale svým prudkým růstem prokazuje trvalou životnost, Charakteristickým rysem této církve je horlivá "innost laiků. Jak prohlásil
domácí kardinál Štěpán Kim, jehož dědeček patří mezi svatořečené mučedníky: "Laikové nám přinesli víru do vlasti a dnes, at žijí doma. nebo v cizině, se snaží po'příkladu misionářů rozšiřovat hranice víry." Místní biskupská konference zahájila před
čtyřmi lety kampaň pod heslem: "Hlásej evangelium svému sousedu!" Katolíci jsou hrdí na své mučedníky,- vždyt jich zahynulo ze stoletého pronásledování deset tisíc.
Od této církve, jejích laiků a kněží se můžem lecos učit i my.
Jihokorejský president vyzdvihl v přivítacím, proslovu na letišti papežovo úsilí
o rozvoj humanity, o odstranění utrpení a bídy, o zabezpečování spravedlnosti, snahu
o ¿míření a nenásilí. Připoměl i působení Maxm. Kolbeho v Koreji r.1930. Paipež poděkoval za laskavé přijetí a prosil Boha 6 zncvusjednoceni rozdělené země, o požehnání,
pokoj a lásku pro všechny.
Přímo z letiště se odebral Svatý Otec do svatyně, v níž jsou-uctíváni 103 korejští mučedníci. Svatyně byla vybudována r. 1964 přímo nad řekou Han na skálef kde
křesiané obětovali své životy při posledním velkém pronásledování r. 1866. Spolu s
papežem se pietního aktu účastnili i potomci umučených.
Mše svatá ve velkém semináři byla hlavní událostí prvního dne návštěvy. Seminář
v současné době připravuje 506 bohoslovců, což je; úctyhodné, číslo, uvážíme-li, že
v zemi jsou necelé dva milióny katolíků, AIumní očekávali Svatého Otce v tiché a usebrané modlitbě a stejný ráz měl i celý -obřad. Se Svatým Otcem koncelebrovali korejský
kardinál Štěpán Kim, korejští a cizí biskupové a profesoři semináře,. Homilii věnoval
Jan Pavel II, kněžskému životu, přípravě na něj a otázce nových duchovních povolání.
"Vy drazí seminaristé, ¿¡pólu se svými biskupy a představenými jste v této zemi,
opravdu první, s nimiž sdílím velikonoční aleluja celé církve, která vyhlazuje Kristovo vítězství nad hříchem a smrtí. Jste první, s nimiž sdílím radost z velikonočního tajemství svaté mešní obští. A, tak to také má být. Neboí vy jste v pravém slova
smyslu budoucností a nadějí církve i této milované země."
Pak se obrátil k minulosti Koreje a připoměl, že úsilí o duchovní povolání zde
začalo již v r. 1820, navzdory nelítostnému pronásledování, a. s úctou se zmínil i
o prvních korejských kněžích, ktere vyzdvihl jako příklad jak ve studiu, trk ve víře,
v poslušnosti a nezlořnné nád'ji. Deset let po smrti Otce Kima bvl založen první korejský seminář. Potom po velkých ob¥tech a nesmírném *sill byly zřízeny semináře v
Soulu a Kwangdžu. "Jsem opravdu rád, že loni bvl otevřen i seminář v Teigu. Je vás,
milovaní bratři v Kristu, devět set. A to je pr• církev velké útěcha a velmi^slibné.
Církev na vás hledí s velkým očekáváním a velkou nadějí.-Žádá od Vás, aby stéle více
rostla vaše víra v Krista tím, že budete napodobovat příkladný osud Kima a mnoha jiných, kteří obětovali své, životy ve službách evangelia.
Závěr homilie byl vl stně určen celé církvi. Papež zdůraznil, že četná povolání
a dobrá připraví v .semináři jsou známkou . ž i v o tne h ti orírkvc v určité oblasti. Osou

- 8 důkazem, že Kristův kříž spolu s působením Ducha svatého přinášejí plody. Za nová povolání je třeba se modlitf prosit s důvěrou Pána žně, aby poslal nové dělníky, Svůj
projev pak svatý Otec zakončil: "Drazí bratři v Kristu! Kněžství se zrodilo z Boží
lásky a pro církev v Koreji představuje všechno. Vzdejme Bohu chválu za velký dar,
kterým jsou pro-nás tito seminářisté, nobot oni jej budou v této zemi ¡předávat skrze
Krista budoucím generacím."
Po mši sv. odevzdali bohoslovci svůj dar. Svatému Otci: velkou votivní svíci
pro svatyni v Čenstochové, na níž je vyryt korejský a polský nápis: "Matko nás všech,
pros za nás!" -Věřící z Koreje v solidaritě s polským lidem uctívají takto a svými
modlitbami Pannu Marii Jasnohorskou.
Při setkání s biskupy papež řekl, že mají ve svá zemi mnoho příkladů svatosti,
a zdůraznil, že svatost církve musí pokračovat, má mít vždy první místo v živote.
Město Kwangdžu s 230
jen deset tisíc katolíků«
věnoval zvláštní pozdrav.
protivládních demonstrací
obětí.

tisíci obyvateli hostilo Svatého Otce 4. května. Žije zde
Zde vítaly Jana Pavla II. především děti a on jim také
Toto město se stalo před čtyřmi lety jevištěm prudkých
a velmi nelítostného vojenského zásahu, jenž stál mnoho

Při m š i s v . udělil Svatý Otec křest a biřmování 72 katechumenům. Prohlásil tuto
událost významnou nejen pro ty, kteří tyto svátosti přijímají, nýbrž procelé křesťanské společenství. Korejská církev dala římskému biskupu příležitost udělit svátosti, a to je právě vyjádření společenství s církví n& celém světě. Katechumenům
připoměl, že odumřít hříchu a žít pro Boha v Jež-'-i Kristu je závazek na celý život:
"Znamená to, abyste s pomocí Boží milosti žili b^z záští a nenávisti, abyste odpustili těm, kdo vám ublížili. Jsem si plně v^dom hlubokých ran, které jsou jako brázdy
ve vašich srdcích a du-ích. Z čistě "" idského hlediska a zkušenosti
© tragedie
tech, kteří žijí v Kvandžu, se de jí jen
ořekonat. Práv?" proto jste ve křtu dostali svátost smíření. Je to dar Božího mil: .rJcnství, dar Ježíše Krista, který za
vás trpěl, zemřel a vstal z mrtvých. Tato část spásonosného poselství nabývá zvláštního významu pro ty, které stéle jeřtě pronásleduji vzpomínky na tragické události
tohoto m^sta. Evangelní požadavek je: zapomenout na trpkost, je třeba umět odpustit.
Jestliže přijmeme důsledky křestních závazků, staneme se nástroji pokoje uprostřed
rozdělení nenávisti."
V nemocnici malomocných, kde je 2400 pacientů, mezi nimi 350 katolíků, papež
p,.iael, žehnal, utěšoval malomocné, kteří no očekávali na otevřeném prostranství.
Jeho korejský projev přečetl místní kněz.
Po návratu do Soulu přijal Svatý Otec členy diplomatického áboru z 62 zemí
akreditovaných v koreji,
Dvoumiliónové město Tegu v němž žije 165 tisíc katolíků, se stalo 5. května dalším svědkem universálnosti katolické církve. V nádherném prostředí na stadionu za
účasti více než 100 tisíc lidí vítali věřící hudou a zpěvem Svatého Otce. Volali:
"deset tisíc let papežovi" a "ty víš, co je láska". Jan Pavel II. objel stadion s
úsměvem, který kdosi definoval jako spoluúčast, pokoru a výraz křestanského ducha
dohromady.
. Při mši svaté představil rektor semináře Svatému Otci 38 korejských jáhnů, kteří
čakali na vysvěcení: "Svatá Matka církev žádá, aby tito naši bratři byli vysvěceni na
kněze, Svatá Matka církev'je tatáž v Tegu jako v Římě a kdekoliv jinde na světě, poně
vadž Ježíš rozeslal své apoštoly hlásat evangelium do všech zemí."
Jan Pavel II. řekl v homiliino-svěcencům: "Milovaní bratři v Kristu, drazí mládenci, kteří přijmete kněžství v tomto diromáždění víry a v.roucí modlitby... Sám Bůh
s námi sdílí své dary, neboí jak píše sv. Pavel: ,Máš r c o , co bys nebyl dostal?'
Proto je Božím darem, že budete považováni za Kristovy služebníky a správce Božích
tajemství. Jako kněží obdržíte svátostný dar Ducha svatého. Kristus vám udělí účast
na svém kněžství, připojí vás k sobě, abyste s ním pracovali na díle vykoupení. Budete též svátostně připodobněni Kristu, s to celým svým ž'votem, nebot kněz má

~ 9 zvláštní účast na jeho velikonočním tajemství. Odumře-li však zrno, přinese hojný vizitek. Možná, že se vám zdá, že Pán od vás žádá příliš. Ano. Často vyžaduje i odvahu
k sebeobětování." A zde jim dal za příklad korejské kněze a mučedníky.
V. dalším Jan Pavel II. zdůraznil, že jako kněží budou rovněž sdílet bolesti a
radosti.svého lidu. Budou jechat se všemi: s dětmi, mládeží, dospělými, V lavně však
mají být blízcí chudým, nemocným, odstrkovaným a hř'šníkům. K tomu jsou jako kněží
povoláni. A upozornil jet "Kh?z se má dát každému - muži, žení, dítěti - nebot Kristus vykoupil vŘechny. Kristu otevírá poklady avé Poslední večeře a lásky svého Otce
všem, kteří mu naslouchají q přijmou ho. 'I vy proto musíte podle této pravdy a této
lásky žít. Nedejte ss oklamat jinými poselstvími, i když je budou hlásat Kristovým
jménem." Především, jako duchovní pastýři mají dávat všem naději na Kristův život. Na
Kristův dar je třeba odpovědět vlastním darem, zejména láskou a věrností. Jan Pavel
II.. zde výslovně podotkli "Modlím se za vás, zvláště abyste zůstali věrni Kristu."
/ Poslední část homilie věnoval papež.ostatním přítomným mladým lidem. Řekl jim:
"Jste mladí a chcete žít. Ale váš život musí rit cíl a účel,. Nikdo nemůže žít váš život místo,vás. Hlavním cílem ovšem je, abyo':
jí podls Kristových slov. život zachovali a ..neztratili jej. Vaše velkomyslnost bude i mírou vašich úspěchů. Jedním slovem:
musíte žít v Kristu pro slávu Boha Otce v jednotě Ducha svatého. Amen."
Na konci mše Jan Pavel II. krátce poděkoval, rodičům, kteří dali své syny Bohu,
farním obcím, které je na tuto službu připravily, a celé korejské církvi za její životnost ve službě evangeliu.
Na letiště v Pusan přišlo 300 tisíc lidí. na liturgii slova. Bylo mezi nimi 90 tisíc dělníků,. 30 tis, zemědělců a skoro 10 tis. rybářů. Polovinu věřících tvořila mládež. a děti i Všichni přišli spontánně, nikdo je nenutil, modlili se s papežem a pozorně mu naslouchali. V tom je, nejvštší radost.
Pracujícím Jan Pavel II. řekl: "Vy zaujímáte v srdci' církve zvláštní místo, neboí svou prací, někdy velmi těžkou, máte účast na Božím stvořitelském díle. Pamatujte si, že pro církev člověk, který pracuje, je mnohem důležitější než to, co vyrobí,
protože výrobek má sloužit člověku, aby měl z"něho užitek. Navzdory tomu moderní společnost bohužel příliš často považuje, dělníka za pouhý výrobní prostředek, který by
měl co nejméně stát a co nejvíce vyrobit, třebaže o celé pracovní otázce se často
uvažuje jen z hlediska konfliktu mezi prací a kapitálem, což ovšem, s sebou přinášelo
závažné sociální, ideologické a politické problémy a nakonec se stalo zdrojem utrpení pro milióny lidí a pro jejich rodiny., Přesto vše spravedlnost vyžaduje, aby se našel způsob, jenž by pracujícím umožnil vět x í účast na organizováni výroby. Proto
všichni musíme společně pracovat v duóhu bratrské lásky. Pokračujte mírumilovnými a
spravedlivými prostředky v úsilí o respektováni lidská důstojnosti a lidských práv
a vytvářejte lepší svět pro sebe a pro své d^ti a d-ti svých dětí."
Po návratu do Soulu se Svatý Otec setkal s kn-žími a řeholníky na-liturgii slova a ve velké posluchárně jezuitské univeřsitv mluvil s představiteli um^ní^a kultury. Ujistil je, že církev si jfjich činnosti váži, a připoměl, že- jako křestané jsou
povoláni k jinému, ještě vy x šímu poslání, jímž je evangelizace kultury. To znamená
bránit člověka a jeho kulturní pokrdk. Jako křestané se musíme postavit proti všemu,
co brání jednotlivcům, skupinám a celým národům v jejich plném sebeuskutečnění.
Poslední den pobytu v Koreji, 6. květen, začal návštěvou soulské katedrály, zasvěcené Neposkvrněnému Početí Panny Marie. Tam Svatý Otec zasvětil celou Koreu Panně
Marii. Stalo, ae tak již podruhé. První .saáv" raí učinil tajně za největšího pronásledování r, 1846 tehdejší korejský biskup.
Vrcholný okuiižik Korejské návštěvy. Jana Pavla II. bylo svatořečeni korejských
mučedníků. Korejští katolíci za 200 let dokázali, že žijí to, v co věří. Od víry je
neodradilo ani sto let trvající pronásledování. Znamenalo to žít desítky let ve strachu, ve skrytu, v diskriminaci, bez možnosti společenského uplatnění. A nyní, na břehu řeky Hen, kde jich mnoho vydalo svědectví Kristu, jsou svatořečeni.
slavnost se konala na náměstí, na prostranství dlouhém 2 km a širokém půl kilometru, a trvala pět hodin. Ve středu plochy stál oltář ve žluté a bílé barvě, upros-

- 10 třed 30 m vysoký kříž, na něm je připevněn obraz 103 korejských mučedníků. Svatého Otce uvedl na podium kard. Kinu Na jedné straně podia je'SCO sestřiček, na druhé 600
pěvců, S nimi zpívali všichni přítomní. Po Kyrie'přednesl kard. Kim. žádost o svatořečení mučedníků. Svatý Otec pronesl formuli svatořečení'latinsky, korejský jáhen ji
ihned překládal. Při celé mši svaté existovalo nádherné společenství věřících. Při
vstávání - se-všichni drželi za ruce, pozdrav pokoje se beje úklonou. Eucharistii udělovalo 800 knězi, 200 serninaristů a 1000 laiků. Všichni katolíci přijímali, V počtu
dvou milionu účastníků bylo i mnoho nekatolíků. Svátek korejských mučedníků se bude
slavit 20, září a pro celou Asii sě-.nepochybně stane posílením odvahy', . důvěry a naděje
"Před modlí tbou Regina óoeli " vyzdvihl Svatý Otec znovu význam této události: "Právě jsme společná slavili ne¿slastnější den, nej/ětší svátek dějin korejské církve. Naše srdce jsou plná radosti. -Budeme moci vůbec někdy poděkovat a .velebit ránu n? nebesích, Otce nás všech, že vykonal tak velkolepé věci v této zemi? A za to, z- nám dal
v těchto mučednících tak zářivé vzory víry,' neohrozenosti a lásky? T<-nio tak slavný
den je celá universální církev zde s vámi, raduje se s vámi a velebí Pánas Slávé na.
výsostech Bohu! Vaši svatí předkové jsou dnes oslaveni; slávou zmrtvýchvstalého Krista,
Vydali o něm svědectví až do smrti, byli připojeni k jébo kříži «t nyní mrjí navždy včast na jeho nebeském životě, Sd'lejí. tek i Mariinu radost, radost té, která po.d kří
žem prožívala utrpení svého Syna, našeho SP sitele* Královna mučedníků se raduje s
vámi. Avšak přes tuto,chvíli velké radosti nesmíme zapomínat na své drahé, kteří sem
nemohli přijít, aby s námi. sdíleli toto jásavé nadšení, na bratry, žijící v severní
části vaší země. i na ty, kteří žijí v Číně, odkud, při-lo na Koreu.poznání Krista.
Modleme se, aby i oni mohli vytrvale a pevne vydávat svědectví o víře. Maria, Matko
nás všech, potěš je a posilni, když tě vzýváme jako svou nebeskou Matku."
Mládež všech stavů se sešla se Svatým.Otcem poslední večer jeho pobytu v Koreji.
Bylo to ve ¿sportovním paláci,, doslovně nabitém, a téma rozhovoru byl os ,Bůh - člověk
-• a můj bližní;'. V homilii při rasi sv. vysel Jan Pavel II. z listu apoštola Pavla.
Timolecvlt ,Bojuji dobrý boj, abych dosáhl života, k němuž jsem byl povolán.'. A dále
oslovil mládeži
"Když hledím do vašich upřímných tváří, vidím, jak toužíte žít správným životem.
Jsem přesvědčen, že si zvolíte cestu, kterou vám naznačil Kristus.o. Přijmout Kristovu pravdu není jednoduché. Nejprve musíte bojovat proti skepticismu, typickému pro
ng.ěi dobu, kdy se mnozí ptají, co je pravda, ale ocházejí stejně jako Pilát, aniž by
přijali odpověá. Jiné pokušení dnešní doby je o s l a , b i t
e v a n g e l i u m
a
m o r á l n í
z á s a d y
pro
ž i v o t
j e d n o t l i v c e
a
s p o l e č n o s t i
, Bojovat proti takovému pokušení znamená vést dobrý boj víty.
V listě Tirnoteevi máme také popsány dva životní prograiey, dva odlišné životní postoje; je to postoj boháče v tomto světě, pyšného na vše co vlastní a co je s bohatstvím spojeno. Ha druhá straně je to jednání těch, kdo svou naději vkládají do Boha - to jsou bohatí na dcbré skutky." Za další nebezpečí ozanoil Svatý Otec snahu vymýtit různé č ruby nespravedlnosti ve.světě další nespravedlností, násilí . násilíms "A
protože se domáháte'-lepšího světa, neodpovídejte na nespravedlnost nespravedlností
na násilí násilím 'a jakýmkoliv jiným zlem,, "•'• ls zbraně .jsou jiného druhu. Jé to pravda, spravedlnost, mír a víra. Jsou to nepc•:•. ¿itelné. zbraně, které dodají sílu vašim
rukám i sílu vašemu duchu. Moc, kterou máte v rukou pro dobrý boj víry, je meč ducha.
Je to slovo Boží,, Pouze Boží slovo "vám ukáže cestu k vítězstvíý kterému předchází
smíření a láska. Ve -vašem rozhodování stojí s vámi celá církev v naději, že.budete
sledovat cestu našeho Pána a Vykupitele, Ježíše Krista. Vy jste nejmlsdší pokolení
korejské církve., které nyní vzdává díky Nejsvětější Trojici. Ted závisí na vás, zda
udržíte toto dědictví a odevzdáte je dal -ím pokolením». Vyzývám vás»'.'abyste, se zppojili do apoštolské a společenské práceu Voj I- cestu pravdy, dobroty a porozumění, lásky,
odpuštění5, smíření, kde je třeba, a otevřenosti vůči jiným." V závěru svěřil všechny
té, která je milostiplná, pod ochrrnu Královny máje, Panny Marie.
Při rozloučení 7. května vyjádřil Jen Pavel II. za vše vděčnost, sdělil s věřícími svou radost i naději i "Vaše svěží životnost, horlivost, pohotovost k jakékoliv
oí Sti a námaze, k tomu, co slouží budování vzorného národa a křestandké komunity, to
vzbuzuje naději a důvěru v budoucnost. Zároveň však toto všechno mě přivádí s polito-
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oslavách a kteří s bolestným neklidem očekávají, aby se mohli připojit k vám jako jedna šťastná rodina. Dovolte mi tedy vroucí modlitby: "Nechť dobrotivý a milosrdný Bůh
daruje vám všem opravdové štěstí a pokoj ve společnosti, v níž panuje spravedlnost a
bratrská láska. Díky vám všem. Nechí vás Pán Bůh žehná!"
Oceánie - druhá etapa apoštolské cesty
7. května navštívil Jan Pavel II. PAPUU - NOVOU GUINEU, která je republikou a členem britského společenství. Tato země se třemi milióny obyvatel pokročila za necelých
sto let z doby kamenné do současné civilisace. Katolíků je zde jedna třetina, protestantů 800 tisíc, ostatní jsou aniinisté. V zemi pvsouí 22 biskupů, 55 diecéžních a 451
řeholních kněží, 12 trvalých jáhnů, 353 řeholních bratří, 948 řeholních sester a ve
velkém^semináři je 148 kandidátů. V evangelizaci účinně pomáhá 2416 katechťistů. Misionáři^přišli do země až r. 1882. Misionáři pocházejí ze všech částí světa a jim svěření věřící mluví více než 100 jazyky a dialekty. Všechny .spojuje jedna v'ra a jediné
učení církve.
S y atý Otec navštívil tuto oblast již v r. 1973 jako krakovEký arcibiskup, protože
zde působí i poletí misionáři. Nyní přistál v hlavním m°st" Po*t Moresbv, kde ho přivítali generální guvernér, ministerský předseda a církevní představitelé. Jan Pavel II.
srdečně pozdravil národ i rozvíjející se církev a všechny lidi. dobré vůle. Představil
se jako:bratr s poselstvím Kristova pokoje. Svůj projev zakončil: "Nechí Bůh žehná
Papuu-Novou Guineu, aí sestoupí pokoj na vaše překrásné ostrovy, na vaše velké řeky,
vvsoké hory a hluboká údolí. Ať se zastaví nad sopkami a naplní vaše modré moře. A aí
Kristova láska přebývá ve vašich srdcích a ve vašich příbytcích dnes a stále."
slavná mše svatá se konala na sportovním staciióně. Účastnil se jí též americký
biokup i-lanning, tři biskupové z Austrálie, jeden z Fidži, místní duchovenstvo a na
30 tisíc věřících. V homilii papež vyzdvihl odvahu a obětavost misionářů a sester, kteř í ž e přičinili o evangelizaci této země. a zvláště se pak modlil za rozkvět kněžských
a řeholních povolání. Je v Božím plánu, aby kněží a řeholníci se věnovali službě křesťanským rodinám a křesťanské rodiny aby vytvořily příznivé podmínky, v nichž by mladíci a dívky mohli slyáet Boží volání.
Mše svatá v horách 250 km severovýchodně od hlavního města se konala 8. května
dopoledne. Byla zcela zvláštní. Lidé zde teprve nedávno přijali víru a zachovali si
v .^náboženských projevech staré zvyky. Místo leží daleko od civilizace, vede sem jediná cesta a letadlo musí přistávat na náhorní ^ 1 -'ně. Kostel vybudovaný jako ohromná
domorodá chýše má oltář uprostřed. Fřišlo aero
0 tisíc Papuánců i z" ohromné dálky,
někteří šli.i tři týdny pěšky. Byli oblečeni v tradiční kroj. krátké sukně z palmového
listí, žTslnnky z peří, měli náhrdelníky z mušlí a obličeje pomalovány křiklavými barvami. I za úmorného vedra prožívali živě a upřímně celou mši sv. Při evangeliu zněly
tamtamy. Přítomni byli i zástupci anglikánů a luteránů. Při obětování přinášeli věřící dary: oštěpy, šípy, náramky, květiny. Při bohoslužbě zpívali domorodé písně a v závěru polskou mariánskou píseň, kterou je naučili polští misionáři. Svatý Otec vysvětlil v homilii tajemství letnic a nakonec svěřil všechny věřící a všechen 1 id mateřské
ochraně Panny Marie.
Po návratu do hlavního města měl krátký rozhovor s ministerským předsedou a státní sekretář kard. Casaroli jednal s ministrem zahraničí. O^pol-dne věnoval Svatý Otec
několika setkáním. Velmi radostné bylo setkání s protestantskými představiteli, s nimiž se 'spoléčn? pomodlil. Pak promluvil k ml'dým> jichž za ním při y lo 1500. Závažné
rozhovory měl se členy biskupské konference Nové Guineje a Š'lamounových ostrovů.
Zdůraznil při nich význam jednoty v mnohosti. Hlevní p*k b-lo setkání s kn-žími, řeholní ky a angažovanými laiky při liturgii slově.,
ŠALAMOUNOVY OSTROVY př vítaly papeže 9» května. Jsou to stovky ostrovů a ostrůvku spečného- p"vodu, někde jsou ještě sopky činné. Žije zde 340 tisíc obyvatel, kteří
mluví 07 řečmi a dialekty. Evropané objevili tyto ostrovy r. 1568, tehdy také doělo
poprvé ke kontaktu s katolickou církví. Na místě první mše svaté slavené na tomto úze-
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Francouzi a Angličané. Nyní je to nezávislý stát, člen Britského společenství<,'Katolíků je na ostrovech jedna setina. Mají 4 biskupy, 48 knéží, 69 řeholních bratří, 226
sester u 8 seminaristů. Velká překážka pro šíření evangelia je množství ostrovů. Trvalé misijní stanicé d sou jen na velkých ostrovech, jinak misionáři jsou stále na cestách a slouží. Na mnohá místa mohou přijít jen dvakrát do roka na několik dní. Nemají
trvalý styk s věřícími,. V takových podmínkách je těžké vypěstovat kněžská a řeholní
povolání. V nepřítomnosti misionáře udržují křeuíanského ducha katechetisté, kteří
připravují na přijetí svátostí a vyučují evangeliu.
Ostrov Guadalcanal a jeho hlavní město IToniara >»yly- hlavní papežovou zastávkou na
Šalamounových ostrovech. Již na letiště při?" . Svatého Otce přivítat 10 tis. domorodců. Další desetitisíce čekaly na sportovním
dióně. Pestře pomalovaní válečníci
troubili na rohy z mušlí, přišla i delegace z Nové Kaledonie a čtyři skupiny tanečníků z Mikronésie alolynésie. Generální guvernér v proslovu apeloval na svědomí světa,
aby přestaly s pokusy s jadernými zbraněmi v této oblasti.
Po prohlídce tanců a besedě odešel Jan. Pavel II. do katedrály, kde prohlásil:
"Je mým úkolem, abych uvedl zdejší věřící do těsného spojení s universální církví, a
vy zase mě musíte uvést do života zdejší církve," Po modlitbě/Regina coeli udělil
všem apočtolské požehnání.
Po oficiální návštěvě u guvernéra zašel na prosbu vězňů do věznice, potěšil je
a daroval jim růžence.
Při odpolední m Y i'sv. začal homilii citátem z listu Galaíanům: ,Když se naplnil
čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy'. A na vysvětlenou dodal: "PneŤií čtení mluví o napln-ní času. Vztahuje se na dovršení liěpkýrh d'jin podle úradku Nejs.
Trojice..." Na Šalamounových ostrovech se hlásá evangelium již půldruhého století,
i když první misionáři sem vstoupili r. 1548. Vlastní evangelizaci začali až r. 18.15
maristé. Ale po dvou letech byli z--biti s noví katoličtí misionáři sem přišli až r.
1904. Před nimi zde půaobili anglikánští, metodističtí a jiní protestant?! misionáři.
Jan Pavel II. připoměl i první biskupy, jejich dílem jsou především katolické školy.
7 toho je patrné, že i zde Boží prozřetelnost stále pokračuje v plánu spásy.
' Papež věnoval pak v hcmilii pozornost životu místní církve. Vyjádřil radost nad
tím, že roste počet domorodých kněží, s uznáním mluvil o práci misionářů a řeholních
sester a podtrhl nenahraditelnou úlohu laiků v církevním životě, hlavně pokud jde o
domácí katechety. Pak přešel k výkladu o svátostech a zdůraznil především svátost smíření, která je v podstatě setkáním s milosrdným Kristem, zbavuje nás hříchu a znovu
spojuje a Bohem. Pomáhá rovněž odstraňovat přehrady mezi kmeny a národy. Hlavním úkolem kněží je hlásat smír a prohlubovat a posilovat jednotu církve. Vzpoměl také na ty,
kteří zemřeli na ostrovech za druhé světové války a prosil o věčný pokoj jejich duší.
V závěru zazpíval děkovný hymnus Panny Marie jako zasvěcení ostrovů Královně apoštolů.
Večer rozdával posilu v nemocnici pro malomocné á tuberkulózní.
Další clen pokračoval Svatý Otec v cestě do Thajska. Když se letadlo přiblížilo
k vietnamskému prostoru, začala katolické
• ílačkaVeritas na Filipínáčh přenášet've
francouzském jazyce poselství Svatého Otce , j tnamskému národu. Po zmínce o válečných^událostech vyzdvihl Jan Pavel II. společné úsilí národa o budování země. Přeje
mu úspěch a touží, aby se dosáhlo nejen toho, aby měl každý chléb a vzdělání, ale i
možnost se ve všem svobodně uplatnit, a to i v náboženské oblasti, v ovzduší pokojného soužití národů.
Pak se obrátil s láskou k vietnamským katolíkům a odporučil je všechny přímluvám
Panny Marie u Pária, aby spolu s neohroženou vírou jim stále dodávala naději a vytrvalost. "At nikdy nepřestane spolupráce 3 vašimi biskupy ani věrnost Ježici Kristu a
jeho církvi. Modlím se za to, abyste stále m^.li skutečnou možnost svou víru vyznávat
a též ji prožívat... Celá. církev hledí ne vás s napětím a je na vás hrdá, protože je
jí známa křestarská víra, která naplnuje vaše srdce tou láskou, kterou máte ke své
vlasti..." Na závěr jim udělil své požehnání.
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THAJSKO je království, v n*mž žije 48 milionů obyvetél převážně budhistického vyznání. Katolíků je jen 200 tisíc - k?pka v moři. jivŘak v Thajsku je
náboženská svoboda, katolíci nejsou uzavřená v ghetě , nýbrž žijí v opravdovém
dialogu s ostatními. Pevná církevní orgo.nisace" byla vytvořena až r. 1944 jmenováním prvního biskupa. V r. 1983 jmenoval Jan Pavel II. i prvního thcjského
kardinála. Kněží je málo, 81 diecéžních a 315 řeholních. V zemi působí již od
r. 1898 sestřičky, kterých je nyní 1207. Důležitou složkou církve tvoří přes
tisíc katehetistů. Ve.velkém semináři je 225 kandidátů, v malých seminářích
studuje přes tisíc žáků.
Svatého Otce přivítali 10, května na letišti v Bangkoku princ, pak následovala. oficiální návštěva u krále- který právě oslavoval 34. výročí své korunovace,. Významné bylo setkání s 86 letýrn buddhistiokým patriarchou.. Jeho předchůdce kdysi poděkoval Pavlu VI. osobním listem za to, že zavedl Světový den
míru* a r. 1972 ho osobně navštívil ve Vatikáne.
Mše svatá obětovaná za světový mír byla slavena na stadióne za účasti 50
tisíc lidí, Nejprve zatančilo 500 dívek tradiční náboženský tanec, pak začala
vlastni mše svatá, V úvodu se Svatý Otec s úctou vyslovil o domácí starobylé
kultuře a moudrosti, jakož i o hodnotách buddistických tradic, zejména pokud
jde o očistov.ání a vnitřní osvobození. To vše připravuje úrodnou půdu pro .setbu Božího slova hlásaného Kristem. Qhniskem homilie bylo sedmé blahoslavení:
,Blahoslavení šiřitelé pokoje., nebot oni budou nazváni Božími dětmiJ
Návštěva uprchlického tábora byla také závažným důvodem, proč se Svatý 0tec rozhodl navštívit Thajsko. Je tu totiž 12 uprchlických táborů, v nichž jsou
převážně uprchlíci z Vietnamu, Kambodže a Laosu. Asi- 9 tisíc jich už dostalo
víza do různých zemi. Mezi organizace, které uprchlíkům pomáhají, patří i
zdejší biskupská konference.
Jeden z těchto táJborů navštívil Svatý Otec 11» května. Uprchlici na něho
čekali na volném prostranství, ohraničeném, ostnatým drátem. nyT i tu i vojáci,
aby zabránili novinářům přiblížit se k uprchlíkům. To vyvolsio nepříznivý dojem. Scmi uprchlici nemohli přivítat milého hosta, .«sk bv si přáli. Ale Jan
Pavel II. -brzy -tento tísnivý dojem smazal, kd--ž procházel řadami uprchlíků
spolu s komisařem OSM pro uprchlíky.. Oficiálně je přivítali, tři uprchlíci, jeden z nich byl vietnamský kněz.
Svatý Otec-v proslovu uprchlíky u." til, že přichn-zí se srdcem bratra
ve jmSnu Ježíše Krista, aby jim ukáztx
ou lásku: "Chci se s vámi rozdělit
o vaše utrpení a bolesti, abyste si uvědomili, že n v kdo na vás myslí, že se
o vás stará, je citlivý k vašemu postavení a snaží se, aby vám pomohl, ulehčil,
aby vás posílil, potěšil a dál vám naději.
Katolíkům v táboře řekl: "Bůh nikdy neřekl, že utrpení je samo o sobě dobrem, ale nuučil nás, že spojíme -- li své bolesti a jeho Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem, jenž trpěl a zemřel za naše hříchy, nabývají tyto bolesti hodnotu pro spásu světa. Ježíš Kristus, který třetího dne vstal z mrtvých, je základem naší naděje nyní i v budoucnosti".
V závěru Svatý Otec poděkoval thajské vládě, národním i mezinárodním organieacím, jakož i četným dobrovolníkům za jejich pomoc uprchlíkům» Jeho poslední
slova byla: "Drazí přátelé, věřte mi, že dělám, co jen mohu, abych vám pomohl,
a žádám o pomoc pro vás i pro druhé. Stojím vám po boku ve vašem utrpení a prosím Boha, aby vám dal sílu a abyste brzy nalezli pokoj, zabezpečení a stálé
bydliště a zakoušeli tak Eoží lásku sami ve svých srdcích." Pak prohlásil, že
jeho odhodlání pomoci platí všem, nejen katolíkům, a řekl: "Vždyt v y všichni
jste moji bratři a sestry." Pak darova.1 50 tisíc dolarů pro stavbu táborové
nemocnice.
Setkání s kněžími,' řeholníky a. angažovanými laiky se konalo v Bangkoku
v katedrále Nanebevzetí Panny Marie. Jan Pavel II. vyslovil upřímnou radost
nad novými duchovními povoláními a laiky ujistil, že církev potřebu;- jejich

- 14 spolupráci a že hlavně na nich spočívá další rozvíjení katolických škol a charitativních hnutí. Tím vlastně budují už zde na zemi viditelné Boží království.
Seminářisté také s láskou pozdravili Svatého Otce. Seminář byl založen teprve r. 1972, ale už z něho vyšlo
76 kněží.
Mše svatá byla slavena na náměstí před seminářem za účasti 50 tisíc voříšcích. Místní církev prožívala slavnostní chvíle, pppež vvsvětil při této m r i
25 novoknčží. Novosvěcence w z v a l , aby vždy zůstali neochvějn- věrni své- u povolání a službě Božímu lidu.
Biskupové thajského episkopátu vyslechli Svatého Otce v nemocniční kapli.
Znovu zdůraznil jednotu církve v Ježíši Kristu a pokračoval: '"Přišel jsem do
Thajska, abych vzdal hcld Kristu, který žije ve vašem lidu... Kristus ustavičně
pracuje na spáse světa ve společenství věřících. Obětuje se ze spásu hříšníků,
odpouští hříchy, hýbo svvdomím a uzdravuje srdce. Skrze členy církve sám Kristus učí a pokračuje v hlásání evangelia. Vědomí tohoto tajemného Kristova život? v nás nám dodává sílu v našich apoštolských'pracech^ Když si uvědomíme, že
Kristus žije v nás, lépe pochopíme, že přece B ů h
nám
n e d a l
d u c h a
s t r a c h u ,
a l e
D u c h a
s í l y ,
l á s k y a
r o z v a h y . Když
v tomto přesvědčení hlásáme evangelium, vyzařujeme naději. Sloužíme s jižtotou,
kterou nám dává i Kristův příslib: ,Já jsem s vámi po všechny dny až do skonání
sváta'. Naše víra je poklad, který máme předložit zvláší dynamickým způsobem
mladýtn lidem. Ti mají nejvíc těžkowtí a probj-émů v moderním světě. Potřebují
nejvíc milostí v zápase s pokušením a hříchem. Mladí musí najít odpověá na své
otázky u Krista. 0.ai velmi potřebují podporu svých biskupů a kněží. Církev má
zvláštní úlohu vychovávat mladé lidi k lidské důstojnosti."
Rozhovory a vládními činiteli, diplomaty a zástupci jiných náboženství uzgvřely papežovu návštěvu v Thajsku. Po . :x:dální rozloučení na letišti opustil
Svatý Otec Thajsko a skončil svou 21.
mlskou cestu.
Návštěva Svatého Otce v Thajsku měla objektivní výzham i pro buddisty vzhledem k mírovému poselství, jež zde papež hlásal té části
světa, která je
stále vystavena konkrétnímu válečnému nebezpečí. Pro mladou církev byla návštěva posilou, aby vytrvala v započaté cestě. Místní noviny věnovaly návštěvě značnou^pozornost, vyzdvihly, že navštívil i malé národy, a to je znamení, že se uvolnují přehrady různých forem rasové diskriminace. Pep ež podal na této cestě
mnoho důkazů, že se snaží upřímně o porozumění mezi všemi národy a státy a že
je skutečně poslem míru.

Tisková konference v letadle
^ Svatý Otec m x l ke konci svého mnohehodinového letu rozhovor s novináři,
kteří ho na apoštolské cestě doprovázeli. Mezi jiným řekl: "Když mluvím na
obranu lidských práv, hlavn- náboženské slobody, neobviňuji tím odpovědné činitele žádné země, ale vyjadřuji všeobecný lidský požadavek, A jestliže se přitom určité vládní kruhy cítí napadeny, je to snad proto, že mají pocit viny.
Ti, kdo j3ou činni u Svatého stolce, se musí snažit, aby byla správně tlumočena
má slova a aby se tak vyhnuli politickým interpretacím. My budeme říkat pravdu
a pranýřovat všechna zneužívání moci a překrucovat skutečnosti. Hrozí nám nebezpečí, že nás nepochopí. Ale ani přesto nesmíme mlčet,"
V závěru prohlásil: "Existují-li tzv. mlčící či umlčené církve, je to často jen proto, že my neplníme své ..posláni mluvit jejich jménem. Když za ně mluvíme,
jsou nám tyto církve neskonale vděčné, jako tomu bylo např. ve Vietnamu po mé
lurdské výzvě" (srpen 1983).
Na otázku novinářů, pokud jde o uprchlíky, Svatý Otec řekl, že jeho činnost
ve prospěch uprchlíků je třeba chápat jako zásah morálního a lidského rázu, nikoli politického, u je třeba bránit jejímu politickému zneužívání.
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uprchlíků..." Svatý otec ho ihned přerušil: "Lidský - je to lidský problém přirozeně i politický, protože politici jsou povinni jej řešit. Ale problém sám
o sobě je lidský!"
"Jak odpověděla thajská vláda?"
"Nevím, jak odpověděla."
"Učiní thajská vláda nějaká opatření, aby ulehčila život uprchlíků, které
jsme viděli za ostnatým drátem?"
"Thajská vláda jim dala místo, kde r v .ou žít. Najdou-li si nějaké místo,
bude to hlavně v Thajsku. Ale problém sáu>
mezinárodní a morální. Nebylo by
zprávné zploštit jej na politický. Nežijeme jen v politických kategoriích. A
vy, páni novináři, byste to měli vědět. Základní rozměr člověka je mre.vní."
"Hlavním cílem vaší cesty bylo usmíření mezi Severní a Jižní Koreou. Cesto jste osmíření ve svých projevech neuvil."
"Ano, mluvil, protože je to velmi naléhavé a nutné. Jak si máme představit
národ, který žije zcela rozdílený? Deset miliónů lidí nic neví o svých rodinných
příslušnících."
"Očekáváte nějakou odpověď na své poselství Vietnamu nebo nějaký konkrétní
čin? Jistě máte starosti o 3 miliony vietnamských katolíků."
v

"Přirozeně. Očekávám jako odpověď, aby byla respektována práva křestanů,
katolíků ve Vietnamu."

Jak vidí svou apoštolskou cestu Svatý Otec
¿vátý Otec se vrátil do Říma 12. května 1984 a při aejbližší generální audienci vyzval věřící, aby spolu s ním poděkovali za tuto cestu Bohu.
A pak shrnul výsledky své cesty:
"V Koreji jsem s místní církví s vděčností vzpomínal na počátky jejich pokřesíanění před 200 lety, na více jak sto let trvající pronásledování křestanů
a jejich deset tisíc mučedníků a uvažoval jsem tam i o rozkvětu duchovního.života. Vyvrcholením mé návštěvy v této zemi bylo svatořečení 103 mučedníků, hrdinů víry. Radostná oslava tohoto výročí korejské církve byla zastíněna jen
bolestným politickým rozdělením země na dvě části, nebot s křestany ze Severní
Koreje nelze navázat žádné spojení.
Na Papui - Nové Guinei jsem se setkal stejně jako na Šalamounových ostrovech
se starobylou kulturou,, jejími rázovitými národními zvyky, hlubokými prameny
vlastní nábožnosti. Křesťanské nábože-nství se tu už ujalo díky hrdinské činnosti misionářů, místních katechetů a věřících. Je zde i dobrá činnost ekumenická, Např„ anglikánští a metodističli
'sionáři mají zvláštní zásluhu o rozšířeni Písma svatého.
V Thajsku měla zvláštní význam kromě setkání s místní církví i má návštěva u buddhistického patriarchu a v uprchlickém táboře, Tehdy jsem se při setkání s biskupy a diplomaty obrátil k světu s naléhavou výzvou, aby se konečně řešila otázka uprchlíků, která je aktuální nejen v A-sii, nýbrž i v jiných částech
světa."

- 16 Svatý Otec v_Lurdech v_srpnu 1983
Dnes jsou tisíce, ba statisíce těch, kdo vydávají svědectví o víře;^velmi
často na ne zapomínáme a veřejně míněrí je nezná. Mnohdy o nich ví jen sám Bůh.
Denně snášejí útlak v pejrůznějších zemích všech světadílů.
Jsou to věřící, kteří jsou nuceni shromažďovat se tajně, protože jejich náboženská shromáždění nejsou povolena. Jaou to biskupové, kněží a řehdníci, jimž
se brání vykonávat posvátný kněžský úřad v kostelích nebo při veřejných shromážděních. Jsou to-rozptýleně žijící řeholnice, které nemohou vést Bohu zasvěcený
život. Jsou to velkodušní mladíci, jimž 3e brání vstoupit do kněžského semináře
nebo do noviciátu, kde by mohli rozvíjet své povolání. Jsou to dívky, jimž se
odpírá možnost zasvětit se Bohu společným životem modlitby a blíženské lásky.

23. februára 1984
Vaša Eminencia, najdostojnejší Otec kardinál!
Dovolte, aby ame sa mohli na Vás obrátit s naliehavou prosbou o pomoc v našom íažkom položení.
Vačšina našich zostarnutých aestier strávila život v službách úbohých trpiacich. Zbytok života přežíváme v Charitných domovoch. Mnohé seotryvsú odkázané na
samaritánské služby. Vekom i chorobami sa ich zdravotný stav zo dna na den zhoršuje. Závažnejsia je skutočnosí, že niet už schopných sestier na táto íažkú a
zodpovědná službu. Bola by : to sociálna nespravedlivost, keby sestry po celoživotnej službě holi ukrátené o potřebné pomoc a pochopenie v íažkom položení.
Podotýkáme, že tekmer každá, kongregácia postavila s velkým finančným nákladom Charitný domov pre svoje zostarnuté
horé sestry. Sú preplnená,, sle ošetrujúceho personálu niet.
V minulom roku Ministerstvo kultúr- povolilo niektorým kongregáciém, že možu znova prijax sestry, ktoré boli prinútené roku 1972 opustix knngregáciu. Túto
výsadu nemohli použit všetky spoločenstvá, nakolko t?ké sestry nemajú.
Najdostojnejší Otec kardinál, úctivo prosíme, pochopte našu kritickú situáciu a zastaňte sa nás na příslušných miestach, aby bol povolený dorast aspoň pre
Cheritné domovy. Na ten úmysel sa aj modlíme..
Za Váš príhovor o prajné vybavenie našej žiadosti vyslovujeme už teraz úprimnés Pán Boh zaplatí
V úcte oddané
nasledujú podpisy generálnych
a provinciálnych sestier

Praha -Hradčany 1.3.1984
Pokoj a Dobro!
Právě jsem obdržel Váš liât a ihned odpovídám. V této záležitosti, o které
píšete, velmi intenzivně a naléhavě jednám se všemi státními orgány.
Vaše požadavky bude též uplatňovat delegace Svatého Stolce, která v těchto
dnech u nás jedná a připravuje v krátké době jednání závěrečné.
Pozdravuje a žehná
František kard. Tomášek
arcibiskup pražský

- 17 Misijní úmysl apoštolátu modlitby na měsíc červen:
Za úspěch dialogu s velkými indickými náboženstvími.

MODLITBY A JEJICH ÚČINNOST V KALKATĚ
V okolí Kalkaty jako v mnoha městech třetího světa i jinde najdeme čtvrti chudiny. V jedné z nich žije už asi 15-20 let šest set rodin s 3500 rodinnými příslušníky, pro než nikdy nebyl rozřešen problém bydlení. Přístřeší, kde žijí, bývají často ničena náporem větru.
V dubnu 1983 přišla delegace této čtvrti za P. Segersem. Protože nebyl schopen
pomoci jim hmotně, misionář se odvážil navrhnout jj,m modlitbu, vzpomínaje si na Ježíšova slova, že víra může přenášet hory. Řekl jim: "Souhlasíie-li, přijdu k Vám a
budu se s vámi modlit k všemohoucímu Bohu. Vraťte se domů a předložte můj návrh-svým
lidem." Za několik dní přišli a vyjádřili souhlas5 modlitební shromáždění bylo stanoveno na 23. dubna v 16 hodin. P. Segers jim odevzdal velký obraz Krista rozpínajícího
paže jako v snažné prosbě.
Ve stanovený den přišel P* Segers spol • . úřemi katechisty do chudinské čtvrti.
Obraz Krista byl umístěn na oltáři pokrytém květinami. Před oltářem bylo velké množství lidí,
"Až budete mluvit," řekl Ježíš, "nebudete mluvit vy, bude to Duch mého Otce."
Což se stalo. Jak jinak vysvětlit přijetí těchto ubožáků, jejich dobrou vůli, jejich
pohled prozrazující nesmírnou naději, vroucnost, s níž opakovali invokace k Ježíši
a jeho Matce? "Když jsem jim vysvětlil, že už je konec, nemohli se odhodlat povstat.
A potom chtěl dostat každý zvláštní požehnání."
V dalších týdnech přicházelo k P. Segersovi mnoho těchto lidí. Nemohl jim.pomoci, ale cítil, že u těchto nešťastníků zůstala velká důvěra. Náhle pohroma: 1. července se objevili jako šílení dva muži. Policie je upozornila, že v neděli 3. července zničí všechny chatrče. Tragická situacel P. Segers jim okamžitě navrhl modlitební
shromáždění na 2. července.
V doprovodu katechisty k nim Otec mluví o jejich smutném postavení a i ovsvé vl
vlastní lidské bezmocí, "Ale spása může přijít jen od Boha. Je třeba hq s důvěrou
vzývat. Budeme prosit všemohoucího prostřednictvím jeho Syna Ježíše Krista." Oppkují
invokace. Potom zpěvý, napůl anglicky, napůl bengálbky. Znovu invokace. Než od nich
odešel, každému Otec odevzdal škapuliř Panny Marie. Všichni se cítí .plni důvsrv a
šťastni.
Za několik dní přichází delegace <- oznsmuje Otci, že bouře minula. Jejich chatrče nebudou zničeny...
ASIJSKÉ SESTERSKÉ CÍRKVE SI VZÁJEMNĚ POMifejí
Církev se snaží budováním základních křest&nských obcí vybřednout ze stavu ghetta, jenž jí tyl vnucen. Zesílené odlučování Pákistánu od Západu obchází tím, že povolává. misionáře z asijských sesterských církví.
V Pandžábu panují takovéto poměry: Statkář vládne nad stem jiter půdy, nádeníci
žijí jako nevolníci. Pěstují jeho pšenici, cukrovou třtinu a za to dostávají pár.pytlů zrní nebo hrst rupií. Na jeho půdě stojí jejich ubohé chatrče. Mnohdy mu p 8 tří i
hadry, které nají na těle.
Nejubožejší tvorové jsou křestané. Bydli na oddělených parcelách, vesnická studna je jim-často uzavřena. Buď čerpají vodu z nejbližšího kanálu, nebo platí mohamedánské sousedce za to, že jim naplní vědro, V čajovnách musí mít vlastní nádoby, aby
neposkvrnili šálky ostatních. Dokonce i H " * ov je jim-odepřen, hroby mají na okraji
polí.
Ve 148. z 500 obcí kreye Gojra žijí křesťanské rodiny. Většinou, živoří, jako zemědělští dělníci, kuliové. Ubožáci jsou cihláři - za tisíc cihel dostávají v přepočtu
asi dvacet korun. .Kdo chce obstát, musí zapřéhnout i ženu a děti a odevzdávat dvojnásobnou dávku.
"Potřebuje-li vláda půdu," říká trpce vesnický učitel, "hledá tam, kde neočekává odpor, u nás křesťanů." V poslední době je trochu opatrnější, protože se obává,

- 18 že nebudou odstraňovat odpadky r- jsou totiž zaměstnáni při odvozu odpodků: Aí bezpráví páchne k nebesům.o.
V Grojre se řadí zástupci 16^^áklar!iiích obcí o založení odborové organizace, jež
má zabránit přehmatům. Základní obec .začíná obvykle stavbou studně, na kterou mnohdy
postaví malý kříž, aby odradili mohamedány.
Od té doby, co se ve větších vesnicích vytvořili základní obce, začínají lidé
mít naději. "Začali jsme přemýšlet 0 sobě," říká singh, vedoucí popelářů. 170 rodin
postavilo vlastní školu, ykolu šití" a zařídilo Skolku. "Než přišli Ceyloňané," přiznávají Hyat a Bibit, "zůstávala nám jen vodní dýmka."
"Cieyloňané"jsou mladí misionáři obláti ze Srí Lanky, kteří jako Asiaté nepotřebují pro Pákistán vízum. Ostrované nejsou v Fandžábu nápadní. Místní obyvatelé ,je považují za "biháry", uprchlíky z Bangladéše.^Dnes pracuje 99 kněží a řeholnic v Pandžábu a Šindu, katolických střediscích této islámské, republiky. MISSIO jim zaplatila
cestovné, připravila jazykové kursy, postavila stanice, opatřila motorky.
Pákistánští křestané přijímali hnědé misionáře zprvu skepticky, jak doznává
Victor Gnanapragasam, který přišel s prvními misionáři před 12 loty, když západní
misionáři byli větvinou už staří. Tito mladí m-li sice plno svěžích nápadů, ale prázdné ruce, "Křesťané byli zvyklí, že církev o ně pečovala, stavěla školy, nemocnice,
'kolky. Museli jsme jě přimět¿ aby si pomáhali sami."
Přiměli k tomu malé křesťanské obce. "Jednotlivý křesťan nemá šanci. Musí se o~
pírat o druhé, jinak ztratí odvahu a je skleslý." Společná činnost základních skupin
podporuje amyáL, pro společenství: "Ženy a dívky, které společně šijí, spolu i mluví.
Ukládají si něco stranou a tak se starají pro,případ horších časů."
Nádeníci z Gojry přijali Ceylůňany rychle: "Jednali s námi vždycky jako s bratry a ne jako s. nezletilými dětmi," Pater Thomas Anthony Filial, jehož všichni podle
začátečních písmen nazývají "TAP", je si jist, že asijští misionáři více stavějí na
lidech, kdežto Evropané stavějí stále ještě budovy i ''Mali bychom snést Krista z nebe dolů a postavit ho mezi lidi. On je jejich, bratr a chce s nimi nést břímě jejich
života."
Cejlonští misionáři chodí od vesnice ¿ vesnici. Jeden katechista říká: "Dříve ,
jsme se sotva protloukali a jinak jsme se spoléhali na pomoc zvenčí«" Dnes lidé hledají hlubší -smysl, vysvětlení pro ponižování a vykořisťování, které zakoušejí na
vlastní kůži.
Každý večer ae základní obec v Taba Tek, která si dala zbožný název "Bratrstvo
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova", setkává na plnou hodinu, aby četli z Písma, modlili
se a meditovali. Kdo v neděli zamešká bohoslužbu, musí platit pořádnou pokutu.
Navštíví-li kněz jednu z 260 vesnic, v nichž žijí křesťané, znamená to požehnání pro celou obec. Děti přinášejí v koších dary'k oltáři - obvykle to bývá přikrytá
truhla na šaty - květiny, ovoce, hrst bavlny, džbán pěnícího se buvolího mléka.
Po,mši svaté se stovka křestanů rozsadí kolem dvojích kamen na dvoře, srkají
čaj a namáčejí si čerstvé chlebové placky do čočkové omáčky* ' jj B
V ŠITOVĚ STÍNU
Nepál, - škola jako předstupeň evangelizace.
Království Hepál má na plo*e 140.797 km asi.15 miliónů obyvatel. Katolíků je
300, protestantů 600. Žádná. zem>y s výjimkou Mongolské lidové republiky nemá méně
křestanů než Nepál. V současné době pracuje v zemi 20 kněží'a 13 řeholnic. Každá misijní činnost je však přísně zakázána. Oficielně existuje, katolická církev jen na
třech školách v Káthmándu, hlavním městě království. Pro misionáře je služba ve Škole ne 3třeše světa nevděčné místo: Smějí sice při vyučování citovat Archimeda a Alberta Einsteina, ale Ježíše Krista nesmějí jmenovat. Vykládalo by se to jako křesťanská propaganda., A hinduistická království Nepál vysoce trestá obrácení na křesťanství.
' Každý rok musí ..Shyan Maharjan zasahovat: Když se v prosinci konají přijímací
testy prvňáčků, dochází na dvoře školy ke srážkám. Maharjan je školníkem v St.Xaverius School a ručí za vnější pořádek. "Nervozita je pochonitelná, pomyslíme-li, že
jen každé šesté dítě uchvátí, místo ve třídě.„." On je šťasten, že jeho syn Krišna
patří k vyvoleným, pěti z třídy rolníků zřídka přicházejí do lavic v Nepálu - v ze-

- 19 mi, kde 90 % lidí jsou analfabeti. Máharjan začínal před 20 lety při mytí nádobí v
klášterní kuchyni a cílevědomě se vypracoval až na školníka. Dostává dnes státní plat
(přepočteno 110 marek měsíčně), bydlí's rodinou ve vesničce Sanagau, deset mil od města, a pěstuje na 72 stopách políčka vlastní zeleninu.
V zimě v letě se v šest hodin ráno vyšvihne na kolo, synka si posadí před sebe a
jede. Před chrámem Ugra-Chandi seskočí, aby bohyni obětovali květiny: "Snad jednou
Krisnovi dopomůže k místu ve státní službě..."
0 budoucnost malého Biky se bohyně deště nemusí starat., Jeho otec by byl finančně s to platit školné dva tisíce dolarů, vyžadované na diplomatické škole v Káthmándu. Přesto Dr. Horka Gurung., jenž králi sloužil douhou dobu jako ministr, raději svěřil svého druhého syna jezuitům: "The spirit," říká, "ten duch!"
Z ducha křesíanské školy mají nyní prospěch i děti"nedotknutelných", např. Kálidas Dyola, Jeho otec si vydělává jako pouliční metař a čistič záchodů. Osmičlená
rodina bydlí v maličké místnosti, nad ní?
; hromada domácího nářadí a nástrojů. Malý
Kalidas je zjevně rozrušen, že volba padla
něho. Cesta do školy je pro n*j často,
jako by běžel "uličkou". Podle tmavé barvy nleti je už i zjevně znát, že patří ^'nedotknutelným", a jeho jméno, jež by b"l o lze přeložit jako "Černý", podněcuje jen
další posměšky. Ze vzdoru pojmenoval svého pejska "Černá tlapka" a prosil P. rektora,
aby ho propusť-1. Ale P. Larry Brooks trvá na tom, aby nedotknutelní zůstali: Jezuité si přejí, aby na St. 7&vier byly zastoupeny všechny kasty.
Proto bylo školné pro Kalidrse a jemu podobné stanoveno na symbolické minimum.
Princové, diplomati a obchodníci tím nejsuu nijak nadšeni. "Ale jak má tato země po-~
kročit vpřed, jestliže už děti se mlátí, místo aby si vycházeli vstříc?" Ředitel
Broocks chce, aby ústav byl otevřen pro všechny: Večer se shromažďují v prázdných
třídách rolníci a prodavači z trhů, aby se dřeli abecedu.
Osmdesát sirotků, které "Pater narkomanů" Gafney dosud gyučoval na svou pěst,
mají se nyní vmísit mezi ostatních šest set štastných dětí. Na St. Xaverius studuji
tělesně postižení - na nich přece leží trest bohů... Zato musí dorost tenké horní
vrstvy - od malička zvyklý být obsluhován - namáhavě se učit řemeslu, tedy něčemu,
co platí v "lepších rodinách" za nevhodné. Dtátní příznivci jezuitům dosud své společenské skrupule promíjeli, nebox dobrá.¡pověst školy připouští nějaké výstřelky. "A
přece zůstává dilema," n a říká ředitel, "jak posílit služby a podržet standard!"
Jezuité nijak neskrývají, že otevření nepálské kultury očekávají od elity stojící v čele státu, podobně se toho nadáli v Říši středu. "Ve školách," říká dlouholetý jezuitský provinciál James Dressmann, "se setkáváme se všemi vrstvami. Zde může
církev přijít do styku i s nejodlehlejšími údolími." P. Broocks má Htarost s rostoucím vlivem marxismu na studující mládež: "Smíme přenechat pole těm, kdo popírajjí Boha a hlásají lež?"
*
Skutečně dosáhlo asi padesát amerických misionářů citelného zlepšení ovzduší.
A přece se u mladších jezuitů vyskytují
• pochyby, zda se může v nastoupené cestě trvale pokračovat. "Hlásáme ještě evangelium, když se opíráme- o silné a zapomínáme na slalfé?"James Dressmann naproti tomu myslí, že se nejdříve musí vytvořit ovzduší,
aby se umožnila cesta evangeliu. "Jsem si zcela jist, že děti našich žáků nás přijmou
s otevřeným náručím. Naše školy jsou první stupně, vedoucí ke Kristu!"
MISSIO odevzdala na podporu misionářů v Nepálu v posledních pěti letech přes
sto šedesát tisíc marek. Tím pomohla k výstavbě víceúčelové haly (pro vyučování sirotků a léčení nepálských narkomanů"! obstarala vozidla pro návštěvy rozptýlených katolíků a podpořila překlady křestanské U x
a tury. Pomohla též přestavět jedinou kapli v Káthmándu.
M a r c e l Bfiuer

Začátkem března leto-ního roku přijal Svatý Otec pověřovecí listiny nového vyslance Bangladéše u Svatého Stolce. Papež vyjádřil naději, že diplomatické styky posílí dialog a spolupráci mezi církví a státem. Zdůrrznil úsilí církve o podporu důstojnosti a blaha člověka. Nový vyslanec poukázal na bangladéšskou ústavu, která zaručuje plnou ochranu všech nábož-nství bez jakékoliv diskriminace. Ačkoliv jeho země
patří k nejlidnatějším islámským státům, má zájem na sblížení s jinými náboženství -
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Všichni lidé jsou povoláni do nového Božího lidu.. Proto tento lid, i když zůstává jeden a jediný, má se. rozšířit do celého světa a v každém období, aby se naplnil
úmysl vůle Boha, který na začátku stvořil jednu lidskou přirozenost a ustanovil, aby
jeho rozptýlení synové se shromáždili v jednotu. Tento jediný Boži lid je přítomen
ve všech národech země, nebol přijímá ze všech národů občany pro své království.
které není pozemské, nýbrž
nebeské.
„ v.,,
,
-, 0
v
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Světlo národu c. 13

Z P 1. A_V Y
V a t i k á n
Odpověž Jana Pavla II. bulharskému pravoslavnému patriarchovi Maximovi
Svatý Otec poslal bulharskému pravoslavnému patriarchovi list, v němž vyjadřuje
svá porozumění s lidskou stránkou případu Sergeje Antonova, zaměstnance bulharských
aerolinií, který je nyní v římském vězení, poněvadž je podezříván ze spoluviny ra
atentátu na Svatého Otce dne 13. května 1981.
0 tito páležítosti napsal bulahrský patriarcha jménem svým i jménem synody bulharské pravoslavné církve Janu Pavlu II. dopis datovaný 28. března 1984. Nyní naů dos
tal odpověri s datem 30. dubna t.r. Oba listy byly pak dány k dispozici tiskové ksnce1 ář.i Svatého stc>lce,
Jen Pavel 11» ve svém listě nejprve vzdává" díky Pobu ?,e dialog a bratrské vztahy mezi ober"), církvemi, které umožnily patriarchův d° věrný list. Podotýká pak, že
jisté.jde o bolestivou a choulostivou otásky. kterou nelze lhostejně přecházet, protože je v ní obsaženo i utrpení i <'zkost ' á;h osob zapletených do tohoto případu.
Svatý Otec píše: "Četl jsem velmi pozorně ,. c. e slova, jimiž se přimlouváte za pana
Antonova. Chápu a sdílím city křestanské lásky, které' pohnuly .-i tccufco .Xíd-ikómu gestu Vás i členy posvátné synody. V duchu přání vyjádřeného píedstaví leli vlády Bulharska Svatý stolec informoval italskou vládu o svých obavách, týkajících se lidské
stránky tohoto případu. Nyní, abychom vyhověli Vaší žádosti, Svatý stolec podnikne
další kroky u italského ministra zahraničí. Italská vláda nám sdělila, že je vázána
ústavou, a proto nemůže zasahovat do otázek, které patří výhradně soudní moci. Přesto však vláda již ponikla opatření, aby urychlila celý postup v případě pana Antonova."
V závěru listu pak Jan Pavel II. vyjadřuje ještě jednou své city ardečného a bra
trpkého přátelství, jež cítí jak vůči patriarphovi, tak i vůči členům posvátného synodu tarnní pravoslavné církve, a vyslovuje přání velikonočního Kristova míru a rados
ti.
* Podle zpráv italského ti3ku z 10. května italský generální prokurátor Antonio
Albani se vyjádřil k případu takto: "AIi Agca nejednal a nemohl jednat jen z vlastní
iniciativy. Jeho čin nebyl podnícen fanatismem ani ryze osobními zájmy, nýbrž byl
součástí a složkou rozsáhlejšího spiknutí a plánu jinde vymyšleného, rozhodnutého,
organizovaného a zdokonalovaného." Generální prokurátor na podkladě dosavadních šetřeni sepsal o čelem případu 80 stránkovou zprávu. Mezi osobami nařčenými ze spoluúčas
ti na atentátu je též Sergej Antonov a další dva bulharští občané a jeden občan turec
ké národnosti, kteří pobývají v Bulharsku.

Pastorační návštěva Svatého Otce ve Švýcarsku začne 12. eeřvna a potrvá do
17. června. Jednotlivé zastávky budou ve městech Curych, Lugano, Ženeva, Fribourg
Bern, Luzern, Rinsiedeln.
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¿¡0.výročí bojů o klášter Monte Cassino nřijelo do Itálie vzpomenout ne 6
tisíc Poláků žijících v zahraničí a v Polsko". Přijel i kárá. Glemp, který sloužil
na
polském vojenském hřbitově u Fonte Cassiira
svatou za Poláky,
kteří zde za druhé světové války položili své životy. Oslav se -'častnil'-i polský president Jabloňski.
Svatý Otec přijal Poláky v audienci 17, května ve Vatikáne a řekl jim: "Se
stejným 'silím, s nímž polský voják bojoval, aby dobyl zpět tento klášter, musí
nvnx zápasit celý národ, 'aby zůstal věr.'.. • á křesťanské, kultuře a ideálům. Tato věrnost ho bude rovněž stát velké ober.,- , Monte Cassino zůstává pro celý národ
stále výmluvným a živým symbolem."

P_o 1 s k o
Polská biskupská konference jednala.počátkem května o urážlivém článku
o Svatém Otci, který uveřejnila pražská Tribuna. V komuniké se praví: "Svatý
Otec hlásá nejen náboženské hodnoty a radostnou zvěst, nýbrž je zároveň poslem
a obhájcem lidské důstojnosti, ohrožované politickými a hospodářskými systémy,
je hlasatelem a zastáncem lidských práv a uskutečňování sociální spravedlnosti
a. míru mezi národy. 0 to politováníhodnější jsou absurdní útoky na osobu Jana
Pavla II. a na jeho pastorační činnost, jakých se nedávno dopustil jeden časopis v sousední zemi»" K tomu polští biskupové dodávají: "Na tyto urážky odpovědi Poláci modlitbami a ještě věťší věrností Svatému Otci."

Mons..Luigi Poggi, apoštolský' nuncius pro zvláštní úkoly, přijel 23.5. do
Polska na návštěvu. Během 14 dnů navštíví Varšavu, Krakov., Lodž. 3'.5. bude v
čenstochovské svatyni na závěr mariánského měsíce. Ve. Varšavě bude jednat s vládními činiteli.

• M a ď a r s k o
Maďarská televize zavedla pořad, v n y mž jednou za měsíc odpovídá ne otázky
diváků některý člen vlády. 26. dubna se pořad týkal náboženských otázek. Na dotazy odpovídal státní sekretář Imre Miklos, vedoucí úřadu pro církevní záležitosti. Nejistější otázka byla: "Kdy navštíví Jrn Pavel II. Maďarsko?" Pefe« '
rent odpovídal vyhýbavé. Otázky byly kladeny písemně a~ část tazatelů se účastnila přímého přenosu ze studia. V debatě se většina účastníků přiznávala, že poměr mezi církví a státem v Madarsku je usnokojivý, ale že je ještě mnoho žádoucích věci, j&kc např. připuštění řeholnic do nemocniční služby, připuštění laik'" do pastorační Činnosti, dále více času pro náboženské pořady v rozhlase a v
televizi. Imre Miklos se shodl s pří to:.
i, že zájem mládeže o náboženství roste, zvláště pak zájem o Písmo svaté. Referent též ujišťoval, že absolventi církevních škol nebudou mít potíže v dalším studiu na vysokých školách. Současně
se jedná o povolení nové ženské řeholní kongregace se speciálním zaměřením,
která by se starala hlavně o staré a osamocené lidi.

Svátek av. Cyrila a Metoděje se slaví v pravoslavné církvi v květnu. Proto přijeli do Říma pravoslavný.biskup z Ochrinu a Makedonie 4n-elaíos v čele delegace Makedonské socialistické republiky. Přítomen byl i biskup Joachim ze
Skopje a makedonský ministr informací. Uctili ostatky av. Cyrila a byli přijati papežem v soukromé audienci.
V Sečku-se konaly oslavy v Soluni, v chrámu zasvěceném oběma věrozvěstům.
Účastnil se vídenský arcibiskup kard. Konig, který je na dvoutýdenní návštěvě
v Řecku, a bulharská pravoslavná, delegace.

Proč chybějí protesty? - K pronásledování lcřestanů v Albánii
Za své návštěvy v Bari se Svatý '-'tec zmínil i o věřících v Albánii. Fro
podrobnější inforamci přinášíme výtah ze zprávy informační služby "Kirche in
Not" z 19. 12. 1933=
republika
'
• ,
. .. ,
,
.,
13. listopadu 1968 se stala Lidová Albánie "první ateistickou zemi světa';
Již v únoru onoho roku předcházela řeč Envei-a Hodži v Důrazzo, po níž učitelé
a žáci zatloukly všechny náboženská buř. o vy včetá. Podle albánské oficiální verze podnítil tento příklad cel au zemi, tí.
až do počátku léta toho roku bylo
všech 268 katolických kostelů a téměř dve tisíce delších náboženských budov
(pravoslavných kostelů a mešit^ zavřeno, profanováno nebo 7bořeno. Ptitom prý
obyvatelstvo jednalo spontánně a také duchovenstvo "dobrovoln- odložilo kutny".
Protesty veřejnosti byly tehdy nepatrné. I když nová ústava z r. 1976 proti prohlášení OSN o lidských právech staví každou náboženskou činnost jako
trestnou činnost, zůstala Albánie členem OSN. Čl'nek 37 nyní platné ^stavý prohlašuje: "Stát neuznává žádné náboženství a podporuje a rozvíjí ateistickou
propagandu, aby zakořenil v lidech vědecký mat erialistický světový názor."
V článku 55 se praví: "Zakázáno je vytváření jakékoliv organizace fašistického,
protidemokratického, náboženského a protisocialistického charakteru. Zakázána
je fašistická, náboženská, válsčnická. protisocialistická činnost a propaganda jrkož i vytváření národnostní a rasové nenávisti."
Poslední sčítání'lidu před válkou 1938 (tehdy 1,1 mil. obyvatel proti dnešním 3 mil.), mělo 69% mohamedánů, 20,7/0 pravoslavných a 10,2% katolíků, přičemž
mohamedáni se dělili na sunnity a příslušníky řádu bektází (nejméně 15% veškerého albánského obyvatelstva).
Do r. 1965 měla autokefální pravoslavná albánská církev čtyři diecéze
(Tirana, Berat, Korea a Argykostron). Katolíci měli arcidiecéze Duraszo a Skutari jakož i biskupství Alessio, Pulat, Sape a opatství Mullius Qrosh. Již
po r. 1945 začalo kruté pronásledování, katolíků. Katolické řády byly zakázány,
téměř všichni biskupové zavražděni. Tehdy se albánská vláda pokoušela vytvořit
dekrety o náboženských společenstvích albánské národní církve. 4. května 1950
vyšel dekret 0 schválení statutu autokefálních pravoslavných církví Albánie,
30. července 1951 0 schválení statutu katolické církve Albánie. Zároveň s dekretem o pravoslavné církvi byly schváleny i statuty albánské obce bektází a
albánské mohamedámské obce. Národně - církevní charakter se jasně projevuje
v dekretu o povolení statutu katolické církve Albánie, o níž se praví, že nemá nižádné organizační nebo jiné kontakty s Vatikánem.
I po těchto dekretech pronásledování pokračovalo. 1959 byli dva katoličtí kněží a pět laiků odsoůzeno k smrti pro údajnou spolupráci s jugoslávskou
tajnou službou. 1971 byl v táboře Luah
74 letý kněz Stjefan K u r t i popraven, protože pokřtil dítě. 1979 byl •: . up C o b a ubit k smrti a jezuitský kněz Anton. L u l i odsouzen k smrti pro křest svých dvou synovců. Od v .
1967 však ani v prvním ateistickér státě světa nezmizel veškerý náboženský
život. Ve stranickém tiská se čas od č r su objevují články, naříkající nad
tím, že náboženské přesvědčení zastalo v mnoha Albáncích živé. Příležitostná
se uvádějí případy ukazující, že i 15 let po zákazu veškerá náboženské činnosti
jsou v Albánii vařící.
Výše jmenovaní kněží křtili nsproshy matek dětí. V případě P. Antona Luliho
dostala matka pokřtěných dětí trest osmi let koncentračního tábora. I stranické noviny přiznávají, že "mnoho norem a nejapných náboženských ritů ještě dnes
zvláště staří nadále předávají mladým generacím." A že jsou dokonce ještě kříže a ikony v bytech a slaví se svátky světců.
Zatímco se proti bezpráví protestuje v mnoha částech světa, sotva se objevuji protesty proti Albánii. Papež naproti tomu mnohokrát vybízel k modlitbě za pronásledované křestany v Albánii, například při své návštěvě v Otranto

- 23 r. 1980, nejvýchodnějším cípu Itálie, Podnětem papežské
návštěvy v tomto apulskóm přístavu byla tehdy 500 letá oslava mučednictví 800 křestanu, kteří tam byli Turky porubáni pro víru 14. srpna 1480.
Za potlesku desetitisíců lidí, kteří se účastnili mešní slavnosti a jimž
předtím vysvětlil význam křestanského mučednictví, vyzval papež přítomné, aby
obrátili zraky k blízko ležící Albánii. Tamní "hrdinská církev" trpí už dlouho
nejtěžší zkoušky a pronásledování, "obohacena svědectvím svých mučedníků: biskupů, kněží, i o obětech jiných křestanských vyznání a monoteistických náboženství, jež trpí v Albánii stejným osudem jako katolíci. Vyzval všechny křestany
k jejich povinnosti, aby byli blízko t*m, kdo trpí pronásledování pro víru, a
dodal: "Zde jde také o solidaritu, jíž jsme vázáni všem lidem a společenstvím,
jejichž základní práva jsou porušována nebo dokonce úpln" pošlapávána'.'
Velmi často se projevuje snaha křestanské mučedníky "obvinovat jako politické
zločince", pokračoval pspaž a připorrrl, že sám Kristus b"l^zřejměvodsouzen k
smrti na kříži z tohoto důvodu. Tím spíše musí dnešní křest® oceňovat svčdect
ví víry současných muč-'dníků.

S S S R
V KSasaciistanu byl v Aktubinsku začati'''., října minulého roku vysvěcen v
obci, obývané občany německé národnosti,
el ke cti Neposkvrněného Početí Panny Marie.

E st o n s k o
Allan Alajaan z hlavního města Estonské sovětské socialistické republiky
Tallinu původně studoval v Tartunu lesnictví, byl však pro své náboženské
smýšlení z ústava propuštěn. Později pracoval v Tallinu jako ošetřovatel nemocných. K. 1982 se rozhodl stát se knězem a ucházel se o výjimka být přijat
v kněžském semináři v Rize, kam přísluší. Byl však - zřejmě na zásah KGB odmítnut.
2c. listopadu téhož roku se pokusil uprchnout na nafukovacím člunu přes
baltské moře, aby se dostal na Západ a mohl tam uskutečnit své přání suit se
knězem. Byl však zadržen ještě v sovětských výscstných vodách a pohraničníci
ho převezli do vězení v Tallinu. Odtud byl pak dopraven do zvláštního psychiatrického ústavu v Leningradě. Odtud byl údajně propuštěn a žije u svých rodičů.
Mezitím se přihlásil jeden kněžský seminář v Belgii a nabídl ae, že ho přijme,
a zároveň poslal příslušné pozvání sovětským úřadům. .

Kde se mnoho lidí společn« modlí, budou jisté vyslyšeni.
sv. Tomáš Akvinský

Interview_s Matkou Terezou
Matka Tereza je mnohem křehčí a mnohem rozhodnější, než si to kdo umí
představit. Rozhovor s ní může začít jakkoliv; já jsem se zeptala: "Co vás
tyto dny nejvíce trápí?"
Podívala se na mna skoro s obavou a '
"' "Epidemie potratů." A nyohle dodala: "Jek víte, já bojuji proti aboreí adopcí. Viděla jste moje děti,
stovky dětí, které nikdo nepotřeboval. Mají skrze nás svoji budoucnost..
Může-li matka zabít svoje nenarozené dítě, co potom zůstane za naději
pro lidstvo , aby se neza: íjelo? Proto si myslím, že potraty jsou nejvetší
chudobou dnešního lidstva, nejstrašnější vizitkou a současně vraždou pokoje
a míru.
Už dlouho vyhlašuji, že kdokoliv nechce svoje dítě, at mi ho donese.
Když opuštěná svobodná matka chce mít potrat, já jí vzkážu: ,Matka Tereza
tě má ráda, přijel, za mnou! ' Zachránily jsme už stovky rodiček před chirurgickým nožem a daly jsme jim útulek.
Do našich domovů potom přicházejí manželé ze zámožných indických rodin
adoptovat naše děti. Mnohé jsme dokonce umístilv až i za hranicemi Indie."
První tři roky mé. adoptivní rodina s Matkou Terezou úzký kontakt a osud
dítěte se sleduje ještě dlouho potom. Svobodná matka je v Indii postrachem
a hanbou rodiny. Proto jsou rodížky vděčné, dostane-li se jejich dítě ,"o rukou Matky Terezy. Vědí, že ony samotné se ho zřekly, avšak pod dozorem Matky Terezy bude jeho osud v dobrých rukou.
Nejsou to však pouze svobodné matky, které přicházejí přede dveře kláštera Matlcy Terezy uprostřed slumů Kalkaty. Přicházejí stovky mladých dívek
z dob *ých indických rodin, které se chtějí stát jejími misionářkami.
Je fascinující vidět na ranní mši tři sta mladých novicek v bílém hábite. Klečí na holé. zemi v kapli, kde nejsou lavice ani klekátka, jen oltář a světlo z hlučné ulice.
•
Dnes, kdy všude na světě se 2 t r á c í zájem o řeholní život, mladé dívky
se po stovkách hlásí do noviciátu Matky Terezy. Touží stát se misionářkami
milosrdenství, i když je to tvrdá a dlouhá cesta. Plných devět roků trvá,
než jsou zasvěceny.
i
Matka Tereza k tomu dodává: "Mladí lidé dnes hledají smysl svého života.
Dát všecko,nebo nic. Pamatuji se, jak v-dn . dívka z velmi bohaté rodiny mi
řekla, že prošla několik řeholí a hledu- .. am ji Bůh volá. Až se nakonec rozhodla pro misionářku milosrdenství - tu mohja obětovat všecko, jak tvrdí.
Pracujeme pro nejubožejší z ubohých."
Jen ve svém domě má Matka Tereza 273 novicky, další jsou v Římě, Manile, Los Angeles, v Africe i v Evropě. A nejsou to jen dívky, kdo chtějí život obětovat Bohu. Do Kalkaty přicházejí i mladí dobrovolní pracovníci z celého světa. Chtějí pomáhat při ošetřování malomocných, těžce nemocných a umírajících - zadarmo - a ještě si sami platí letenku, byt i stravu a jsou
poctěni, jestliže je Matka ^ereza přijme.
"Vidímé, jak dobrovolní pracovníci z celého světa obětavě zacházejí s
našimi trpícími. Tito mladí, větvinou studenti, často říkají, že ve své zemi sice hleděli, ale neviděli - tvrdí, že od našich sester sf naučili dívat
se na svět tak, aby opravdu věci uviděli,"

- 25 Po světě je už mr,oho jiných domovů, jak dodala Matka Tereza s uspokojením. Nejnověji otevřela ve Varšavě.
"Byli jsme překrásně přijaty tamějšími obceny, lidé byli štastni, že
jsme k nim přišly. Naše sestry jsou oblíbeny zejména starými a opuštěnými
lidmi, protože nejen chorobou člověk trpí, ale i osamoceností."
Na otázku, zda je Polsko jedinců koromistickou zemí, kde Matka Tereza
Založila dům, a zda má v plánu založit důi,. > v Československu, řekla:
"Jsme ve Varšavě, v NDR ve východním .. .líně a v Karl-Marx-Stadtu i v
Jugoslávii. Pokud připomínáme komunistické země, ráda bych otevřela svoje
domovy,v celí části východní Evropy. Doufám, že sice pomalu, velmi pomalu,
ale že se to snad jednou podaří. Z Č3SR dostáváme dost balíků pro naše chudé, zatím však jen od jednotlivců. Bůh je k nám dobrý; moje sestry jsou v
různých koutech světa a zatím se ani jedné nic nestalo. Nejvíce se však teď
obávám o ty, které jsou v Bejrúte, kde pracují s raněnými. Fřece jen se tam
střílí."
Potom hovoří o svých misionářkách chudoby a milosrdenství: "Na'e chudoba je chudobou z vlastní vůle. Abychom pochopily, co to je být ubohý, musíme chudobu okusit, poznat ji do hloubky. Avšak rozdíl mezi námi a bědnými
z nejubožejších je ten, že zatímco my jsme si chudobu vyvolily, oni jsou
nuceni v ní žít.
Když člověk pochopí ubohé, má je raději. My bychom mohly mít všecko, lidé nám posílají dary, ale my v bídě žijeme i pracujeme."
K tomu bych ráda poznamenala, že je v tom cosi záhadného, jak se lidé
chtějí cítit lepšími. Přijdou a darují Matce šeky ne velké sumy, anebo jí
přinesou v papírovém sářku plno rupií.
Za to1"oto interview vyrušili M-tku Terezu jistí novomanželé z jižní
Indie, Vzali se teprve p^ed třemi dny a místo s-atební hostiny sebrali peníze a přinesli je Matce se slovy: ,Matko, chceme se cítit štastni, přijměte to pro své chudé.' A to je jen jeden z tisíce případů.
Matka vyrovnaně poznamenala: "Vidíte, to už jsou i jejich chudí, nejen
moji, protože je už vzali na v y domí, a to je v Indii velká věc."
Je známo, že Matka Tereza je dobrou přítelkyní ministerské předsedkyně
Indíry Gándhiové. Má zadarmo letenku pro celou Indii. Nedávno se setkala s
britokou královnou Alžbětou. Získala Nobelovu cenu mini a dostává mnohé čestné do kro táty. Nu ofcáz;=.u, jak to na ni působí, odpověděla:
"Nobelovu cenu jsem přijala pouze pod podmínkou, že ji udělují k slávě
Boží a ve jménu chudých. Jinak bych ji l»?/- odmítla. Nic není moje, všecko
je naše. A právě toto vědomí nás píivá-7
, ^chým blíže."
Matka Tereza zvážněla a přímo podtrhuje slova: "Předtím se mluvilo více o chudých, dnes se už mluví více k chudým, a to je podstatný rozdíl. Nevěřte, že chudý člověk nemá komu co dát. Je svobodnější v sobě, ale majetní
se musí ještě mnoho učit. Já však věřím ve svědomí člověka.
Mnoho se změnilo i zde v Indii samé od té doby, co sestry ukázaly světu obětavost. A nebylo lehké přesvědčit všechny, že ubožáci, které přinášíme z ulic, ošetříme, umyjeme a dáme jim cítit lidskou důstojnost, jsou rovnocenně stvořeni Bohem. A dnes máme 251 domovů v 64 zemích světa," řekla
Matka a pokojně složila své kostnaté ruce do klína jako po dobře vykonané
práci.
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Když j3em jí řokla, jak se mnozí obáváme, až ona jednou nebude, že se
její impérium chudoby rozpadne - konečně je jí 73 let a má dost křehké zdraví - na otázku, zda myslí r.a svou následovnici, usmála se a říkáš
"To je řízení Boží; jako Bůh našel mne, tak najde i za mne náhradu. Kdyby i vybral slabší stvoření, než jsem já, musíme mu důvěřovat. Já nejsem ve
všech šedesáti čtyřech krajinách a moje sestry tam konají svou práci poctivě.
Nechejme to na vůli Boží!"
Takto může mluvit jen velmi skromný a vzácný člověk, jakým je Matka Tereza. Jsem fascinovaná, když jsem viděla při návštěvě jejíbo *omu, jak chudí Matku pozdravují. Jdou za ní, vrhají se k ní a líbají jí nohy i lem jejího roucha. Matka Tereza se nebojí obejmout malomocnou ženu a rozseknutou tváří. Dotýká se raněných i umírajících s* ^vlá^tním pokojem.
Říká: "To je jeho dílo; já jsem v r kou Božích
tlumočení jeho učení a jeho mydlení."

jen nástrojem. Jsem pře-

Na moji poznámku, že mnozí dn.s už hledí na Matku jako ne světici, usmála se a pravila: "Nemyslím si, že svatost je luxusea jednotlivců.Je krásou
mnohých i všech, mou i vaší krásou. Byli jsme stvořeni, abychom se stali svatými, Tato vlastnost není mimořádná, skrývá se v aktu milovat jeden druhého,
j.k nás učí Bůh."
a potom dodala, že práce jejích misionářek ve světě je důkazem toho,
že Bůh je, kdežto svat se snaží dokazovat, že Bůh byl.
Na otázku, není-li unavená - vždyt její den začíná ráno okolo čtvrté
a jen ona sama ví, kdy končí, velmi samozřejmě odpověděla: "Všecko pro Ježíše. Byl on unavený?"
Matka Tereza je úžasná i v tom, jak neodmítne nikoho, kdo se
ní vyfotografovat, a těch je víc než dost.

chce s

"Já mám kontakt s Pánem Bohem. Pokaždé, když se s někým vyfotografuji,
jedna duše z očistce půjde do nebe. A nám dojem, že se pokoušíme ten očistec
vyprázdnit," usmála se.
Když jsem se jí zeptala, zda by ge ještě jednou dala na tu hrbolatou
a těžkou cestu odříkání, bez rozpaků odvětila: "Udělala bych totéž, možná
ještě s větší energií* S Ježíšem a pro J. ' ' ,"
Na závěr ve svém rodném chorvatském jazyce řekla odkaz o modlitbě, jak
se máme v tomto chaotickém -světě obracet k Všemohoucímu. A máme se pomodlit
i za ni samotnou i její sestry a jejich práci:
"Modlete se za mne a za nás, abychom naplňovaly Boží řád. I já se budu
mnoho modlit za vás, abyste rostli ve svatosti a lásce, v lásce k sobě navzájem, aby Ježíš dospěl mezi námi, jsk nás iomu
učil, jak se máme milovat
navzájem, jako Bůh miluj* .nás. Modleme se 7,e sebe navzájem.
Bůh s vámi. Bůh vám'žehnej!"

- 27 A leta běží ...
Úryvky z rozhlasového pořadu dne 2 3 . května 1 9 8 4 . Pořad připravila a u v á d ě la Kari e Roušková, rozmlouvsli clonové Sdružen"' katolického duchovenstva Pacem
in terris Dr. ,Tw, .T>oě»k»l, d?ksn karlštejnské kanituly, *.. Dr. Gustav Čejka, vyšehradský kanovník a profesor'bohosl ovecké -fakult- v Litoměřicích.
Dr. Čejka: "SruT-í katolického duchovenstva •?iklo vlastn* jako taková určitá
kontinui ta., návaznost na kněze buditel a, 1-+
tak ňák se dovedli ve svém kněžství upevnit proti'gerirani¿ačnixau vlivu, a . . .¡drsátých letech toto mířové hnutí právě vznikalo v době, kdy vznikl u nás zá-con na ochranu míru, í'a ee ukázalo,
že duchovní .má být jaksi takovým nositelem této světové mírové záležitostí a má
vlastně býti propagátorem tohoto slova mír, které nám není cizí. Už v letech
krizových toto hnutí bylo odmlčeno.. A návaznost na toto hnutí jaksi je dána sdružením duchovních Pacem in terris. Celá struktura je položena na principu dobro~<
volnosti, je to velký počet duchovních, Pacem in terris se snaží být takovým
činitelem pro tu konsolidační otázku, protoč je tady hledání styčných bodů mezi ntaší společností, třeba mezi věřícími - nevěřícími. No, a kde je setkání tohoto styčného bodu? To je pojem člověk, pojem pokoj, pojem mír. Protože ostatní
už jsou otázky ideologického přesvědčení, že ano.
Tak Pacem in terris není politickou organizací, ale především respektuje
zájmy duchovních, a tak má několik komisí. Je to komise teologická, komise tisková a komise zájmová. Takže řekněme po stránce teologické vydáváme určité
sborníky a publikace našich teologů, po stránce zájmové jsou to zájezdy, kulturní zájmy a různé otázky, které jaksi mohou zajímat právě nebo dostat se k
nim právě přes toto společenství.
Já nejsem příliš historik a setkávám se s historickou zajímavostí v přítomnosti , totiž v rekonstrukci kapitulního chrámu sv. Petra a gavla, který zazáří zase v lesku jaksi tradice Vyšehradu. Ta rekonstrukce probíhá od - tuším
že je- to vř&tně asi dva roky - zahájení je plánováno asi na deset roků. A dělá se nejen vnějšek, ale hlavně vnitřek, potom ty krásné fresky Cyrila Urbana,
které jsou ve zlatě, tak to všechno má. zazářit novým jaaem a novým pohledem.
Obnova a hospodářské záležitosti, to je otázka státní správy. A po stránce kulturní to přinese rozhodně krásný výsledek.. A kdo má velké zásluhy v této rekonstrukci, je Dr. Bořivoj Nechvátal, který vydal také tu publikaci Vyšehrad. To
je náš historik a archeolog, který jaksi Vyšehradu zasvětil svoje momentální
poslání."
Redaktorka citovala z 'norového projevu nedávnozemřelého Františka Jedličky,
břevnovského faráře a profesora teologické fakulty. Zdnraznil v r/>w bohoslovcům, že Únor znamenal počátek dalekosáhlých přeměn politických a hospodářských
a nástup k ifo votu, zabezpečujícímu základní
dální jistoty našeho lidu. Zesnulý byl členem Pacem in terris a jeho odchodem, sdružení ztratilo výmluvného
mluvčího.
Dr... Dočekal vzpomínal nejprve na dětství a mládí, obě světové války a jejich
strašlivé následky. Pak pokračoval: "A tehdy jsme si začali říkat: Cožpak se
nedá tomu všemu zabránit nějak? Cožpak se nedá „postavit.nějaká hráz proti těmto válkychtivým lidem a skupinám? Vždyt i mnozí středověcí králové byli lepší
než ti novověcí politikové. A tak se zaoa" , /L.-.stně rodit mírové hnutí, A tak
se zrodilo mírové hnutí i u nás. V katolickém kněžstvu.
A tak já jsem od počátku se atal členem našeho mírového hnutí, V tom neblahém roce 1968 to naše původní mírové hnutí jaksi zhaslo. Ale nezemřelo, nezmizelo. Bylo obnoveno pod názvem Sdružení katolických duchovních Pacem in terris.
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Samozřejmě my, kteří jsme zpočátku v mírovém hnutí pracovali, jsme začali budovat toto nové sdružení Facem in terris v duchu právě té velké encykliky papeže
Jana XXIII. A tam pracuji dodnes. Naše mírová práce vychází vlastně z našeho
přesvědčení> z našeho učení, vždyť z á k l a d c e l é h o křesťanského učení je učení
o lásce, lásce k Bohu a k bližnímu, to
.jedno z druhého. A proto také i
ta láska k míru, láska k budování - bez r, t se nedá pracovat, bez míru se nedá budovat a bez míru se nedá žít. Proto je třeba, abychom právě ten mír uhájili, abychom za ním stáli a abychom co nejvíce lidé také k němu vedli. Toto mírové hnutí udělalo veliký kus práce mezi našimi bratřími.
Od r. 1951 jsem děkanem kapituly na hradě Karlštejně. Častý pobyt ha hradě
Karlštejně mě samozřejmě přivedl k tomu, že jsem se více zahloubal do' života a
díla velkého krále našeho Karla IV. To byl feudální panovník, ale mnohý moderní
politik by si z jeho politiky mohl vzít příklad. To byl feudální panovník, který
všechny konflikty, které byly, a nebylo jich tehdy jistě málo ve 14. století,
řešil jednáním a nikoli mečem. Za celou dobu jeho vlády v Čechách od r. 1346 do
1378 nepřekročil moloch vá.lkv hranice této země. Froťo mohl tolik budovat a proto nám tolik i po těch šesti stoletích po něm tady zůstalo krásných staveb a jiných věcí-.
Jak jsem řekl, od r. 1951 jsem dyka.nem na hrad* Karlštejně. To považuji za
nesmírně čestný titul. V r. 1957 upl-n-ulo 600 let ode dne, dy Karel IV. ne h-adě Karlštejně kapitulu s^ložil. Kapitula, během dob-*-, během nepřízně doby zanikla. Zůstala jenom funkce děkana. Tak taky já js'~m byl až do r. 1957 na Karlštejně sám. Ale v r, 1957 jaksi na oslavu tohoto šestistého výročí se mi podařilo
kapitulu znovu vyvolat, znovu oživit tím, že byli jmenováni dva a potom ještě
další členové té kapituly. Já bych tady chtěl zdůraznit jednu věc. 0 to se pokoušeli již mnozí předchůdci v minulém nebo předminulém století, kdy českým
králem byl monarcha Habsburk, katolík, ale nepovedlo se to. To se povedlo až v
socialistickém státě. Habsburkové považovali Karlštejn za takovou nějakou baštu češství. Karlštejn byl zejména v minulém století takovým výrazem velká české minulostí. A to se zřejmě Habsburkům nelíbilo, a proto nechtěli připustit, aby
se tam nějaké takové vlastenecké hnutí nebo projevy konaly. No, socialistický
stát měl zře, mě pro toto, má na tohle jiný názor.
fehdy, když já jsem, byl jmenován děkanem, to bylo v r. 1951, kdy vlastně
už začínalo naše mírové hnutí. Tak já jsem od samého počátku usiloval o to, aby se
kapitula obnovila. Potom jsem už jasně viděl, že k tomu dojde v jubilejním roce
1957. Bylo to skutečně velkolepé tehdy. A'já -jsem na to hrdý, že se mi to povedlo právě v tomto roce. Považujeme .to
~ '"xně za takovou mírovou, akci. Chceme
jít ve šlépějích právě zakladatele kap. . j, Karla IV. To byl také takový středověký mírový pracovník, jako třeba později Jiří z Poděbrad nebo velký Učitel
národů Jan Amos Komenský a jim."
Redaktorka; "... I českoslovenští katoličtí kněží, členové Sdružení katolického
duchovenstva Pacem in terris, usilují o to, aby o nutnosti řešit rozdílná, stanoviska jednáním byli přesvědčeni všichni věřící. Vše, co už prožili, nevyjímaje nátlak a výhružky západních sdělovacích prostředků, i některých církevních činitelů, jim dává odvahu i víru ve vítězství míru nad válkou."
Dr. Čejka.; "Já se domnívám, že-válka nemusí být. Nemohu říci, že nebude, nic
že nemusí být; a z toho d°vodu nemusí a pak tedy nemůže.být, pokud zvítězí zdravý rozum a víra v lidskost a ácta člověka k člověku. Samozřejmě když by protitváhou byl opak, tak potom by mohla nastat - bv jaksi dá se nazvat - závěrečná
válka-, to jest katastrofa s-^ta. Na jedné stran* jsou to organizované síly, jako je Světová rada míru, r'°-zná mírová sdružení, ale přesto ještě je druhá složka, to je ta neorgcn'zov-ná, to myslím že jé sv ědomí každého člověka. Pokud
j--> -Člověk človčknr, tak nemůže být člověk Člověku vlkem. Pokud ovšem nezvítězí

jaksi, fanatismus, poněvadž .fanatisffifts je nejhorší, co může být, poněvadž fanatismus nezná pojem lásky, fanat.3 smns také-.nezná pojem slova tolerance. Když by
fanatismus vyhrál mu! toleranci, tak potom by to bylo špatné. Ale Já pořád ještě,
jak říká Romain Rolland, věřím, že dobrý člověk ještě žije. Jako tečku bych mohl vyslovit snad takový jeno malý přáni: Aby se lidé mezi sebou snášeli na
podkladě
voznání a poznání na podklade úcty k stejné lidské přirozengsti,
kterou každý člověk má a do táto přiro?.
" je zapsáno jedno slovo - at už tomu někdo věří, nebo nevěří - ale v podved;. - se ozývá, strachem i úzkostí: Nezabiješ!"
Dr. Dočekal: "Já si myslím, že by obráncem míru měl být každý občan.•Nejenom
ten, kdo dovede vzletně promluvit o politických věcech třeba, ale karždý občan,
který pracuje poctivě a Čestně na úkolech, které mu společnost svěřila, protože
budování
vlasti a obrana míru, to je vlastně totéž. Ta úz kost,
kteráV se dneska
V
v
zmocňuje lidí, když slyší nebo čtou ty zprávy třeba o rozmistování t^eh amerických jaderných raket. Jist* to není žádr-' maličkost, .když máme v bezprostředním
sousedství našich hran'c tepové smrtelné zbraň". A já' se domnívám, ž^ nakonec
zvítězí zdravý rozum1.. Protože kdyby, dneska m x la vypuknout- ^ 1 tato valka jadeiná, tak ji nebude ušetřen nikdo. Nebudou jí ušetřeni, sni ti, kteří ji vyvolají,
Amerika třeba. A já se domnívám, že tu n jsme sami. Že tu máme veliké, mocné
a věrné s pojence. Za námi stojí SSSR s celou svou mocí a silou, celou svou velikostí a celou svou věrností, který nás jistá neopustí a s kterým nakonec zvítězíme. Já jsem o tom přesvědčen."

Z Prohlášení Posvátné kongregace pro klérus o určitých sdruženích a hnutích zakázaných kléru (vydáno 8. března 1982):
3. S kněžskou službou jsou bezesporu neslučitelná, a proto všem. Icněžím zakázaná kněžská sdružení - i když byla zřízena jen občanským způsobem - která
přímo či nepřímo, zjevně či zakrytě 3lcdují politické cíle, třebaže je někdy
předkládají navenek takovým způsobem, jako by se snažila podporovat humanitní
ideály, mír a sociální pokrok.
Takováto sdružení či hnutí ve skutečnosti působí roztržky a nesvornosti
v Božím lidu, e. to jak mezi věřícími, tak i mezi kněžími ve vzájemných vztazích a v jejich stycích s vlastními biskupy a tím nepochybně též odsunují do
pozadí kněžské poslání a narušují církevní společenství. Tyto dvě složky - kněžské poslání a církevní společenství - jsou základní prvky kněžského života e
služby.

Na dotaz Otce kardinála Tomáška, zda je třeba počítat sdružení "Pacem in
terris", které je nyní v ČSSR, mezi ony spolky a sdružení, o nichž pojednává
"Prohlášení", odpověděl prefekt kard. Oddi: ANO.

