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Živý symbol
Je to neuvěřitelné,ale je' tomu tak.Čas nestojí.Otci
kardinálovi bude 30.června 89 let,příští rok 90.Zvykli
jsme si na něho jako na samozřejmost,aniž bychom počítali jeho roky.On se stal pro nás symbolem.Ne ve světském
slova smyslu,jako vlajka je symbolem státu,národa,ale v
duchovním ohledu.Tam je to trochu jiné.Symbolem se může
atát pouze živý člověk svým osobním příkladem,zápasem,
úsilím.
Tyto předpoklady pan kardinál naplnil.Jeho statečnost
to byla,která semkla ustrašené stádo a naučila je věřit
v tom nejpůvodnějším,v pravdě kristovském slova smyslu:
nespoléhat na své síly a schopnosti,svou diplomacii a
rozvahu,nýbrž na Ježíše Krista a to bezvýhradně,Na jeho
slova " nebojte se,já jsem přemohl svět!"
Nebojte se! Tato slova opakoval několikrát náš Svatý
Otec při svém prvním poselství Božímu lidu hned po volbě
Je snad náhodou,že právě on děkuje všemohoucímu Pánu za
Otce kardinála na svátek svatého Vojtěcha 23.dubna letos
ního roku? A prosí Dárce všech milostí,aby dopřál panu
kardinálu Tomáškovi hodně zdraví a sil,aby mohl ještě
dlouho zastávat svou pastýřskou službu.K tomuto přání
a modlitbě Svatého Otce se vřele připojujeme.
Otče kardinále, ad multos annosl Nebo etsromoravsky
"Mnogaje ljeta!"

Katolíci,bratři a sestry,všichni křestané.
Naplňuje nás velkou radostí,že počátkem tohoto roku jsme našli "společnou řeč",věřící občané z Cech,Moravy,Slezska i Slovenska.
Nezměrnou radostí nás také naplňuje skutečnost,že se také již ztrácí dosavadní vzájemná umélá izolace věřících laiků od kardinála Tomáška
a od svých knězi.I\!ejen že kardinál Tomášek už není "generál bez vojska",
ale už také není osamoceného Božího lidu a už také našla odvahu a sebevědomí i značná část kněží,o čemž svědčí jeik 98 kněží košické diecéze,
tak i 149 kněží olomoucké arcidiecéze dožadujících se vyjmenování biskupů pro své osiřelé biskupské stolce.0 pocitu zodpovědnosti svědčí i
jejich značná aktivní účast při petiční podpisové akci.
Tento začátek tak potřebné jednoty katolíků u nás způsobilo především
společné úsilí věřících občanů,věnované od začátku roku petici s názvem
"Podněty katolíků k řešení situace věřících občanů v ČSSR:!s 31 body návrhů,kterou účinným způsobem podpořil i Otec kardinál Tomášek,svým dopisem ze dne 4.ledna t.r.V tomto společném postupu věřících právem vidíme dílo Ducha Svatého,který přes určité pochybnosti některých kruhů
- jak již to často prokázal - " vane tam,kam chce."
Se zármutkem však zjistujeme,že naše upřímně míněné úsilí o spravedlivé řešení současných problémů mezi státem a církví,dosud nenašlo pocho
pení u těch,kteří v uvedené záležitosti rozhodují a proto jednání mezi
Svatým Stolcem a naší vládou přineslo dosud jen nepatrné konkrétní výsledky.
Zdá se,že jsme již z hlediska lidského učinili vše co bylo v našich
možnostech,přesto však ve svém úsilí stále pokračujem.Petice podpořená
Otcem kardinálem Tomáškem s více než půl milionem podpisů to dosvědčuje.
Zdá se však,že budem muset ještě zvýšit své úsilí v modlitbě a postu.
Přesvědčili jsme se o tom již v nepříliš vzdálené minulosti,kdy zrození samostatného Irska nevzešlo na základě demonstrací,stávek či revoluce.Tuto svoji svobodu se doslova vymodlili.I uznání samostatného neutrálního Rakouska při zdlouhavých jednáních a mimořádném úsilí také bylo
doslova vymodleno,jak prohlásil jeho tehdejší představitel.
Po zralé úvaze před Pánem Bohem,co dělat,jsme se rozhodli k těmto
dalším činům:
1./Denně se modlit v kostele,v rodině nebo ve skupinách,především však
každodenně večer při společné modlitbě,"Pod ochranu Tvou se utíkáme",
"Svatý Michaeli archanděli",a především;!Svatý růženec."
2./Postit se různým způsobem.Odříci si alkohol,tabákové výrobky,sladkosti,kávu nebo jiné nám příjemné požitky.Také by bylo vhodné držet
•jednou nebo dvakrát týdně půst o chlebě a vodě.
3./Zříci se nebo ome.zit různé zábavy jako televize,kina taneční zábavy
a jiné radovánky.
4./V hojnější míře nežli jiné roky se zúčastnit poutí a to skutečných
poutí,na př. spojených s postem.Bylo by chvályhodné.kdyby k upevněni vzájemné sounáležitosti se věřící českých zemí účastnili ve větším počtu na potních místech na Slovensku a věřící ze Slovenska zase
na potních místech Čech,Moravy a Slezska.
5./Jak nás k tomu vybízí Panna Maria ve svých zjeveních,čiňme pokání
a to za své hříchy i za hříchy celého národa.
V tomto našem úsilí se snažme vytrvat po celou dobu,dokud si nevymodlíme svobodnou,na státní moci nezávislou církev,vedenou sídelními
biskupy v obsazených diecézích,a za duchovní obnovu našich národů jak
byla vyhlášena na první neděli adventní r.1987.
IC tomu nám.dopomáhej Pán Bůh,Panna Maria a blahoslavená Anežka Přemyslovna.
Všem,kteří pak mohou splnit podmínky je určena iniciativa kněží a .
laiků s názvem "Vyhlášení modlitebního zápasu."
Vš«chny tyto naše aktivity, schvaluje,podporuje a doporučuje i
Otec kardinál-Tomášek.

DVA DOPISY KARDINÁLA TOMÁNKA
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Milovaní bratři a sestry,
posílám Vám srdečný pozdrav v den sv.Vojtěcha,mého slavného předchůdce na pražském biskupském stolci.Před 1000 lety patřili do jeho
pastýřské péče Češi,Moravané,Slezané i Slováci.Od té doby vznikly na
tomto rozsáhlém území další diecéze,ale dnes jsou téměř všechny bez
biskupů.Mozí 'Z Vás ze všech koutů naší republiky se setkali se mnou
při různých příležitostech.Projevy srdečné příchylnosti ukázaly mně
i komukoliv,jak pevným poutem lásky jsme spojeni v našem Pánu Ježíši
Kristu. V posledních měsících jste mi poskytli neobyčejně přesvědčivý
důkaz své důvěry v podobě více než půl miliónu podpisů pod petioi,
kterou jsem podpořil. Považuji to za zmocnění stát se vaším mluvčím,
když žádáte,aby u nás došlo k nápravě vztahu státu k církvi a k věřícím. V tomto smyslu jsem zformuloval stanovisko,které posílám vládě
ČSSR k rukám jejího předsedy Lubomíra Štrougala.
Mám radostnou povinnost poděkovat všem,kteří jste petici podepsali nebo podepsat chtěli,ale ne tiohli,nebot podpisování probíhalo improvizovaně a s obtížemi.Zvláštní dík si zaslouží ti,kteří při tom obětavě pomáhali.Mile mě přgkvapily upřímné sympatie mnoha spoluobčanů
nekatolíků;pochopili,že nejde jen o vlastní výhody.Svoboda je nedělitelná, přejeme ji všem jiným stejně jako sobě.
Váhu Vašich podpisů zvětšuje strádání pro víru a církev,které sotva
koho z Vás v minulých desetiletích nepostihlo.Odpuštění je křesťanská
povinnost,nebylo by však spravedlivé nevzpomenoutvpři této příležitosti s úctou zvláště těch,kteří složili těžší daň věrnosti Kristu
ztrátou svobodyjba i života.S kněžími a biskupy,s řeholníky a řeholnicemi to byli x mnozí laici.
Dík a obdiv si zasloužíte všichni,kteří jste se odvážili pokračovat neveřejně.v aktivitě neoddělitelné od plného křesťanského života,
avšak státní mocí pronásledované. Myslím na rodiče a další,předávající dětem a mládeži poučení o víře;na pečovatele o nemocné i po duchov
ní stánce; na vydavatele a šiřitele náboženské literatury;na řeholní
společenství;na kněze i laiky, soukromě doplňující okleštěnou pastoraci, a na mnohé další.
Al veřejně nebo v soukromí,stále jsme jedna Kristova církev.Mluvit
0 oficiální církvi a o druhé,politicky zaměřené "tajné církvi"je
fikce a pomluva.
Události ozřejmily další věc,kterou Vám chci položit na srdce.Je
to odpovědnost Vás laiků za církev.Po léta jsem mluvil za Vás téměř
marně.Byl jsem označen za "generála bez vojska".Proto bylo třeba,
abyste promluvili Vy. Nejsme vojsko a nebojujeme o moc.Ale povinnost
hájit se proti nespravedlnosti je jeden ze základních kamenů mravnosti.
1 náš Pán se před soudem hájil proti falešnému obvinění a ohradil
proti políčku.
Je správné,když jako občané uplatňujete svá práva vůči světské
moci,To však není všechno,co máte možnost dělat.Je třeba ugímat se '
svých práv i fakticky.Litera zákona sice velmi zužuje náboženský ži-

vot katolíků.Přesto je nám upíráno mnohé,co nezakazuje zákon,ale
mimozákonnou kompetencí lidé pověření veřejnou správou.Ale v každém
právním státě platí zásada:Všechno,co není zakázáno,je povoleno - rozumí se zákonem,ne něčí libovůlí.Nebojte se tedy např.uskutečňovat
plný církevní život v duchu druhého vatikánského koncilu ve farnostech i mimo ně.Na Vás je také,abyste byli oporou kněžím,kteří se po mi
nulých zkušenostech obávají ztráty možnosti sloužit Vám veřejně.
Nebojte se působit na mládež a dr?ti - zvláště nyní,kdy se už veřejně
vyslovují obavy o jejich mravní profil.
V podání vládě ČSSR tlumočím Váš požadavek zásadní změny postoje
státu k církvi a veřícícm,zejména,že se nespokojíte malými ústupky
z milosti místo respektování práv a mezinároních závazků.Je třeba
dosáhnout takového řešení,které by zabránilo vměšování státu do vnitřního života církve;tak chápu požadavek odluky církve od státu obsažený v petici.Návrhuji zahájení vážného dialogu o celkovém stavu věcí ,a to se skutečnými, zástupci církve,kterém důvěřujete.
Uvědomil jsem si,že i já mám vůči Vám povinnost,která nestrpí odkladu.Stále ještě se dovídám o postihování,šikanování,zastrašování
nebo diskriminování kněží a laiků i jejich dětí.Kdyby takové jednání
pokračovalo byl i jen na nejnižších stupních i...oci,bylo by to špatným
předznamenáním dialogu.Bylo by také neblahé,kdyby věřící žili s vědomím.,že se jich vlastní církev nesmí nebo nechce zastat.
Proto' jsem se rozhodl nabídnout pomoc,kdykoli dojde k porušení
spravedlnosti v souvislosti s vírou nebo církví.Když se někdo nedomůže práva normální cestou nebo s pomocí vlastních církevních pastýřů,
má možnost obrátit se přímo na mne.S nomocí příslušných odborníků se
budu snažit ' zasáhnout v jeho prospěch.Je zapotřebí,aby zcela vymizely ústrky vůči věřícím občanům.Uvítám všechny dobré zprávy o případech vyřešených přímo úřady.
Bratři a sestry,v této důležité chvíli našich dějin spojme
odvahu s rozvahou,naději s trpělivostí,pravdivost s láskou.
Pán Vám žehnej.
',
.
... •
r
23.dubna 1988

Váš

František kardinál Tomášek
arcibiskup pražský
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Vládě

ČSSR

Vládě Československé soc.rep.
k rukám předsedy ing.Lub.Štrougala
Nábřeží kptcJaroše 4,Praha 1

Vážený pane ministerský předsedo,
povazuji za svou povinnost sdělit Vám a Vaším prostřednictvím členům Vaší vlády své stanovisko k událostem prvních měsíců tohoto roku,
které se dotýkají vztahu katolické církve a státu.Musím se ohradit
proti způsobu,jakým na ně reagovali někteří veřejní činitelé a sdělovací prostředky.Chci také osvětlit pravý význam těchto událostí v širších souvislostech a poukázat na nutnost vyvodit z nich správné důsledky.
Dne 1.1.1988 bylo zahájeno podepisování petice nadepsané"Podněty
katolíků k řešení situace věřících občanů".Ústava našeho státu zaručuje občanům právo podávat petice a dostávat na ně odpovědi.Iniciátor,
katolický laik,navíc její podepisování předem oznámil Generální prokuratuře sdělením ze áne 7.12,1987,obdobně informoval i Vás,pane předsedo vlády,a další vysoké činitele dopisem ze dne 20.12.1987.K němu přiložil text petice a také Výzvu věřícícm,obsahující výslovně její hlavní záměr:"docílení zásadního obratu ve vztahu státu k církvi."
Tato petice vyšla z katolického lidu.Uvítal jsem ji a podpořil také proto,že moje mnohaleté úsilí o normálnější život církve a věřících u nás nepřineslo téměř žádné výsledky.Moje četná podání odpovědným státním činitelům zůstala bez odpovědi.
Žádný orgán petici nezakázal.Dověděl jsem se však o mnoha pokusech
potlačit její podepisování zastrašováním.Byla také rozpoutána dezinformační kampaň proti jejím autorům a signatářům a proti mé osobě.
Sdělovací prostředky se neostýchaly používat slovník padesátých let.
U věřících,a nejen u nich,vzbudila tato kampaň oprávněné rozhořčení.
Naopak petice si získala takový souhlas,že se do dnešního dne u mne
sešlo přes půl miliónu podpisů.i. ková je pravda o petici.
Její pravý smysl je možné pochopit jen v historické souvislosti.
Petice je dosud nejmohutnější a nejzřetelnější,ale zdaleka ne první
projev mínění a vůle našich věřících.Po čtyři desetiletí dává katolický, lid různými způsoby najevo svůj nesouhlas s církevní politikou
státu.Ta byla koncipována v duchu tehdy vládnoucí ideologie stalinismu. Její represivní a nespravedlivý charakter zakusily miliony věřících
a jejich dětí v podobě různého šikanování a diskriminačních zákazů
v oblasti povolání,vzdělání atd.Velmi mnozí z nich,zvláště řeholní
osoby,kneží a biskupové,ale i četní laici zaplatili svou věrnost životu podle víry a duchovnímu pslání dokonce léty strávenými v internaci,v pracovních táborech,ve vězeních,někteří i ztrátou života.Náboženská praxe,pokud byla vyloučena z úzkého rámce povolené pastorace - řeholní společenství,náboženská literatura a mnoho jiného - pokračovala
neveřejně a byla tvrdě postihována právě proto,že byla mlčenlivým
protestem proti plánovité likvidaci víry a církve.Při sebemenším uvolnění ukázali věřící tutéž vůli nenechat vítu odumřít,a to tím,že
přestali tajit svou aktivitu,pokud začala být tolerována.Konečně v
posledních letech začalo přibývat i výslovných projevů v podobě petic a stížností.
Pokojná manifestace věřících,modlících se na náměstí v Bratislavě
dne 25.3.1988,proti níž Bezpečnost bezdůvodně uplatnila drstické násilí, je spolu s masovou podporou petice jen pokračováním neutuchající
snahy věřících o svobodu víry a církve.Zároveň se tu "zřejmilo,že
vztah státu k církvi se octl v krizi.Dosavadní církevní politika může
pokračovat jen za cenu násilí.Násilí ovšem krizi neřeší,ale prohlubuje.Katolíci jsou si vědomi svých práv,budou je dál« požadovat a jsou
odhodláni přináěet oběti.
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Katolický lid z Čech,Moravy a Slovenska už dříve mnoha způsoby a nyní statisíci podpisů,které zastupují milióny dalších katolíků,projevil
mně svou plnou důvěru.Tento morální mandát mne nejen opravňuje,ale přímo
zavazuje k tomu,abych nemlčel.Proto jménem našich katolických věřících
latinského i řeckého obřadu prohlašuji:žádáme změnu postoje státu k
církvi.Nechcem jít cestou konfrontace,ale dialogu!
Jsem přesvědčen,že v současném stavu naší společnosti je to nejen
rozumné,ale zcela nutné.haše veřejnost je stále citlivější na příkoří
vůči komukoliv.Světová veřejnost sleduje velmi pozorně,jak se dodržují
nebo pošlapávají základní lidská práva,včetně náboženských,která jsou
zaručena též řadou mezinárodních dohod.Tato práva není nadále možné upírat ani našim věřícícm.hení možné považovat je za občany s omezenými
pravý a církev za skupinu,kterou je zapotřebí držet pod "státním dozor y " podepřeným sankcí trestního zákona.Není možné pod heslem"uspokojování náboženských potřeb"zvenčí diktovat obsah a rozsah křesťanského
života a ignorovat názor křesťanů samých,Není možné,aby se státní moc
vměšovala do vnitřních záležitostí církve.frení možné trpět zasahování
nejrůznějších veřejných činitelů do soukromí věřících.Tento dosavadní
stav společnost destabilizuje a nikomu neprospívá.Je nejvyšší čas situaci řešit.Toho se nedosáhne jednostanným ditátem,ale společným dialogem.Tím rozumím jednání dvou partnerů,kteří se vzájemně respektují
a mají upřímnou vůli dospět k seriozní dohodě.
Partnerem za katolickou církev je pře'qev£ím Svatý stolec,a to v
nejzávažnějších záležitostech.V ostatních věcech je partnerem domácí
církev.Za ni ovšem nemohou jednat lidé,kteří nemají důvěru ani Svatého stolce ani věřícího lidu.'Zejména církevně zakázané sdružení.llPacem "
in terris"je pro vztah církve a státu faktor vysloveně negativní.Katolický lid dal nejednou jasně najevo,kdo je jeho pravý mluvčí.
K vlastnímu jednání mohu prohlásit toto:Církev nestojí o privilegia.
Přeje všem náboženským společnostem a všem občanům bez rozdílu přesvědčeni .'svobodu k rozvíjení toho,covpotřebují a na co mají právo.Církev ;
potřebuje pouze'prostor pro naplňování celého svého duchovního poslání a pro službu lásky všem lidem i společnosti.Věřící nemají mít místo ve společnosti jen jako pracovní síly,ale jako rovnoprávní občané.
Tato země je.jejich vlastí,cítí se. za ni odpovědni a víra je rozhodně
neodvádí od :póčtivého postoje ke společnému dobru.
Jsme .'připraveni ke skutečnému dialogu o zásadním řešení postavení i
církve ?ý našem'-státě.Jsme ochotni odpouštět minulá bezpráví,avšak nehodláme
mlčením spoluvinni na bezpráví vůči nám,našim dětem a vnukům. Samozřemě uvítáme každý příznivý počin,nyní především zaplněním
katastrofálního prázdna na hierarchické úrovni.Ale ani plný stav diecézních a svě.tících'biskupů ještě neznamená,že budou moci plně vykonávat.svou duchovní službu,pokud zůstává nynější stav.
. Katolický lid ode mne právem očekává nejen slova,ale i činy.Proto
jsem,se rozhodl k prvnímu kroku směrem k dialogu.Vážné jednání nelze
vést bez'důkladné přípravy.Pro stát ji obstarávají jeho experti.Církev
potřebuje mít své experty.Proto jsem požádal některé členy církve s
příslušnou kvalifikací,aby se ujali úkolu všestranně rozpracovat danou problematiku.
Doufám,že jsem v podstatě splnil úkol,který mi svěřil katolický
lid naší republiky,tlumočil jeho přání po nápravě vztahu státu k církvi.Očekávám Vaši odpověčí s nadějí a seznámím s ní naše věřící.
Přeji Vám,pane předsedo vlády,do nového období spolužití všech občanů v našem společném státě.V tomto smyslu,jak nás učí naše víra,
Vám vyprošuji osotnó já i naši věřící,kněží a řeholní osoby pokoj a
dobro od Boha,Otce všech lidí.
František kardinál Tomášek
arcibiskup pražský
V Praze,na svátek sv.Vojtěcha,23.4.1988
Na vědomí:Svatému otci Janu Pavlu II
0rdinari4tůia di-ecézí v ČSSE

Vládě ČSSR - k rukám předsedy vlády ČSSR Dr.Lubomíra Štrougala
Lutopecny 27.května 1988
Vážený pane ministerský předsedo*
V posledních měsících vzbudila mimořádnou pozornost u nás i
v zahraničí petice o 31 bodech s názvem Podněty katolíků k řešení situace věřících občanů v ČSSR. Skutečnost je však taková, že to byl
jen nepatrný ohlas všech věřících v ČSSR. Dlouhá léta,mlčeli, nyní se
podle občanských práv odhodlali mluvit. Přes půl milionu podpisů to
dosvědčuje.
Žádali jsme i kardinála Tomáška, aby naši žádost předložil
vládě. To jsme žádali, protože jej pokládáme ze jediného oprávněného
mluvčího věřících v. naší zemi. Byla to tedy žádost naše, bylá to naše
přání, která svým dopisem Otec kardinál podpořil a Vám tlumočil. Nevíme proto důvod, proč by měl čekat na odpověd. Tím spíš, že na své žádosti odpověď nikdy nedostal. Neprávem se mu tedy vytýká "nekorektnost"
e
': " dokonce prohřešek proti etickým principům. Takové řeči zní
spatně v ústech státních činitelů, kteří - proti ústavním povinnostem
- na naše podněty nikdy neodpověděli. To t^ké dokazuje můj otevřený
dopis č. 15 ze dne 17.8.1987 s názvem Jak; se zachází s návrhy, podněty
a stížnostmi věřících katolíků v ČSSR. Nelze Otci kardinálovi Tomáškovi ani vytýkat, že o tom reférovalo zahraniční vysílání. Je to normální zpravodajská služba, která
je v plném souhlase s mezinárodními pakty /srv.vyhlášku 120/1977 Sb.,
čl.18/. Informace je dovoleno šířit všemi prostřeaky bez ohledu na
hranice! Jeatě větší křivda a pomluva je, že za inspirátory našich
návrhů, žádostí a potřeb vyjádřených v 31 bodech byly uváděny "zahraniční kruhy" imperialistické centrály a domácí ilegální struktury.
Pokud jde o domácí církevní ilegální struktury, pak skutečně jedna
taková u nás existuje. Je to ilegální kněžská organizace Pacem in terris, která nejen, že je církevně zakázána, ale která ani nemá státními orgány schválené stanovy, ani není sdružena v NF. A státními orgány budí asi podporována jen dotud, pokud bude ochotna se nechat zneužívat k proticírkevní činnosti.
Nejde vsak o dopis Otce kardinála Tomáška, jde právě o naše
žádosti a návrhy. Tady je povinností vlády odpovídat vůli věřícího
lidu! O tom v kampani proti Otci kardinálovi Tomáškovi ani slova! Ale
tyto bolesti nadále trvají. Čekáme tedy v naději, že se všem věřícím
nedostane jen nějaká písemná odpověď, ale především, že vláda odpoví
skutky. Slibuje se nám další jednání se Sv.Stolcem. Tam bude nejlepší
místo pro odpověď naší vlády. Rozumné vyřešení starých proDlémů
v duchu nového myšlení by mohlo přinést dobré ovoce našim národům
i církvím.
Současný souhlas vlády s jmenováním tří biskupa však problém
obsazení diecézí sídelními biskupy vůbec neřeší, protože stále zůstává dosavadní počet neobsazených deseti diecézí sídelními biskuoy nezměněn. Tato situace nemá v zemích s křestanskou tradicí obdoby.
vProto se nám také jeví jako zcela nedostatečný návrh místopř.
vlády CSSR Mateja Lúčana zveřejněný v Rudém právu 21.5.1988. Jedná se
o zvýšení nákladů základní náboženské literatury, změny v přihlašování školních dětí k náboženské výuce a "doplnění ženských řádových domovů"...
K tomuto návrhu připomíním: Nám nejde jen o zvýšení počtu
základní náboženské literatury, nám jde o zásadní řešení ve vydávání,
vlastnění a rozšiřování periodických i neperiodických náboženských
publikací jak na to upozornujeia v naší Petici v bodech 15, 16, 17 a
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jak jsem na to upozornil ve svém otevřeném dopise z března r.1985
s názvem 0 nabývání, vlastnění a rozšiřování periodických i neperiodických publikací. Nám tedy nejde jen o Bibli, katechizmus a kancionál. My také žádáme vydání všech papežských encyklik za poslední roky a ostatní potřebnou náboženskou literaturu včetně katolických časopisů. U nás totiž nevychází ani jeden církevně schválený časopis.
Přitom v NDR nt.př. v loňském roce vyšlo v katolickém nakladatelství
112 titulů teologické literatury a katolické beletrie a v evangelickém nakladatelství 144 titulů náboženských publikací. To je v zemi,
kde ze 17 milionů obyvatel je jen jeden milión katolíků!
A v Polské lidové republice vydává 35 katolických nakladatel-'
ství průměrně ročně 800 titulů náboženských publikací a katolické beletrie v nákladu 15 milionů exemplářů.
Co se týká nabízených změn v přihlašování školních dětí k náboženské výuce trváme na změně v tom smyslu, jak je uvedeno^v 9. bodu
petice: "aby se vyučování náboženství konalo mimo školu, buď na faře,
v kostele nebo jiných budovách. Aby bylo převedeno do sféry vnitřních
věcí církevních. Přihlášky dětí k vyučování náboženstvívat se podávají na farním úřadě a rozsah vyučování, rozdělení dětí at provede na
návrh duchovního správce místní ordinář". Připomínám, že jestliže
známka" z náboženství na školním vysvědčení již neexistuje, pak také
atii není důvod k vyučování náboženství ve školních budovách.
Navrhované doplnění ženských řádových domovů je zcela nejasný
návrh. Řešení je jen jedno; tak, jak je uvedeno v bodu č.7 Petice:
"Žádáme, aby byla obnovena činnost všech dosavadních mužských i ženských řeholních společností včetně přijímání nových členů jako je to
např. i v sousední NDR a Polsku."
Z dosavadních reakcí našich sdělovacích prostředků i prostřednictvím veřejných činitelů je zřejmé a nám zcela nepochopitelné, že
Vásstraší jako noční můra náš hlavní požadavek Odluka církve od státu uvedený v bodu č.1. Cituji: "Základním našim požadavkem je odluka
církve od státu z níž by vyplývalo, že stát se nebude vměšovat do organizace a činnosti církve. Z tohoto základního požadavku vyplývá
většina ostatních našich návrhů i když jejich dodržování by mělo být
samozřejmé i v případě, kdy odluka církve od státu není." Nepochopitelné je nám to proto,• že náš požadavek je zcela v duchu marxisticko»
leninských zásad které si dovoluji citovat: "Nesmějí existovat žádné
státní výdaje na církev, žádné výdaje státních .peněz na církevní a
náboženské'společnosti, které se musí stát úplně svobodnými, na státní moci nezávislými spolky občanů stejného smýšlení. Jen důsledné
splnění těchto požadavků může r?koncovat s hanebnou a proklatou minulostí, l$dy církev byla v nevolnické závislosti nastátu. Úplná odluka
církve od státu - to je požadavek, který předkládá socialistický proletariát dnešnímu státu a dnešní církvi." To jsou slova Lenina uvedená v brožuře 0 ateismu,- nakl.Svoboda 1974 str.137- Lenin se musí "obracet v hrobě" když tento jeho požadavek vznáší církev a komunistická -vláda .se tomuto požadavku "zuby nehty" Dráni.,*
A jak si tuto odluku'(Církve od státu představujem v praxi?
...svobodnou,-, na státní moci nezávislou církev... skoncovat s hanebnou a proklatou minulostí /i přítomností/ kdy církev byla v nevolnic- .
.. l$é závislosti na státu, tolik po státnce právní. ...A jak po stránce
fekonomické? V Rudém práv.u ze dne 20.2.1988 bylo uvedeno, že stát dává
necelých 200 miliónů Kčs ročně na všechny potřeby katolické církve
včetně opravy'kostelů. kdybychom tedy počítali jen 2 miliony věřících
. občanů, kteří byplatili na výdaje pro potřeby církve 200 Kčs ročně, to
16,66 KSn měšíčně, bylo oy to 400 miliónů Kčs ročně, což je dvo.inásc- • »
bek obnosu, který nám dooud. pockytova."l stát. Z toho bychom jistě bez

problémů uhradili všchny výdaje pro církev včetně platy kněžírn. Při-v
tom by tito nemuseli mít obavy podle rčení "Čí chleba jíš, toho píseň
zpívej", bližní podrobnosti neuvidím, protože to je věcí nás věřících
laiků, kteří budem platit a ordinářů, kteří s naší účastí budou rozdě-'
ovát. Státu ale také z-ůstane určitý závazek. Jak je všeobecně známé
i veřejnými činiteli uznávané, téměř všechen církev: í majetek miliardových hodnot a to včetně různých dotací a jiných zdrojů určených příno k udržování a opravám církevrích objektů a památek stát zabral.
Zároveň se stát vsak také zavázal, že všechny tyto církevní objekty a
památky bude vlastním nákladem udržovat. Tato povinnost mu tedy zůstane i po odluce církve od státu a je to tak i správné, protože i v jiných státech, kde žádný církevní majetek nezabrali, pomáhají ze státních prostředků udržovat a opravovat církevní památky a objekty.
Většina našich návrhů je jednoduchá, jasná i hned řešitelná a
splnitelná. Některé vyžaduj-í další jednání. Žádáme proto solidní, váz-né a odpovědné vyjádření, abynaše požadavky byly s rozvahou a bezodkladně řešeny /např. jmenování biskupů/, abychom nebyli nuceni fakticky se ujímat svýchvpráv, abychom nebyli nuceni jednostranně vyhlašovat
a fakticky uskutečňovat odluku církve od státu.
Za všechny signatáře Petice však mohu ujistit, že stojíme pevně
za svým pravým pastýřem kard. Tomáškem a za naší peticí.
Odmítáme stále nám vnucovanou jakousi "státní církev"s neustálým dozorem, ale trváme na svobodné na státní moci nezávislé církvi.

Augustin Navrátil
Lutopecny 14, 768 31 Zlobice
Přílohy:1./Šestistránková petice
2./Výzva věřícím
3./Seznámení s návrhy věřících občanů
4./ Otevřený dopis č,3 0 nabývání vlastnění a rozšiřování
publikací
5./Otevřený dopis e.15 Jak sé zachází s návrhy katolíků
6./Současný stav českých a moravských diecézí

Na vědomí: Svatý Otec Jan Pavel II.
Papežský nuncius arcibiskup Francesco Colasuonno
František kardinál Tomášek arcibiskup pražský
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Augustin Navrátil, Lutopecny 14, 768 31
(generální prokurátor ČSR
Ústřední výbor KSČ
Ústřední výbor ČSL
ýstřední výbor ČSS
Ústřední výbor NF ČSR

Zlobice
President republiky ČSSR
Federální shromáždění
Česká nirodní rada
Předsednictvo vlády CSSR
Úřad vlády ČSR

Otevřený dopis č.15
Lutopecny 17.8.1987
Jak se zachází s návrhy, podněty a stížnostmi věřících katolíků v ČSSR
Občané a organizace mají právo obracet se k zastupitelským sborům a
k ostatním státním orgánům s návrhy,
podněty a stížnostmi: státní orgány
jsou povinny je odpovědně a včas vyřizovat.
/čl.29 Ústavy ČSSR/
Dopisem ze dne 30.dubna 1986 se obrátil František kardinál
Tomášek, arcibiskup pražský a předseda Sboru ordinářů ČSR, na Dr.Milana Klusáka ministra kultury CSR ve věci již nazval: Naše aktuální
problémy.
V úvodu se především dožadoval novelizací dosavadních předpisů
o církevních a náboženských společnostech, v další části se pak zabývaly devíti bodech konkrétními problémy katolické církve u nás, přičemž uvedl, co v té záležitosti dosud podnikl a jaká byla odezva státních orgánů na něž se s těmito problémy obrátil. Tak např.:
Vyučování náboženství - V uvedené záležitosti jménem ordinářů ČSR
podal žádost na naši vládu 7-července 1977 a 11.února 1980. V další
žádosti, kterou podal-18.prosince 1980 se podepsal^také předseda Sboru slovenských ordinářů biskup Josef Feranec, nebot problém začal být
naléhavý i v oblasti SSR. Tuto společnou žádost prezentoval Otec kardinál dalším podáním 30.srpna 1981, 25.května 1983 a 7.března 1986.
Na žádnou žádost nedostal odpověď.
Trvalé jáhenství - Žádost o státní souhlas k zavedení trvalého jáhenstv-í podal Otec kardinál na „Sekretariát pro věci církevní při ministerstvu kultury CSR" jménem Sboru ordinářů ČSR 6.listopadu 1977,
T7.března 1978 /se statutem jáhenské služby/ a 11.února 1980.
Na své Žádosti nedostal žádnou odpověd.
Exercicie pro laiky . Žádost o souhlas ke konání exercicií pro laiky podal Otec kardinál „Sekretariátu pro věci církevní při ministerstvu kultury ČSR" 28.prosince 1980 a 30.ledna 1982.
Také v tomto případě nedostal žádnou odpověď.
V dopise ze dne 30.dubna 1986 adresovaném m: n.kultury CSR Dr.
Klusákovi Otec kardinál upozorňuje ještě na tyto problémy: Zabezpečování kněžského dorostu, státní souhlasy pro duchovní, řeholní společnosti, náboženský tisk, nebezpečí mravní nejistoty věřících, obsazení
diecézí v CSSR řádnými diecézními biskupy. Na závěr pak Otec kardinál
uvedlt že problémy, které ve svém podání uvádí jsou jen některé a to
zvlášt naléhavé. Připomíná však, že je ještě řada problémů dalších.
Také na tento svůj dopis nedostal Otec kardinál odpověď!
Jak se pak tyto státní orgány chovají k řadovým příslušníkům
církve, kteří si dovolí také upozornit na tyto problémy.
Před devíti lety jsem sestavil petici s patnácti body návrhů
na řešení situace věřících občanů u nás. S jepici obsahem Otec kardinál souhlasil. Jakmile se však začala tato petice rozšiřovat a podepisovat, byl juGin obviri&n v trestričho činu pobuřování a pozdč^ji tato má
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angažovanost byla ohodnocena soudem jako jednání duševně nemocného,
který trpí vážnou, vzácně se vyskytující nevyléčitelnou duševní chorobou paranoiou a usnesením Okresního soudu v Kroměříži potvrzeném Krajským soudem v Brně mi bylo r^ařízeno ústavní léčení v psychiatrické léčebně. Po pozdější přeměně ústavního léčení na léčení ambulantní jsem
sestavil novou petici s dvaceti body návrhů na zlepšení situace věřících občanů u nis. Abych nebyl snad zase obviněn, že se jejím rozšiřováním dopouštím nějakého trestného činu, zaslal jsem postupně uvedený
text petice několika desítkám státních orgánů, institucí, advokátním
poradnám a jednotlivcům k posouzení zda její rozšiřování a podepisování je v souladu s našimi platnými právními předpisy. Některé odpovědi
těchto orgánů, institucí i jednotlivců jsem pak zveřejnil v Otevřeném
dopise č.í. Až za tři čtvrtě roku po jeho od:slání na státní orgány
včetně nejvyšších orgánů prokuratury a ministerstva vnitra si to pan
starší prokurátor KP v Brně Pavel Indra rozmyslel a pro tento Otevřený dopis č.1 který obsahoval petici a odpovědi státních orgánů na její rozšiřování a Otevřený dopis č.2 ve kterém jsem upozorňoval na problematickou smrt Ing.Coufala CSc a Otevřený dopis č.3 ve kterém jsem
uváděl odpovědi státních orgánů na mé dotazy týkající se nabývání,
vlastnění a rozšiřování náboženských publikací jsem byl zase obviněn
z pobuřování a bylo to také důvodem pro více jak čtyřměsíční vazbu,
více jak dvouměsíční vyšetřování a pozorování na zvláštním vězeňském
oddělení /psychiatrickém/ a další dlouhodobé psychiatrické léčení
v PL v Kroměříži. A samozřejmě domovní prohlídka, zabavení všech možných náboženských publikací i osobní korespondence a úředních dokladů.
A zase se situace opakuje. Píši otevřené dopisy. Zasílám je
k posouzení panu staršímu prokurátorovi KP v Brně Pavlovi Indrovi zda
je jejich obsah nezávadný zda je mohu zaslat také svým přátelům a známým doma i v zahraničí. A pan starší prokurátor odmítá odpovídat jestli je jejich obsah nezávadný, ani jestli je mohu zasílat svým přátelům
a známým u nás. Co se týká do zahraničí, to se již vyjádřil. Zatím prý
ne. A klade otázky: a komu, a proč, a zda by se nedalo Čelit dezinformacím vlastními prostředky. A já mu odpovídám, ale dočkat se jasného
vyjádření nemohu. Snad až dále pokročí ta přestavba... Ale stejně, bude to už zase tři Čtvrtě roku... tak nevím.
Přikládám k tomuto dopisu pro posouzení novou petici. Mimo4deví~
ti bodů Otce kardinála má ještě dalších devatenáct bodů k nápravě/dosavadních nedostatků v náboženské oblasti a na vytvoření podmínek pro
lepší náboženský život u nás. Stejně jako u předešlých petic Vás žádám
o sdělění zda tuto čtyřstránkovou petici mohu já nabo kdokoli jiný rozšiřovat, dávat ji podpisovat těm občanům, kteří s jejím obsahán souhlasí a zda se tato petice s podpisy občanů může zaslat Otci kardinálu
Tomáškovi a státním orgánům.
Především Vás však žádám, abyste již jednali !• Abyste již konečně začali řešit tuto tak dlouho se táhnoucí nedůstojnou přítrž vzájemných vztahů mezi církví a státem. Konečně již začněte uplatňovat v pra
Xi alespoň své vlastní marxleninské zásady jak jsou uved. ny v této poslední petici!
-r Každý musí mít volnost vyznávat jakékoli náboženství nebo nevyznávat
žádné náboženství
- Dělat nějaké rozdíly mezi občany pokud jde o jejich práva v souvisle¿ti s náboženským vyznáním je naprosto nepřípustné
- Z oficiálních dokumentů musí být bezpodmínečně odstraněna jakákoliv
zmínka o tom či onom vyznání občanů
- Církve se musí stát úplně svobodnými, na státní moci nezávislými
spolky občanů stejného smýšlení
- Jen důsledié splnění těchto požadavků může skoncovat s hanebnou a
proklatou minulostí, kdy církev byla v nevolnickó závislodti ni. stá
tu /Marx-Engels-Lenin, O ateisciu 1974, str.1j7/
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Uvádím ještě stanovisko nynějšího svatého Otce Jana Pavla II., který
ve své encyklice Vykupitel člověka uvádí:
i,Je proto těžké přijmout třeba i jen z čistě lidského stanoviska, podle něhož pouze ateismus má občanské právo ve veřejném a společenském
životě zatímco věřící, jakoby ze zásady jsou sotva trpěni anebo se
s nimi jedná jako s občany nižší třídy či dokonce - ano i to se stalo
- jsou zcela zbaveni občanských práv..." Dále pokračuje: „Přesto však
z moci svého úřadu se chci jménem věřících celého světa obrátit na ty, ,
na nichžvnějakým způsobem závisí organizace veřejného společenského
života. Žádám jesnažně, aby respektovali práva náboženství a působení
církve. Není to prosba o nějakou výsadu, nýbrž o respektování zásadního práva, jehož uplatňování je jedním ze zásadních měřítek opravdového lidského pokroku,v každém režimu, společnosti či prostředí."
V článku 20 Ústavy ČSSR je sice uvedeno, že všichni občané mají
rovná práva a rovné povinnosti. TentQ článek ^stavy se však vvČSSR vůči věřícím katolíkům v praxi neuplatnuje a proto na poměry v ČSSR jsou
jako ušita slova z uvedené encykliky Jana Pavla II. Vykupitel člověka.
Dosavadní postup státních orgánů na návrhy, podněty a stížnosti
jak nejvyššího představitele ř.k.církve Otce kardinála Tomáška tak i
prostých věřících občanů to jen potvrzuje. Vždyt od roku 1977 až do
letošního ro'U napsal Otec kardinál tolik dopisů státním orgánům & t ,
přestovžódnou odpověď nedostal. Jak se tedy v praxi uplatňuje Č.29.U—
stavy CSSR vůči věřícím, když na jejich návrhy, podněty či stížnosti
není buď vůbec odpovídáno ne JO se vůči těmto věřícím občanům uplatňují trestní nebo jiné postihy, přestože ve vyhlášce č.150/1958 Sb.,
která pojednává o vyřizování stížností, oznámení a podnětů občanů,
v ustanovení § 1 se výslovně uvádí, že proti stěžovateli nesmí být
podniknuty žádné kroky protol že si podal stížnost. Přitom stížnosti,
které nelze vyřídit do 10 dnu ode dne jejich doručení, musí být vyřízeny nejpozději do 30 dnů ode dne kdy byly doručeny. Tuto lhůtu lze
překročit jen ve výjimečných případech... Odůvodech překročení stanovené lhůty musí být uvědomen stěžovatel.
Protože se takto vůči věřícím občanům nepřistupuje a postup
státních orgánů vůči nim nybývá stále arogantnějších, nepřátelských
a přezíravých postojů, nezbývá než použití krajních, alezákonných prostředků k zabezpečení základních práv věřícím občanům.
Z toho důvodu proto podávám trestní oznámení pro podezření
z trestného činu zneužití pravomoci věřejného činitele dle § 158 odst.
1 písm.a/,c/, odst.2 písm.c/ na Dr.Milana Klusáka, ministra kultury
CSR, Valdštejnské nám.4, Praha 1 - Malá Strana.
O d ů v o d n ě n í :
Přestože Dr.Milanu Klusákovi jako ministru kultury, vysoce postave«?
nému státnímu činiteli je znáijo, že musí dodržovat čl.29. Ústavy CSSR,
který ukládá povinnost odpovědně a včas vyřizovat návrhy, podněty a
stížnosti občanů i organizací, přesto odmítl po dobu více jak jednoho
roku vyřídit nebo alespoň odpovědět na návrhy a podnéty Otce kardinála
Tomáška ze dne 30.dubna 1986.
Tím, že po tak dlouhou dobu bez odůvodnění odmítá odpovídat na návrhy Otce kardinála Tomáška, porušil ministr kultury ČSR jak čl.29 Ustavy ČSSR tak i vyhlášku č.150/1958 Sb.
V odst.1 § 158 tr.zák. zneužívání pravomoci věřejného činitele je
Uvedeno, že se tohoto trestného činu dopustí ten veřejný činitel, který v úmyslu způsobit někomu jinému škodu
a/ vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím zákonu
b/ nesplní povinnosti vyplývající z jeho pravomoci.
Z judikatury 25/75 pak vyplývá, že „škodou se rozumí i škoda(materiální11 , to je i škodu na právech, škodu politickou atd.
Pojem vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím zákonu:
a/ Jde o porušení nebo obcházení konkrétního zákona nebo konkrétního
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právního předpisu vydaného na základ zákona,
b/ pachatel jedná úmysleně v rozporu se zákonem nebo právním předpisem.
K pojmu nesplnění povinnosti vyplývající z pravomoci:
a/ Tato povinnost může vyplývat ze zákona nebo z jiného právního předpisu, ale také z faktické pracovní náplně veřejného činitele,
b/ Povinnost nesplňuje ani ten, kdo úmyslně opomene ji splnit a je
si vědom možných následků své nečinnosti.
Podmínkou dokonání tohoto trestného činu není jen skutečně vzniklá
škoda. Stačí jednání provedené v úmyslu i eventuálním /§ 4 písm.b//
škodu způsobit.
•
v
K odstavci 2 písm.c/: Jiný zvlášt závažný následek: Pod tento pojem je možno zahrnout způsobení vážné nedůvěry v činnost a funkci
soc.organizace, vyvolání neodůvodněné nespokojenosti s její činností
v širším okruhu občanů apod.
0 tom, že nemůže být pochyby, že uved:né jednání naplnuje skutkovou podstatu trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele
svědčí, že obsahuje tři podmínky, které musí být současně splněny:
a/ Speciální objekt: veřejný činitel
b/ Jednání, které je v rozporu s pravomocí veřejného činitele, přičemž fprma tohoto jedí ání musí odpovídat formám taxativně uvedených
v Ust. § 158 odst.i písm.a/-c/
c/ Subjekt musí jednat v úmyslu způsobit Jinému škodu, přičemž škodou
je třeba rozumět nejen škodu materiální, ale i škodu na právech, zdraví atd.
Z uvedených důvodů proto také oprávněně žádám bezodkladné zahájení trestního stíhání i těchto dalších veřejných činitelů:
Odpovědného představitele vlády ČSR, který odmítá odpovědět na návrh Otce kardinála Tomáška a biskupa Josefa Ferance z července 1977,
února 1980, prosince 1980, srpna 1981, května 1983, srpna 1983, března 1,986 ve věci vyučování náboženství.
Ředitele Sekretariátu pro v*ci církevní při MK ČSR, který odmítá
odpovědět na návrh Ptce kardinála Tomáška ve věci trvalého jáhenství
případně exercicií pro laiky v podáních z listopadu 1977, března 19<73,
února 1980, prosince 1980 a ledna 1982.
Staršího prokurátora KP v Brně JUDr.Pavla Indru, který se odmítá
vyjádřit k mým otevřeným dopisům, zda jejich obsah není v rozporu
s našimi platnými zákony a právními předpisy a zda je mohu předávat
svým přátelům a známým. Mé žádosti ze dne 15.2.1987, 23.3.1987, 20.
5.1987 a další i přes urgen ce nejsou vyřizovány.
Uv.-d né jednání těchto veřejných činitelů způsobuj:? vážnou nedůvěru v činnost státních orgánů v širokém okruhu věřících katolíků
i ostatních občanů, vyvolává ^spokojenost s činností těchto státních
orgánů a může vyvolávat pobuřování proti současnému společenskému a
státnímu zřízení v ČSSR. Je také důvodem pro kritiku současného režimu v zahraničních sdělovacích prostředcích.
Proto žádám uskutečnění uvedených opatření a bezodkladné
sjednání nápravy, za což Vám předem dekuji.
Augustin Navrátil

•
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Vážený pane ministerský předsedo.
.
My, níže podepsaní mladí katoličtí Intelektuálové a aktivisté z Moravy si dovolujeme obrátit se na Vás ve. věci nevybíravých útoků proti .
primasovi, katolické církve v naší zemi. - kardinálu Františku Tomáškovi,
Ty nezaznívají už.jen ze stránek tisku, nýbrž i z úst vysoce postavených
osob našeho státu, jak. dokázal-nedávný projev místopředsedy vlády Matěje
Lúčana na poradě s ordináři katolické církve, kam nebyl pan kardinál vůbeo pozván, což už samo svědčí o nerespektování elementárních principů
slušnosti některých představitelů našeho státního vedení. Tím groteskněji
a pro věříoí urážlivě znějí jeho slova, že prý pan kardinál jednal neseriózně, když svůj dopis ve věci petice nadepsané "Podněty katolíků k řešení, situace věřících občanů", adresovaný osobně Vám a datovaný 23» 4 o
1988, zveřejnil jošte dřív, než so dočkal odpověci. Stačí jen připomenout
že od roku 1978 odeslal pan kardinál celkem 8 podání nejvyšším státním or
gánům ve věci náboženské svobody, které nikde nezveřejnil, aniž uslyšel
či uviděl jakoukoliv o.dpověd, Jsme nuceni so otázat, pane ministerský .
předsedo, jestli takové jednání považujete skutečně za seriozní, respektive čí jednání je serioznější, pana kardinála nebo těch, kteří jeho do-,
pisy vůbec neuznali za-hodna odpovědi? Úřady jsou povinny na podání stížnosti odpovědět, jak stanoví článek 29 Ústavy a vládní vyhláška 150/58
úředního listu. V případě dopisů pana kardinála došlo tedy ke zjevnému po
rušení tohoto ustanovení. Jestliže.se on potom domáhá svého práva na odpo
věcí tím, že dopis nejprve zveřejní, vyloučí ho pan místopředseda Lúčan z.
jednání církve a státu jako "nekorektního partnera". To.si nemůžeme vyložit jinak než jako. naprostou neochotu k dialogu s věříoíroi občany, i když
naše masmédia mluví o opaku. Přesvědčujeme se stále, že dialog v pojetí
našeho státního vedení není ničím jiným než monologem,.při kterém státní,
reprezentace vytrvalo obhajuje svou zastaralou církevní politiku a oírkovní představitelé z řad kněžského sdružení "Pacom in terris" jí-dávají-za
pravdu. Jakmile se někdo.odchýlí od tohoto scénáře.a začne mluvit o skur
tečných problémech věřících, o jejich diskriminaci, je okamžitě ostrakizován a pro další jednání diskvalifikován,
-.
Pane ministerský předsedo, nemůžeme se zbavit dojmu, že naše státní
orgány si zvykly na úseku -církevní politiky před domácí i zahraniční veřejností hrát divadlo, při.němž si za spoluherco vybraly představitele.,
sdružení "Pacem in terris", Z tohoto zorného úhlu.je potom snadné pohlížet na všechny kritiky státní politiky vůči církvím jako na rušivou klaku
Jenomže tady nejde o divadlo. Už.anglický filozof Francis Bacon v 17. sto
letí, jehož pozitivně hodnotil V, I. Lenin, doporučoval pro dosažení po^
kroku zbavit se idolu "divadla", to znamená v našich poměrech přestat si
1 f.1 - J 3 £ e. 1 v ••
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katolíky, kteyí z raznýoh důvodů státní oírkevní politiku schvalují, ačkoliv je třeba objektivně říot, že tak.činí pouze ofioiálně, v soukromých
rozhovorech jsou naopak stejně kritičtí jako praktioky vsiohni katoličtí
věřící v naší vlaSti. Nutno vyslechnout také ty* oo mají vůči politioe .
státu k oirkvím vážné výhrady, protože ji pocitují jako křivdu a.nespra-.
vedlnost.
takových-je drtivá.většina, ne-li všichni-angažovaní věříoí,
dokázala nedávná podpisová akce, o jejímž -výsledku Vás, pane ministerský
předsedo, právě pan kardinál infokoval ve svém dopise»
Archy petice podepsalo více než půl milionu lidí. Sdělovaoí prostředky, to označily za manipulaci. Proti takové nehoráznosti jsme nuoeni oo .
nejrozhodněji protestovat, protože manipulovat lze jen s lidmi nevzdělá-,
nými a neinformovanými. Přitom jste to Vy sám, pane ministerský předsedo,
kdo Částo zdůrazňuje vysokou vzdělanost a kulturní vyspělost českého.a
slovenského lidu. Jestliže svými tvrzeními o manipulaci nám, věřícím, sdělavací prostředky tyto-atributy upírají, nesvědčí už sám tento fakt, že
so s křesuany zachází u nás jako s občany druhé kategorie? %e se jejich
hlas vůbec nebere vážně?
Manipulován prý je i pan kardinál Tomášek. V pozadí všech jeho vystoupení, stojí údajně jakési "ilegální církevní struktury", které na něho ,
vyvíjejí tlak. Někteří z.nás podepsaných znají pana kardinála osobně a mohou jednoznačně potvrdit, že rozhodně nepatří k lidem, co se nechají pa~
•y
sivně ovlivňovat. Právě schopnost samostatného a nezávislého úsudku byla
tím, co jsme vždycky na něm oceňovali, zvláště pale v poslední. době, kdy .
se obdivuhodná duševní svěžest, v jeho věku nikoli samozřejmá, pojí s bohatými a pro nás velmi cennými.životními zkušenostmi.
Pano ministerský předsedo, není vůbeo třeba, aby nás nebo kohokoliv ,
jiného někdo manipuloval k tvrzení, že u nás je náboženská nesvoboda* Tento fakt zakouší každý poctivě věřící na své vlastní kůži. Z nás, níže podepsaných, všichni poznali, co to je diskriminace z náboženských důvodů..
Jsme narozeni až po válce. Sama skutečnost, že mámo vysokoškolské vzdělání, jo důsledkem toho, že jsme bucí studovali ve volnějším období 60. let
hebo patříme ke konvertitům, kteří se.rozhodli stát křestany až v dospělém věku nebo při přijímání na. vysokou školu nám opsali kádrový posudek,
slušní a tolerantní lidé, kteří neuvedli naše náboženské -zplození. V za-. .
ffiěatnání a veřejném životě.však zakusil větší nebo menší šikanu kvůli své
-mu přesvědčení každý z nás. Přitom vidíme kolem sebe, kolik nadaných mla-.
dýoh lidí nebylo přijato ke studiu.jen proto, že v jejich posudku!se objevila zmínka o náboženském založení. Učitel a pracovníci v Jcultuře, např.
vrouzaíah.,jsou propouštěni nebo.přeřazováni na horší pracovní místa jen- .
proto, že ^J^cru vňříoíml křwtany. A jsme avědky ¿efrt3 horěíoh. fíkutočnoatí
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Pociťujeme katastrofální nedostatek náboženské literatury. Kněží, kteří
se nám mladým Chtějí víoe pastoračně věnovat, jsou překládáni, popřípadě
se jim odnímá státní souhlas k výkonu duchovní služby. Máme prakticky
úplně nulovou možnost realizovat se nábožensky kromě klasických bohoslužeb. Jakmile se začnou mladí lidé sdružovat v neformální společenství na
církevním základě, vyvolá to okamžitě pozornost bezpečnostních orgánů a .
perzekuci. Jestliže v této souvislosti hovoří kardinál Tomášek o "šikanování a diskriminačních zákazech", pale 00 nejedná o žádnou manipulaci, ale
o pouhé konstatování skutečnosti, jakou zná z vlastní zkušenosti každý, .
v

kdo vyznává křestanský světový názor a netají se s ním. Jde o fakta, kte~,
rá
v - se prostě nedají popřít. Naše sdělovací prostředky a v jejich duchu také pan místopředseda Lúčan se uchylují k útokům, aniž by se pokusil věcně .
a na faktech vyvrátit Vtvrzení pana kardinála. Už tím vlastně nepřímo říkají
*
že pravdu má on, nebot nikdo ze.státních orgánů jeho údaje o náboženské
nesvobodě, uváděné v dopise Vám, žádnou argumentací "fakt proti faktu"
nevyvrátil a ani ae o to nepokusil.
. . . .
Z toho důvodu Vá3 tedy žádáme, pane ministerský předsedo, abyste dopis kardinála Františka Tomáška ze dne 23, 4. 1988 vzal se vší vážností. .
jako solidní a opravdu důstojný podklad k dialogu. Pan kardinál ja3ně píše,, žo mluví jménem nás, katolických laiků,-a tlumočí naše požadavky, ba
dokonce.chápe tento.dopis jako splnění úkolu, který mu "svěřil katolický
lid naší republiky". Máme tedy plné právo ozvat se k celé záležitosti.
. Závěrem se připojujeme k přání Božího pokoje a dobra pro Vaši osobu,
které Vám na konci svého dopisu posílá pan kardinál Tomášek,
p o z d r a v e m :
PhDr Radomír Malý
Ivo Kotrlá
Zdeněk Kotrlý
Dr Lubomír Pospíšil
Ing Jiří Povolný
Ing Vít Pelikán
Michal Mrtvý
Ing Tomáš Kvapil
Olga Kvapilová

,í.

V Brně ilno 7. 6. 1988,

Na vědomí:
František kardinál TlMASZK,
arcibiskup pražský a primas, český

,t
Č.j.Nt 124/86-

I
'
»
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Okresní soud v Kroměříži rozhodl dne 2.6.1988 v trestn' věci obviněného Augustina Navrátila,nar.22.12.1928 v Lutopecnách,okr.Koměříž,
hradlaře ČSD Kroměříž,trvale bytem Lutopecny čp.14,okr.Kroměříž,ve věci ochranného léčení t a k t o :
I.Zrušují se opatření okresního soudu v Kroměříži č.j.Nt 124/86-486
ze dne 18.4.1988 a opatření č.j.Nt 124/86-492,ze dne 11.5.1988.
II.Podle § 110 odst.1,2 tr.ř.se ustanovuje Psychiatrická klinika FNsP
Olomouc k podání znaleckého posudku z oboru psychiatrie.
Ve znaleckém posudku je zapotřebí odpovědět na tyto otázky:
1/zda obviněný trpěl v době psaní a rozesílání tzv.Otevřených dopisů
č.4 a 5,které jsou založeny jako příloha návrhu okresního prokurátora v Kroměříži u čl.451 spisu,duševní poruchou či chorobou,pokud
ano,jakou,
2/zda obviněnjí trpí duševní chorobou či poruchou v současné době a pokud ano,zda v důsledku této choroby je schopen hodnotné účasti na
tristním řízení,
ovlivněna
3/zda v důsledku duševní choroby či poruchy byla jeho schopnost rozpoz-'
návací a ovládací v době uvedené ad 1/ a jakou měrou,
4/zda jeho pobyt na svobodě je nebezpečný pro společnost a vyžaduje
ochrannou ústavní léčbu,
5/další zjištění znalců.
O d ů v o d n ě n í :
Usnesením okresního soudu v Kroměříži ze dne 16.9.1986 č.j.Nt 124/86
-404 rozhodl soud o přeměně ochranného ústavního psychiatrického léčení
u obviněného Augustina Navrátila na léčení ambulantní.Stížnost okresní
ho prokurátora v Kroměříži proti tomuto usnesení byla usnesením krajského soudu v i3rnš ze dne 8.10.1986 sp.zn. 8To 386/86 podle § 148/1c/
tr.ř. jako nedůvodná zamítnuta.
Dne 29.4.1987 podal okresní prokurátor v Kroměříži návrh na přeměnu
ochranného léčení ambulantního na ústavní s odůvodněním,že dne 3.3.1987
byla na krajskou prokuraturu v Brně doručena oxeroxovaná žádost Augustevřené dotina Navrátila ze dne 24.2.1987 , jejíž přílohou byly m.
pisy č.4 a 5",podobného obsahu jako"Otevřený dopis č.2",pro jehož rozmnožování a rozesílání byl obviněný Augustin Navrátil původně stíhán
vyšetřovatelem odboru vyšetřování Stb KS SNB íirno.Šetřením bylo dále
zjištěno,že předmětná žádost bvla rozesílána na další instituce,jmenovitě na generální prokuraturu CSR,ministerstvo vnitra ČSR a jiné.
Vzhledem k těmto uvedeným skutečnostem navrhl ve smyslu § 351 a/tr.ř.
změnit ochranné léčení ambulantní psychiatrické na ústavní ,neboí. obviněný Augustin Navrátil prakticky v trestné činnosti dále pokračuje,z
čehož lze dovodit,že se jeho zdravotní stav opětovně zhoršil.
Soud přibral opatřením ze dne 18,4.1988 č.j.Nt,124/86-486 k podání
znaleckého posudku znalce Doc.MUDr.Borise Mrňu,CSb a dalším opatřením
ze dne 11.5.1988 č.j.Nt 124/86-492 znalce MUDr.Jaroslava Kolucha,CSc
místo znalce Doc.MUDr.Zdeňka Bolelouckého,CSc,který byl přibrán opatřením ze dne 18.4.1988,avšak znalecký posudek nemohl vypracovat.Znalec
MUDr.Jaroslav Koluch,CSc sdělil soudu,že pro těžké oční onemocnění byl
odvolán z funkce znalce a proto není schopen znalecký posudek vypracovat.
Soud po zvážení všech okolností případu proto zrušil výše uvedené
opatření jak uvedeno ve výroku I.tohoto opatření a ustanovil k podání
znaleckého posudku psychiatrickou kliniku v Olomouci,a to i s přihlédnutím k tomu,že jde o případ vyžadující zvláštního vědeckého posouzení.
P o u č e n i:Proti tomuto opatření není stížnost přípustná.
Znalecký posudek je nutno vypracovat do jednoho měsíce
ode dne doručení opatření,ve trojím vyhotovení.
Okresní soud v Kroměříž.!,odd.3
dne 2.5«rvna 1988

JUDr Jindřich Urbánek

Okresní soud v Kroměříži PSČ 7674-2 Vítězného února 22
' Č.j. Nt 124/86
V Kroměříži dne 10.6.1988
Pan
Augustin Navrátil
Lutopecny čp.14
Věc:Ochranné léčení
Okresní soud v Kroměříži Vás vyzývá,abyste se dostavil
dne 16.6.1988 k vyšetření duševního stavu do Psychiatrické
kliniky FNsP Olomouc v dopoledních hodinách.V případě neuposlechnutí této výzvy je možno použít pořádkových opatření, a to předvedení .nebo uložení pořádkové pokuty.
Psychiatrická klinika v Olomouci byla uvědomena o této
výzvě.
JUDr.Jindřich Urbánek
předseda senátu
Poznámka: Na mou žádost na Psychiatrickou kliniku,aby mé
vyšetření bylo provedeno ambulantně,byla odpověď zamítavá.
Zamítnuta byla i má žádost o odložení vyšetření o několik
dnů,vzhledem k mé účasti v sobotu na svatbě a v neděli na
místních "hodkách" a na dokončení senoseče.
Augustin Navrátil
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o
Augustin Navrátil,Lutopecny 14,768 31 Zlobice
Věc:Žádost
Lutopecny 24.února 1987
Žádám o vyjádření k přiloženému Otevřenému dopisu č.4 ze dne 16,
února 1987 vracejícímu se ještě k problematické smrti Ing.Přemysla
Coufala CSc a k otevřenému dopisu 2.5 ze dne 23.února 1987 týkajícího
se manželů Kořínkových z Prostějova,dále k mému upozornění ze dne 13.
ledna 1987 kritizující článek Stanislava Štěpánka z Haló soboty ze
dne 24.prosince 1986 č.52 str.ó nazvaném"Zázraky se nekonají"/a poutním místě v Lurdech/ a k mému příspěvku k diskuzi o novém zákoně o
tzv.umělém přerušení těhotenství ze dne 25.ledna 1987.
Vyjádření žádám k těmto okolnostem uvedených dopisů:
1.Zda obsah těchto dopisů je z hlediska našich platných zákonů a předpisů, z hlediska Mezinárodního paktu o občanských a politických prá-^
vech nezávadný.Pokud by snad měl být obsah závadný,pak žádám uvedení
konkrétních slov,kterých se to týká a který § trestního zákona tím
byl porušen.
2.Zda uvedené dopisy mohu zaslat těm orgánům,jimž jsou adresovány.
3.Zda uvedené dopisy mohu předat nebo zaslat svým přátelům a známým
pro jejich informaci.Pokud ne,pak který právní předpis to zakazuje.
4.Mohu tyto dopisy si dát oxeroxovat nebo jiným způsobem zvýšit jejich
počet,na př.vlastním opsáním rukou,strojem,pomocí kopírovacíhoopapíru, nebo napsáním na blánu a přenesením na papír nabo jinými způsoby.
Pokud ne,který právní předpis to nedovoluje a jakému trestnímu stíhání bych se tím snad vystavil.
•tuto žádost dávám proto,abych se ve své Činnosti nedopustil nějakého protizákonného činu a abych se nevystavil trestnímu stíhání.
Za brzké a všestranné zodpovězení mé žádosti Vám předem děkuji.
Augustin Navrátil
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Ústřednímu výboru Československé strany lidové v Praze
Ustřadnímu výboru
KSČ
„
~
1000
J
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Lutopecny, 0 2.června 1988
i

K snahám o aktivní účast členů Č§L na veřejné činnosti a jak na ni
reagují vyšší a ústřední orgány CSL a její tisk
....;..,
3r

VÝŇATEK Z DOPISU MO ČSL V ZAŠOVÉ K SOUČASNÉ CÍRKEVNĚ-POLITICKÉ SITUACI V CSSR ADRESOVANÉM ÚV ČSL V PRAZE
V diskusi přednášející /člen KSČ/ řekl jako odpověď na otázku
o současném poměru našeho státu k církvi římskokatolické, že tento
poměr dobrý není a že v budoucnosti je nevyhnutelně nutné, aby nastalo zlepšení. My všichni víme ze své vlastní zkušenosti, že tento p»~.
měr není uspokojivý. Ba, zdá se nám, že ve srovnání se stavem v..> o^ykolních socialistických státech je to zcela zkostnatělý anachronis- ^
mus, přežívající a uměle udržovaný od dob kultu osobnosti. Dovolte
nám proto, abychom nejsříve v zájmu srovnání podali povšechnou informaci o stavr náboženského života katolíků v NDP, Polsku a Madarsku.
Pak bychom uvedli body, jejíchž řešení je u nás naléhavé. 0 pomoc
při spravedlivém řešení těchto bodů Vás žádáme.
NDR_: Ze 17 milionů obyvatel NDR je jen asi 1 ůi-nlion katolíků.
Ostatni'^sou protestanti, ¿^řed 2.svět.válkou byly v NDR jen 2 diecéze /míšeňská a berlínská/. Nyní je tom 6 diecézí: berlínská, dráždansko-míšenská a apoštolské administratury Görlitz, Schwerin, Magdeburg, Erfurt-Meiningen, V 1 041 farnostech pracuje 962 kněží a 121
řeholníků, 4o stálých jáhnů a 1 753 řeholnic. V erfurtském semináři
studuje 150 bohoslovců. Loni bylo vysvěceno 16 novokněží. 11 biskiipů
tvoří berlínskou biskupskou konferenci. Katol.církev má 33 nemocnic ,
108 domovů důchodců a domů soc.péče, 21 ústavů pro postižené děti.
Do této práce se zapojují také "laici,a. to především tam, kde nejsou
farnosti. Katol.církev spravuje určitý počet mateřských ¿kol, na nich
vyučují katechetky, které vystudovaly katolický pedagogický institut.
Školky jsou financovány církví a podléhají církevnímu dozoru.
Vychází jeden katolický týdeník St.Hedwigsblatt a čtrnáctideník Tag des Herrn s výlučně náboženským obsahem. V katol.nakladatelství St.Benno-Verlag vychází letos 112 titulů teologické literatury
a katolické beletrie. /Evang.nakladatelství Evangelische Verlagsanstalt v Berlíně vydalo r,1987 rovněž 144 titulů náboženské literatury. Neuvádíme ještě Union-Verlag /CDU/ a Koehler u.Amelang v Lipsku,
v jejichž katalozích nacházíme množství čistě náboženských titulů./
PLH: Z 36 milionů Poláků je více než 94% katolíků, 2% ortodox ních a 1% protestantů. V 8 528 farnostech v 27 diecézích působí
21 887 katolických kněží, z toho 4 670 řeholních. Před 50 lety patřilo k diecéznímu kléru jen 11 394 kněží. Největší procento kněží je
ve stáří od 31 do 40 let. Budoucí kněží se vzdělávají ve 48 vyšších
a TO nižších seminářích. Mimo to má katol. církev 2 školy pro odborné civilní povolání, 1 školu pro zdravotní sestry a 1 odbornou školu
společenského stravování.
Na církevním životě se hojnou měrou podílí i 50 mužských řeh''
lí s více než 6 000 členy a 102 řádů ženských a 27 000 řeholnic.
Na polském teritoriu bylo r.1937 7 237 katol.kostelů, dnes
je jich 14 229. K tomu je ještě 1 508 chrámů rozestavěných.
Pod vedením katol.církve produkuje 35 nakladatelství průměrná
ročně 800 titulů v nákladu 15 milionů exemplářů. Mimo jiné Vychází
v Polsku 113 katol.časopisů se 770 tisíci exemplářů.
MLR: V Maáarsku aj situace katol.církve dobrá. Všech 12 bis-
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kupských stolců je obsazano. Vychází několik katol.časopisů. Vychází
nábož.literatura. Existují řehole. Katolíci mají 4 gymnázia. Jsou vedena benediktiny, františkány a piaristy. Jedno gymnázium /Debrecín/
je dívčí a je vedeno řeholnicemi.
Stejně jako v WDR a PLR se zde nestává, aby byli kněží pro
dobrou pastorační činnost zbavováni státního souhlasu nebo překládáni
jako u nás.
Tyto informace odhalují, jak neuspokojivá je po všech stránkách náboženská situace u nás. Proto se na Vás obracíme se žádostí,
abyste svým:vlivem účinně pomohli při řešení těchto problémů:
- Je nutná úprava zastaralého právního řádu v náboženské oolasti. /Nynější zákonodárství umožňuje soudní stíhání za náboženskou činnost,
která je i v uvedených socialistických státech zcela dovolena./
- Je nutná nová úprava vyučování náboženství /i mimo školu a bez zcela pretiprávního nátlaku na rodiče při přihlašování dětí a bez dalších nepříjemných dopadů na-další studium dětí. Je třeba ovšem uznat,
že pokud jde o členy CSL, snaží se strana pomáhat./
- Je třeba zabezpečit výchovu kněžského dorostu. /Existuje jen jeden
seminář, do něhož je ročně ze stovky kandidátů přijímáno něco přes
polovici. Je zapotřebí druhého semináře v Olomouci./
- V situaci, kdy se nedostává kněží, je třeba, aby stát dovolil úřad
stálých jáhnů.
- Musí být odstraněn státní postih dobrých kněží, kterým je svévolně
odebírán státní souhlas.
- J e nutné obnovit řehole, jejichž činnost byla protiprávně zakázána.
/Fakticky řehole u nás zrušeny nebyly./
- Je třeba odstranit katastrofální situaci v oblasti tisku a náboženské literatury. /Jedinou možností, jak získat nábož.literaturu, je
možno si ji objednat v Kulturním a informačním středisku NDR v Praze./
- Je nutné obnovit exercice pro laiky.
- Je třeba zrovnoprávnit věřící občany, kteří nemohou dosáhnout lepšího pracovního umístění.
- Je třeba obsadit biskupské stolce.
Věříme, že učiníte vše možné v zájmu ochrany práv věřících a
že tak přispějete k upevnění vzájemného respektu mezi věřícími a ateisty.
Za MO ČSL předseda
V Zašové dne 14.11.1987.

Tento dopis MO ČSL v Zašové navazoval na dopis otce kardinála
Tomáška ze dne 30.dobna 1986, který se zabýval stejnými problémy a
podobně hodnotil současnou situaci u nás v oblasti náboženských svobod.
- •
Na uvedený dopis otce kardinála Tomáška také navazovala^petice
s názvem "Podněty katolíků k řešení situace věřících občanů v CSSR"
a 31 body návrhů v níž byly obsaženy i všechny návrhy které uváděla
MO ČSL v Zašové. Petice se však snaží celou problematiku vztahu státu
k církvi řeait komplexně.
Tato petice, kterou svým dopisem účinným zpňsobem podpořil i
crtec kardinál Tomášek nebyla v našich oficiálních fvičlovaoích prost-
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ředcích'.zveře jněna, byla jen proti ní rozpoutána nenávistná, pomlouvačná kampaň. Přtsto ale na_,la mohutnou odezvu nejen u celé katol. veřejnosti, ale i u nekatolíků takže v průběhu pěti měsíců ji podepsalo
přes p§l milionu občanů. Do této aktivity se zapojila i značná část
členů ČSL i některé její celé místní organizace. Z jednotlivců v*tšir
nou nám neznámých jmen kterým náledí naše velké uznání a poděkování
se řadí i člen ČSL v Brně Josef Adámek který měl na starosti brněnskou diezézi. Jen na jeho bylo odesláno nebo osobně odevzdáno téměř
20 000 podpisů které pak osobně předal otci kardinálovi v Praze.
Jinak než prostí členové a většina místních funkciOQářů ČSL se
však zachovali někteří okresní a vyšoí íunkcionáři a tisk CSL. Tak
např.tajemnice OV CSL v Kroměříži Jaroslava Bršlicová se podepsala
pod článek zveřejněný v okresních novinách "Kroměřížská Jiskra" ze
dne 3 *únorav1988 s názvem "Odmítáme snahy zneuživa t náboženského cítění členů ČSL". Z obsahu Článku: "V těchto dnech obíhají mezi věřícími našeho okre.cu tak zvané Podněty katolíků k řešení situace věřících občanů V ČSSR, shrnuté do 31 bodů. Jde vesměs o politické požadavky návratu k období přeci únorem 1948. 0 stanovisko k uvedenému materiálu jsou vesměs nejednou gádáni také členové ČSL... členové ČSL
a jejich orgány odmítájíjakoukoliv podpisovou akci s cílem zneužívat
náboženského cítění občanů k opozičním politickým cílům. Odmítáme takové metody a distancujeme se od jejich organizování, protože neslouží zájmům socialistické společnosti a nejsou ani v zájmu našich členů." '
podobně 2.března t.r. byl zveřejněn článek v Lidové demokracii
orgánu CSR s názvem "Věřící v naší společnosti" v němž jsou většinou
přetisknuty věty jakéhosi Václava Doležala, jehož pamflet s názvem
"Stát, společnost, církve a věřící" uveřejnilo Rudé právo 20.2.1988.
Z obsahu článku LD: "Některé k•uiruni črií -sděiovůc?vprůštředky p. propaganda. ..hovoří o masovém podepisování dokumentu obsahujícím 31 bodů,
v nichž se prý věřící domáhají svých práv. Nezastavují se ani před
tím, že se snaží v této souvislosti zneužít i jméno hlavy římskokatolické církve kardinála Františka Tomáška... tato kampaň byla naplánována i vzhledem ke 40.výročí Vítězného února... jisté kruhy se snaží
zatáhnout a zapojit i naše členy a tím i naši stranu. I když jsou to
snahy ojedinělé a před*-m odsouzené k nezdaru, přece jen ČSL...má povinnost starat se o to, aby její členové nebyli vyhledáváni jako cíle i oběti podobných akcí.
v
Skutečnost je tedy taková, že věřící občané příslušníci CSL^
nemají ani tolik možností při aktivním prosazování svých náboženských
práv avsvobod, jako mají bezpartijní věřící občané.vTěm bezpartijním
alespoň není vnucován názor jako např.taje^nici OV CSL v Kroměříži
Jaroslavou Bršlicovou v jejím článku zveřejněném v Kroměřížské Jiskře,
nebo ústředním tajemníkem CSL Josefem^Andršem předneseném v hlavním
politickém referátě na 5.zasedání ÚV ČSL v Praze 31.května v pasáži
týkající se vztahu státu a církví, nebo již ve zmíněném článku zveřejněném v Lidové demokracii, orgánu ČSL.
Většina řadových věřících příslušníků ČSL se neztotožňuje
s názorem J.Bršlicové, že v petici s 31 body jde vesměs o požadavky
návratu k období před únorem 1948 a že jde o zneužívání náboženského
Cítění občanů k opozičním politickým cílům. Stejně tak se většina
příslušníků ČSL neztotožňuje s názorem ústředního tajemníka CSL Andrše, který bagatelizuje současnou ožehavou problematik vztahu mezi^
státem a katol.církví. Skutečný postoj většiny věřících příslušníků
CSL charakterizuje např.postoj místní org.CSL v Zašové a^lena CSL
v Brně Josefa Adámka. Velmi falešné s<= pak jeví tvrzení ústředního
tajemníka CSL, že se ČSL nezříká křastanského smýšlení, že kdo by něQO takového tvrdil, že se hluboce mýlí nebo záměrně zkresluje skuteč-
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nosti. Poitom zdůrazňuje, že zříkat e křestai ství by bylo nejen proti naüemu vnitřnímu přesvědčení, ale především, že by to znamenalo
ztratit specifické politické opodstatnění existence nací strany. Tak
by to sice mělo být, ale jdk se říká "skutek utek"! Ne podle slov, ale
podle činů jsme posuzováni.'
Je krutou pravdou, že po r.194ü .ústředníovedení ČSL at již pod
vedením Petra Plojhara nebo dalších představitelů CSL provádělo ve^
vztahu ke KSČ 'jen institucializovanou kolaboraci a bylo jer* její převodovou pákou. 0 tom svědčí nejen mlčení, ale i přímé schvalování
všech nezákonných činů a přehmatů jak v podesátých létech, tak i v dal
ším období, kterému byli vystaveni jak věřící, tak i ostatní občané.
Z prostých příslušníků ČSL ve svých místi í^h organizacích vedení
CSL
udělalo jen"sbírku" dobrých lidí kteří byli většinou vhodni jen k toipu
aby při výročních schůzích vykazovali kolik nasbírali léčivých bylin,
odpadních surovin, kolik odpracovali zdarma brigádnických hodin při
akci Z, kolik členů je dárců krve apod. Přestože uvedené Činnosti jisou
chvályhodné a především pro křestany vždv samozřejmé, přesto hlavním^
účelem politické strany je její aktivní účast na politickém dění, což
znamená účast na záležistostech státu, určení forem, úloh a obsahu
jeho činnosti, zahrnující i otázku státního zřízení atd. Jen prostí
členové ČSL v místních organizacích měli na rozdíl od neorganizovaných
věřících výhodu v tom, že nebyli většinou vystavováni hrubému nátlaku
a přesvědčování. A jejich členství nebo lunkce v ČSL musela být považována jako politická angažovanost. Také když měla místní organizace
svého zástupce v MNV nebo v MV NF, pak pokud byl charakterní, zásadní
a statečný mohl zamezit mnoha špatnostem a někdy i prosadit dobré věci. V některých případech také 110 ČSL fakticky nahrazovalo farní radu
Jestliže v současné době, v době oficiálně propagovaných často
i základních změn nejen v oblasti ekonomické, ale i politické, je uznávána nutnost větší aktivity a angažovanosti nekomunistických stran
i bezpartijních občanů ve veřejném životě, pak ČSL svým současným nezásadovým postupem tuto možnost ztratila. Místo aby ČSL rozšiřováním
své členské základny získala dostatek nových aktivních, především mladých členů pro zvýšené možnosti jejich uplatnění, místo toho, jak sán
ústřední tajemník ČSL ve své zprávě uvádí, zatím v některých MO USL
dělá potíž najít vůbec vhociné funkcionáře ,pro obměnu výborů místních
organizací. A není divu, když se zprávy ¿»ÍJV ČSL b činnosti strany uvádí, že"zvláště u předsedů MG budeme vyžadovat nejen plnění funkce
ve vztahu k členské základně, ale i schopnost reprezentovat stranu
v jednáních se státními a stranickými orgány v místě." Domnívám se,
že právě tento dosavadní způsob jednání, či spíše poručníkování z pozice role vedoucí úlohy KSG na vyšších a rjífjvyšSích orgánech nenedchr.
žádného, zvláště mladého věřícího občana ke vstupu do ČSL.
Z dosavadní činnosti ČSL
poslední čtyři desetiletí vyplývá,
že za celou tuto dobu ani v nejmenším nepřispěla k upevňování zákonnosti, k dodržování základních lidských práv a k uplatňováníQkřestanských etických a morálních zásad ve veřejném životě a ani se to ve
své bázlivosti a zbabělosti nikdy nepokusila. Domnívámvse proto, že
tím si také nezaslouží právo zastupovat především křesťansky smýšle-r
jící občany jak se uvádí v "Poslání ČSL".
"Čas nový, nové chce mít činy!'* Proto se také domnívám, že nadešla doba kdy je rmtio jak se zdá, "piitickou mrtvolu ČSL" nahradit
novým, moderním, aktivním, .křestanským, politickým hnutím které by rr
jen reprezenstovalo křestansky smýšlející občany, ale které by také.
společně aktivně prosazovalo křestanské etická a morální zAsady v politickém ¿ivotě. Přestože tytofrře-sťu*.skézásady jsou v$fcšiňau společ
né i pro většinu občanů bez ohi.edu ns jejich současný vztah ke křes-

- r?n tanství, protože se i domnívám, že najdem "společnou řeč" při praktickém uplatnování společného úsilí ve v.ech oblastech veřejného života
včetně oblasti lidských práv, ale i v oblasti ekonomické, ekologické,
mírového hnutí, žáhrániční politiky apod. Nabídnem spolupráci /ne ko- .
laboraci/ současné politické moci bez jakýchkoliv podmínek, ale také
dosavadním neoficiálním strukturám.
Připomínám, že osobní angaz ovanost křestanů v^politickém životě nelze charakterizovat jako nějaký klerikalismus. Úloha křestana
v to>mto světě je dvojí. Křestanvjako příslušník církve podílející se
na jejím vnitřním životě a křéatan•jako příslušník všeobecného lidského společenství podílející se i na organizační struktuře svého národního, státního i celosvětového společentsví. K této veřejné činnosti
nás mimo jiné nabádá i Jan XXIII ve své encyklice Pacem in terris a
nynější papež Jan Pavel II.
Ještě v souvislosti s touto veřejnou angažovaností a choulostivém a u nás dosud tabuizovanéni problému vedoucí úlohy strany. Vvmezinárodním komunistickém hnutí se pozvolna ale jistě začíná uplatňovat pinak dávno v&eobacně uznávaný názor, že jen s nadekretovanou
vedoucí úlohou jakékoliv politické strany nelze dosáhnout nejen opravdové svobody v oblasti lidských práv, ale ani opravdového pokroku
v oblasti ekonomické. Je to podobně jako se nakonec i v minulosti
poznal a prosadil názor, že nevolnictví je nezdravým přežitkem minulosti a brzdou pokroku ve všech oblasteah lidské činnosti.
Domnívám se proto, že když jsme mohli získat několik set tisíc
podpisů pro znovuzískaní svobodné, na státní moci nezávoslé církve
ngjen od katolíků, ale symbolicky i od občanů, kteří jsou katolickému učení vzdáleni, pak mužem oprávněně předpokládat, že můžem pro
svou politickou činnost získat
začátku několik tisíc a později i
několik desítek tisíc nejen křesťanů, ale i ostatních občanů pro všestranný program duchovní obnovy našich národů, která by zasahovala
do všech oblastí našeho života včetně oblasti politické a ekonomické.
. . „ Naši angažovanost ,y politici Qtfiasti si nepředstavuje* jako
boj o moc, aIe°3a^o nabídku k vscstranně pomoci a nezištné sluzbe
ve všech oblastech veřejného i neveřejného života v duchu těch nejlepších křestanských zásad vycházejících z lásky. Pokud nebude naše
vážně a nezištně míněná nabídka státními mocenskými strukturami přijata, nevadí. Vaříme, že naše doba přijde! Čas pracuje pro nás! Do
té doby ri najdem ochotné, nezištné a schopné i aktivní spolupracovníky a vypracujem náš program. V příštích měsících tohoto roku seznámím širší veřejnost s tímto prozatímním programem našeho hnutí které
bude podkladem pro všeobecnou diskuzi. Bude ochotně přijat každý
z jakéhokoliv prostředí kdo by m*l zájem se na této naší činnosti aktivně podílet.
Poznámka: Mé úvahy a návrhy jsou i v souladu svnyní propagovanou a uskutečňovanou přestavbou a "glasností". Vždyt i v Rudém právu ze dne 4.6.1988 se uvádí, že překlad slova "glasnosí" možno i definovat jako všeobecnou diskutovatelnost, což také znamená možnost
občana volně diskutovat bez zákazů a omezení o všem - tedy i o tzv.
tabu v našich dějinách, politice či ideologii. Je tedy svobodně možné vyslovit mínění odlišná od oficiálního výkladu, diskutovat o zá-.l
kladních tézích politiky i filosofie, zpochybnit dosud přijímaný názor nebo výklad ofic.instituce kdy i základní společenské téže tedy
mohou být diskutabilní. Především však mé úvahy, kritika a návrhy
jsou v souladu s přijatými a ratifikovanými mezinárodními dokumenty
z oblasti lidských práv a svobod.
Augustin.Navrátil,Lutopecny H-t7(S8 31 Zlobíce
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Augustin Navrátil ,I.utopecny 14, 758 31 Zlobice
Redakci okresních novin "Kroměřížská Jiskra"
týdeník OV KSČ a rady ONV v Kroměříži

Lutopecny 15.4.1988

Okresnímu vjboru ČSL v Kroměříži
Věc : Žádost o otisknutí opravy
V Kroměřížs:"é Jiskře ze dne 3.února 1988 byl zveřejněn článek podepsaný Jaroslavou Uršlicovou s názvem "Odmítáme snahy zneužívat náboženského cítění členů ČSL"
V tomto článku jsou mimo jiné uvedeny tyto nepravdivé údaje:"jde
vesměs o politické požadavky návratu k období před únorem 1948....
s cílem zneužívat náboženského cítění občanů k opozičním politickým
cílům."
Upozorňuji Vás,že hlavním našim požadavkem je bod č.1 ve kterém
žádáme odluku církve od státu z čehož vyplývá i většina ostatních požadavků.Dále je to zavedení nových organizačních a jiných opatření
podle II.vatikánského koncilu nebo podle různých pozdějších oficiálních dekretů a dalších církevních dokumentů.Z žádného z 31 bodů návrhů pak ne^Lze vyvozovat nějaké opoziční politické cíle.Všechny naše
požadavky jsou v souladu s hlavními zásadami marxisticko-leninského
učení v náboženské oblasti,které si dovoluji citovat:
"Každý musí mít úplnou volnost vyznávat jakékoli náboženství,
nebo nevyznávat žádné náboženství,t.j„být ateistou.Dělat nějaké rozdíly mezi občany,pokud jde o jejich práva v souvislosti s náboženským vyznáním je naprosto nepřípustné.Nesmějí existovat žádné 'státní výdaje na církev,žídné výdaje státních peněz na církevní a náboženské společnosti,které se musí stát
úplně svobodnými,na státní moci nezávislými spolky občanů stejného smýšlení.Jen důsledné splnění těchto požadavků může skoncovat s hanebnou a prokletou minulostí,kdy církev byla v nevolnické závislosti na státu.
líplná odluka církve od státu - to je požadavek který předkládá
socialistický proletariát dnešnímu státu a dnešní církvi."
/Marx-Engel3-Lenin, 0 ateismu, Svoboda 1974,str.173 /
Žádám Vás proto ještě jednou o bezodkladné sjednání nápravy za
což Vám předem děkuji.
Augustin Navrátil

Kroměřížská Jiskra,redakce Husovo nám.č.1
767 37 Kroměříž
Kroměříž 2 5.4.1988
«.ugustin Navrátil,Lutopecny
Vážený pane,
obdržel jsem Váš dopis ze dne 15.4.1988. Sděluji Vám,že Váš dopis
neobsahuje skutečnosti,které by mne zavazovaly k otištění tiskové
opravy.
Těší mne pozornost,kterou věnujete našemu stranickému tisku.
S pozdravem
Miroslav Karásek
vedoucí redaktor

Redakce
LIDOVÍ DEMOKRACIE
ORGÁIm ČSL nositel Řá*u práce'
Běhounská 22-24
B R N O
657 '28

Doporučené
Kroměříž 12.března 1988

Věc: Věřící naší společnosti
Vážení,
ozývám se poněkud opožděně k výše uvedenému článku v Lidové
demokracii č.51 ze dne 2.3.1988.Vážně jsem se nad ním zamýšlela a
proto Vám píši:
J jfl
' \
Proč mícháte petici 31 bodů s cizinou a politikou? Pročtě'te-:laskavě všech 31 bodů petice a nevybírejte z ní jen pro Vás vhodné'/body
/ty stejně ještě zkreslujete/.Potom pochopíte,žc nestojíme proti budování naší vlasti a nechceme,aby se vrátil vykořisíovatelský kapitalismus. Naopak chceme pracovat pro vlast a žít jako věřící katolíci
tak,jak je v petici rozvoděno.Proto v ní žádáme i úpravu naší ústavy.
Na tyto důležité body se v tisku, televizi zapomíná ...
i
.
Chcete-li průkazně mluvit o náboženské svobodě v našem státě,musíte nutně vzít v úvahu všech 31 bodů petice.Pak se Vaše stanovisko k
náboženské svobodě u nás musí podstatně změnit.
Sdělte mi laskavě,jaké stanovisko jste k mému dopisu zaujali.
Srdečně Vás zdravím a děkuji za brzkou odpověď.
Růžena Konečná
Leninova 3448
Kroměříž

Na vědomi; Rudé právo Praha
televize Praha
František kardinál Tomášek Praha
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Projev PhDr.Radomíra Malého na modlitebním shromáždění na Velehradě
dne 21.května 1988
'
Drazí přátflé, bratři a :estry !
x^okoj vám !
Vítám vás všechny tímto radostným pozdravem, kterým se Ježíš
po svém vzkříšení přivítal s vyděšenými apoštoly. A vzápětí dodal:
„Přijměte Ducha svatého..." To je důvod, proč jsme se dnes sešli na
otmto modlitebním shromáždění: abychom přijali Ducha svatého. Právě
dnes, v předvečer letnic.
V řádu hodnot, který Pán stanovil, musíme ale nejprve přijmout
Jeho pokoj. Ten pokoj, který On přiná í stále do naší národní minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Pokoj, který tak jiskřivě zrcadlí
v život" našich světic a světců.
Letos uplývá 1125 tel od příchodu sv.Cyrila a Metoděje na Velkou M0ravu, kdy Morava začala duchovně žít. Současně je tomu už 120
let od. smrti moravského kněze, teologa, národního buditele a křisitele cyrilometodějské myšlenky Frantióka Sušila a 65 let od úmrtí nezapomenutelného olomouckého arcibiskupa, !idum:la a cyrilometodějského
nadšence, pochovaného zde na Velehradě Antonína Cyrila Stojana, za
jehož blahoř^čení se s důvěrou modlíme. Obě jubilea nesmějí být zapomenuta, vždyt se jedná o osobnosti, které v duchovní plýtkosti starého rakouského katolicismu probudili právě poukazem na cyrilometodějské dědictví - víru moravského lidu - k novému životu. Jim vděčíme
za to, že i dnes navzdory ateistickému tlaku, neztrácá na pravdivosti
poslední verš známé cyrilometodějské písně ;,Bože, cos ráčil": »,Víře
vždy věrni budou Moravané
".
Tuto věrnost prokázali'zejména v letošním roce. Z Moravy vzešla známá podpisová akce s 31 body. Při té příležitosti chceme vyslovit svůj dík autoru této petice panu Augustinu Navrátilovi a všem
dalším, kteří ji obětavě šířili a sbírali podpisy. Zvláště chceme -poděkovat moravskému rodáku Otci kardinálovi Tomáškovi, který opět dokázal, že je uobrým pastýřem své církve a podpisovou akci podpořil.
Vřele též dekujeme katolíkům z Čech a ze Slovenska, §a solidaritu a
podporu: českým věřícím za březnovou celonárodní pout v Praze u sv.
Víta ke cti bl.Anežky a dobnovou oslavu svátku sv.Vojtěcha, slovenským křesíanům pak za jejich příkladnou,sMtifeČňosti^.která se nazalekla ani pendreků a vodních děl.
Náboženská obroda vždycky začíná tam, kde se křestané přestávají bát. Kristus Pán přece řekl: „Kdo mne vyzná pře'i lidmi, toho
vyznám i já před svým nebeským Otcem..." Vyznání víry dnes nabývá
svou konkrétn ' podobu ve stále hlasitějším volání po odstranění ponižujícího státního dozoru nad církví, kdy kněz k tomu, aby mohl vykonávat svou posvátnou službu vyplývající ze svxcení-, potřebuje tak
zvaný štítní souhlas, kdy nev*recká státní moc nepovoluje nic než
obvyklou bohoslužbu v kostele, kdy laikům je odpírána možnost exercicií a mladým lidem, mající řeholní povolání, jeho realizace, protože
řehole byly v r.1950 brutálně a protiprávně zlikvidovány, kdy se katolíkům nedostává prakticky žádného náboženského tisku a literatury,
kdy jsou postihovány duchovní za úspěšnou pastoraci mazi^mládeží.
Jestliže do tohoto ponurého koncertu zaznívají falešné tóny, že prý
tento stav církvi a věřícím vyhovuje pak je to třebadát jednoznačn'
najevo, že pravý opak je pravdou. Nebojme se pravdyl Pán Ježi... řekl
„Pravda vás osvobodí...!" Pravda, která je nerozlučně spojena s láskou, protože, kde je nenávist, tam žádná pravda být nemůže. Odhoďme
proto dnes, v tento svatodušní večer spolu se zbabělostí a lží i nenávist. Jako křestané, Kristovy učedníci a svědkové, chceme Pána pro
šit o to, abychom se přestali bát a ve strachu lhát. Chceme od této
chvíle říkat pravdu i za cenu osobních ob*tí. Pravdu o ponižujícím
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postavení křestanů v této zemi, o náboženské nesvobodě a nerespektování lidských práv. Nebudeme to však činit s nenávistí v srdci a domáhat se nápravy násilnými konfrontacemi. Toto není naševcesta, důstojná svědků Kristových a duchovních dědiců svatých soluňských bratří .
Našimi zbraněmi jsou, jak píše sv.Pavel v 6.kapitole listu Efesanům, pravda, spravedlnost, pokoj, víra a „meč Ducha", to jest
Slovo Boží. 0 tuto „plnou výzbroj Boží", kterou, kterouvtak naléhavě
předepisuje sv.Pavel, chceme prosit Ducha svatého, něbot On jediný,
Dárce darů přemnohých, je může poskytnout pro zásluhy Kristovy.
Oficiální propaganda bude tvrdit; že nám jde o destabilizaci
socialistického zřízení na pokyn Západu. K tomu je třeba říci jasné
a jednoznačné nikoliv! Nežádime nic jiného než náboženskou svobodu,
na úrovni všech civilizovaných, z mí. Generální tajemník sovětských"
komunistů Michail Gorbačov při nedávném setkání s pravoslavným patriarchou Pimenem otevřeně přiznal křivdy sovětského státu spáchané na
věřících občaneah a oznámil přípravu zákonných úprav v této oblasti.
Povzbuzeni tímto příslibem budeme stále naléhavěji a hlasitěji žádat
v naší zemi totéž.' Nevzdáme se. Vytrváme, dokud nepozdravíme svobodu
církve v naší zemi! Dějiny všech dob ukazují, že žádná světská moc,
i kciyž disponovala sebelepším represivním aparátem, nedokázala úspěšně vzdorovat soustředěnému tlaku lidí, bojujících jen silou pravdivého slova, které odpouští a modlí se za nepřátele, ochotných riskovat
všechno, jen aby nemuseli p opiVxit svá ústa lži. Ani v naší vlasti
nemůže být jinak.
Svatí Cyril a Metoděj přes nepřízeň mocných, přes pronásledování a věznění arcibiskupa Metoděje ze strany německých biskupů, dosáhli nakonec svého cíle: víra Kristovajseena Moravě ujala. František
Sušil a Antonín Cyril Stojan měli proti, sob* rozsáhlý byrokraticko-policejní aparát habsburského Rakouska, který nechtěl připustit národní
obrodu Moravanů vzkříšením cyrilometodějské myšlenky. Přesto nad ním
zvítězili, protože měli „plnou výzbroj Boží." Moravané si uvědomili,
že v jejich žilách koluje slovanská krev, že jsou dědici odkazu knížete Rastislava, ve všech moravských chrámech a na shromážděních katolíků hlaholil cherubínský zpěv písní „Ehle oltář" a „Bože cos ráčil", v liturgii se prosadila vedle latiny také cyrilometodějská staroslověnštinaBratři a sestry, zde je důkaz, jakou sílu má dobrá a ušlechtilá myšlenka, je-li systematicky a bez násilí neúnavně hlásána těmi, kte
kteří jsou za ni ochotni obětovat svou kariéru, pohodlí a blahobyt.
V naší zemi se ggdňá o ideu lidských práv, jejich respektovaní, na^
prvém místě svobody svědomí a náboženství, jak stále zdůrazňuje náš
Sv.Otec Jan Pavel II. Na ní závisí i námi tolik oč-akávané moravské
národní probuzení, které bude- probuzením duchovním, procitnutím ze
spánku konformismu, praktického materialismu a nezájmu o duchovní
hodnoty.
Na nás zde shromážděných záleží, na naši otevřenosti vůči vanutí Ducha, jak dalece se podaří. Abychom v tomto roce a v této vážné době nezklamali, prosme Pána o pomoc modlitbou sv.Cyrila za moravské Slovany, jak je dochována v jeho životopise: „Hospodine, Bože,
Jenž jsi anděly s.é netělesné v službu sobě ustanovil, nebesavzklenul,
zemi založil a vše, co jest, z nebytí v bytí přivedl, Jenž vždy plníš
vůli bojících se Tebe a zachovávajících Tvá přikázání. Vyslyš modlitbu naši adej nám všem jedro srdce, a nás, svorně semknutý lid svůj
v"pravé víře upevni, pravověrné vyznání a slovo své nauky v srdce naše vdechni! Vždyt i to jest Tvůj dar, žes nás nehodné poslal hlásat
Krista svého.Zasáhni mocnou pravicí svou,aby všichni provolávali slávu Jménu Tvému,Trojjediná Sílo i Amen."
Ještě
jednou: Pokoj vám! A také: Tři jměte Ducha svatého !Ff-ljd DuchU
j
f?j-—^

•» -

i
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Pouť k blahoslavené Zdislavě v Jablonném v Podještědí.
Poutní slavnost na oslavu naší blahoslavené Zdislavy dne 28.května
proběhlaneobvykle klidně pokud se tyká u nás zvláště v poslední době
vždy hrubého zásahu policejních orgánů.Kolem desáté hodiny před příchodem Otce kardinála jsme celkem neviděli žádného uniformovaného a jen
několik zcela skromně vyhlížejících příslušníků státní policie ,kteří
stáli v povzdáli u baziliky.Nesetkali jsme se s příslušníky ani na naší dlouhé cestě z Brna přes Liberec do Jablonného - a tak se nám to jevilo jako milý zásah naší Zdislavy.U baziíky a v bazilice už čekali čet
ní účastníci pouti na setkání s vzácným Otcem kardinálem Františkem.Už
po půl jedenácté se bazilika naplnila - zpívaly se písně jak staré,tak
nové rytmické a kánony.Otec kardinál přichází,vítá ho potlesk jako opravdového primase českého,jako stmolitele,jako sjednocovatele všeho našeho křesťanského lidu - který také promlouvá i k nekřesťanům.V přivítacím proslovu biskup Otec Otčenášek zdůrazňuje - jsme šťastni,že jste
s námi zase zde v místech působení blahoslavené Zdislavy a máme Vás
všichni rádi.Jeho slova jsou přerušována bouřlivým potleskem - což je
takové nové.Takové uvítání v chrámovém prostoru - to nebývalo.Otec kardinál skromně děkuje.
Začíná Eucharistická Oběť.V promluvě Otec kardinál připomíná,jak
Zdislava přes více jako sedm století k nám stále mluví jako vzor dívek
-manželek a matek velké rodiny,která se rozdávala nejen pro svou rodinu,ale i pro druhé pro své bližní,Zvedá obě ruce a mocně volàïTëchto
deset zásad stále platí a jen když je budeme podle jejího vzoru zachovávat , můžeme ^ žít _mravně a můžeme žít šťastně." Jak nesmírně potřebné.
Kolem oltáře jo shromážděna velká řada zvláště mladých kněží,Eucharistická hostina se koná středem celé baziliky.Otec kardinál ještě pronáší nakonec několik povzbuzujících slov a přistupuje k oltáři blahoslavené Zdislavy ke krátké pobožnosti na její počest,kterou je nová litanie k této příležitosti složená - opravdově vyzvedávající Zdislaviny
ctnosti a přednosti.
Otec kardinál zase ve velkém průvodu vychází z baziliky - zase ovace - potlesk a zpívá se mu jeho oblíbená píseň,kterou připomíná i v prc
mluvě při mši - "Slunce ať svítí kde jsi ty".
Celkový počet účastníků odhadujeme na 7 a půl tisíce.Bylo to takové
rodinné setkání a připravujeme další taková setkání,taková putování jehož smyslem je ;jak jsme uvedli v pozvánce pro účastníky zasílané po naší vlasti.
Budeme prosit za brzké svatořečení Zdislayy,tato letošní oslava má
ještě zvláštní zaměření,jež určuje velká duchovní akce.Fřispívejme k
plnosti života,a to je heslo z programu nazvaného Desetiletí duchovní
obnovy,
V toto duchovní akci se vyzvědá,že blahoslavená Zdislava je ochránrkyně rodin,života počatých nenarozených dětí právě v této době,kdy tak
děsivě stále roste počet umělých potratů,prosíme ji za záchranu manželství - rozpadávajících se rodin - rozvod je tak běžnou Věcí a jak těžký je osud dětí.
I v našem světě jsou lidé trpící,opuštění,neuznávaní,odstrčení i
přes naše velké technické možnosti - chybí to nejdůležitější - láska.
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o
Oslavj'' blahoslavené Zdislavy ochránkyně rodin v Křižanove.
Jako jsme v sobotu dne 28.května za účasti Otce kardinála Františka
Tomáška oslavili blahoslavenou Zdislavu v Jablonném - tak zase její oslávy v neděli dne 29.května v jejím rodišti v Křižanově vyvrcholily
překrásnou Eucharistickou liturgií východní nazvanou"Moravská mša".
Křižanov je typická větší vesnice moravské části Českomoravské vysočiny, jehož zdaleka bíle zářící kostel je zasvěcen sv. Václavu,avšak více
se v něm uctívá paní Zdislava,prohlášená nyní křesťanským obecenstvím
ta ochránkyni rodin,tak dnes potřebnou.V tomto i dnes duchovně zachovaném prostředí se před více než 700 roky formovala duchovně Zdislava v
roúině vynikajícího českého rytíře Přibysláva a jeho zbožné a vzdělané

zeny Sibyly.Všimneme si zajímavého vnitřku kostela,jeste se zachovalou
gotikou,avšak nádherná okna v presbytáři jsou už od ve světě více než
u nás známého architekta a akad.malíře,grafika Antonína Kolka.Tentýž umělec provedl postanní oltář ve skvělém stylu.Vpředu před presbytářem
je krásněla zajímavé sousoší od Kovaříka.Panna Maria v bílém materiálu
drží Ježíška před sebou a vykračuje pravou nohou,jakoby nám Ho takto
nabízela - abychom jejího Syna přijali.Na druhé straně sousoší od téhož
umělce,podává Zdislava ruku svému snoubenci Havlovi při manželském slibu.
Moravskou mši jsme prožívali v neděli odpoledne v 14,30 a byl to nezapomenutelný zážitek duchovní i umělecký o který se postaral moravský
cherubínský sbor.Moravská mše je vlastně půvcdní slovanská liturgie
cyrilometodějská.Sdělili jsme Vám jak byla mohutná oslava paní Zdislavy
v Jablonném.V Křižanově jsme se museli spokojit oslavami bez účasti našeho biskupa - nebo metropolity,vždyí brněnská diecéze nemá už téměř 40
let svého sídelního biskupa a nyní už celá Morava.Proto byly Eucharistické Oběti v Křižanově po tyto dva dny zaměřěny na prosby o nové a svaté
biskupy,za biskupy podle Srdce našeho Pána,kteří by nesloužili mocnostem
tohoto světa,ale Božímu lidu.Moravská mše východní liturgie se vyznačuje právě tou hudební stránkou,těmi zpěvy,doprovázející celé liturgické
dění trvající více jako dvě hodiny.Kdo prošel touto duchovní koupelí
dá za pravdu těm,kteří slovy apoštola Pavla děkovali ten den:"Děkujeme
Ti nebeský Otče,že jsi nám poodhalil roušku tajemství z toho co oko nevidělo , lidské ucho neslyšelo - co je připraveno těm,kdo Tě milují Bože
nebeský."Toto je pramen,který zahání žízeň - osvěžuje každou vyprahlost.
Ano,"Moraská mša" ;'ůže být označena jako jeden pramen duchovního obrození národa.Tři naši duchovní Otcové spoluobětovali - zpřítomňovali
Kristovu kalvárskou Oběí, jako svatý Cyril a Metoděj na začátku našeho
duchovního zrození - na počátku mystického zasazení do duchovní budovy
církve Pána našeho Ježíše Krista.
Radostně a mile zazníval pochvalný tropar k poctě blahoslavené Zdislavy .Duchovní účinek této nádherné bohoslužby byl umocňován posvátným,
ušlechtilým zpěvem zmíněného moravského cherubínského sboru,jenž byl
skutečným připodobněním onomu velebnému jásotu,který k Božímu trůnu přináší svatí cherubové a serafové.Chrámem,zaplněným poutníky z blízka i z
daleka ,Oltář slavnostně vyzdobený se^sedmiramenným svícnem a cyrilometodějským křížem a ikonami,se nesly tóny volání"Hospodi pomiluj".V častém vykuřování oltáře,ikon i Božího lidu lze vidět smysl vzdávat poctu
Trojjedinému Božství a celému nebeskému obecenství.
Jedn z účastníků po skončení bohoslužby řekl:"Tak toto je pramen po
němž všichni toužíme - toto je zdroj k němuž nás opět přivedla Boží láska, toto je cesta,která odstraní všechny reformační argumenty uvádějící
nadbytečnost neživotnost liturgické bohoslužby." •
v
Když byly přenášeny obětní dary a zněla cherubínská píseň,sestupovala na mnohé přímo fyzická jistota přítomnosti nebeských cherubů,kteří
jako sbory provázejí Krále nebes a provolávají mu slávu.Při proměnění^.
Těla a Krve Pánovy,v tomto tajemném mystériu se mnozí teprve skutečně
přiblížili k porozumnění všemu tomu co se děje při Eucharistické Oběti.
Propojení modlitby kněží velebně zpívajících "Tvé z Tvého Tobě přinášíme za všechny a za všechno"—strhující odpověá sboru"Tobě zpíváme,Tebe
velebíme,Tobě dobrořečíme a prosíme tvoř nás".
Zakončení této " moravské mše" vyvrcholilo v impozantní přání mnohých let Svatému Otci Janu Pavlu,Kardinálu Františkovi,všem přítomným,
celé moravské zemi a jejímu lidu a také vynikajícícmu duchovnímu pastýři obce křižanovské Otci Metodějovi,který umožnil tolika věřícím načerpat z této duchovní oázy.
To čeho jsme byli svědky na oslavách blahoslavené Zdislavy v Jabloňném a v Křižanově a před týdnem na Velehradě je bezpečnou zárukou,že
Velehrad víry rozkvétá vždy znova a žádné moc nám jej nikdy nerozboří.
Josef Adámek

Ladislav

H E J D h E K

Pozornost naší i zahraniční veřojnosti je v poslední době přitahována nezvykle širokou akoí katolických laiků, známou jako "31 bodů".
Kdo chce brát často opakovaná slova o demokratizaci naší společnosti opravdu vážně, musí si být vědom důležitosti toho, aby se také katolíci
více a hlouběji zapojili do společenského i politického pohybu. Slyšímte
ovšem mnoho skeptických hl^sů, že lze jen těžko'očekávat pozitivní příspěvek k obnovování a upevnování demokracie od církve tradičně politický konzervativní, k£eré je nejbližší princip monarchický a která v průběhu staletí vystupňovala svou tendenci k centralismu az k prosazení
poslední svrchovanosti a dokonce neomylnosti římského velekněze, Katolioký centralizmus je "přirovnáván k centralismu bolšovickému"a oba typy jsou viděny jako diametrální protivy opravdové demokracie. Na první
pohled jg. však zřejmé, že taková skepse je neproduktivní a zejména v
našich poměrech zcela bezpe^spektivní.
" *' '.
Už před 63 lety upozorňoval protestantský teolog J. L. Hrtrmádka, ^
že navzdory nápadným kenzervativním až reákčním tendeftcím v katolictví
"v jeho systému theologickém je místo i pro radikální, demokratická,
ano socialistické snahy". Vatikanum II<, potvrdilo, toto hodnocení, i
když po jeho skenčení neohybělo a nechybí pckusů o zadržení změn a o
izolaci tzv. progresivních proudů (a n#tno říci, pokusů nejednou úspěšných). Pro naše národní společenství je ovšem nejdůležitější, jak se
utvářdla v tomto převratném století povaha českého katolicismu (Slovensko nechám stranou). Ten vstupoval do 20. století ještě'daleko méně
připraven na nadcházející společenské i politické změny, než jak tomu
bylo v řade jiných pokročilých evropských zemí. Především bylo české
katolictví težoe handicepováno svou minulostí. Barokní vroucí lidová
zbožnost zůstávala izolována od společenských a zejména politiokých'otázek, jež se pro bytí a nebytí národa jevily jako zásadně^důležitéj a
všude tam, kde docházelo k politickému a kulturnímu uvědomění^ bylo to
provázeno větším nebo menším odcizením katolicismu. P^áce nižšího kléru a její význam v národním obrození nemůže být podoenována, ale nikdy
nebýla obecně chápána jaků reprezentativní pro církevní strategii. Ve
vyšších společenských vrstvách se opravdová zbožnost stala výjimkou^a
pouhá vnějškovost kombinovaná s vnitřní vyprahlostí pravidlem. Vyšší
klérus byl nejčastěji národnímu životu zcela cizí.
"
-Rozpad Rakouska a vznik demokratického státu'nutně znamenal pro
katolickou církev otřes, na který reagovala s nedůvěrou a odporem. ITecháme-li stranou"hmotné zohudnutí oírkve a ztrátu'jejího postavení hegemona, musíme si připomenout ofioiální ideologii, ča3to dutě halasící
• navazování na husitství a na reformaci. Jen malá část katolíků byla'
schopna se s novým státem vyrovnat a hledat si v demokracii své misto'o
Nebilojaiálo těoht kteří v dtbě kolem Mnichova pocitovali i jisté zadyStucjjiění} protože republiku nemilovali a c skutečné povaze fašismu, o
nimž si nakrátko zakoketovali, neměli dost ponětí.
'
v'
Už v průběhu Okupace se ale věci začaly měnit, I nejzmatenější rychle vystřízlivěli. Odpor proti nacistické zvůli Si vyžádal značné oběti i mezi katolickými laiky a dokonce kněžímis a to mělo dvojí důsledek
Ma jedné straně se katolíci nejen podstatně přiblížili, ale skutečně
Napojili do národního života, a na druhé straně tak byli také ostatním.:'
složkami chápáni a přijímáni. Rozhodujícím obdobím však byla paradoxně
let a parlesáta, která znam<*nala pro obrovské množství katolíků represe
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-a utrpení, jakých po staletí nezakusili. Právě v tomto období byla dovršena národní rehabilitace katolíků a katolické církve v českých zemích.
Druhý vatikánský koncil vyvolal hnutí polconcil.rve obnovy také u nás, demokratizace společnostivumožnila katolíkům, aby obnovili jjejenom sve sebevědomí, ale aby se začali společensky i politicky uplatňovat a otevřeli1 s e v duchu ekumenismu jiným církvím a v duchu nyní vítané demokratizace progresivním proudům mimokřestanským. Po naprostém zhrouoení re-*',
formního komunistického hnutí jako následku vojenské intervence a upevnění!protireformní reakce a po odpadnutí malého, ale do té^doby nemálo'
významného protestantského tábora zůstala katolická církev či spíše ka~
tolioká složka společnosti jedinou společenskou silou, která se nenechala
zahnat k ústupu.
Katolicismus je u ná3 jediným společenským útvarem, který v posledních dvaceti letech nepřestal být v pohybu, a'to v pohybu voelku správným směrem i za velmi nepříznivých okolností. Přestože by bylo mozno"k*
jednotlivým formulacím i k celkové koncepci "31 bodů" říci leocos kritiokého, nesmí nám uniknout to podstatné: jde ó laiokou iniciativu a laici se tu hlásí ke slovu a chtějí být při tom, až dojde k jednání. Tento
nepochybně demokratický prvek představuje celou záležitost jako eminentne důležitou. Nezáleží'tolik na tom, že současné politické vedení na"
navrhovaný rozhovor není připraveno; překvapilo by nás spíše, kdyby tomu bylo jinak,
"
v
Dnes existují v naší společnosti dvě více nebo méně vnitřně strukturované a integrované společenské a v širším smyslu politické síly:
komunisté a katolíci. Ubě tyto'části společnosti jsou značně zatíženy^'
svou nedemokratickou minulostí, ale obe jsou v přítomnosti konfrontovány s nutností podílet se na demokratizaci společnosti a také se vnitřně
demokratizovat. Haše náródní budoucnost je némožná a nemyslitelná bez "
těohto významných složek$ ¿je "národním zájmem, aby demokraticky'smýšlející komunisté a katolíci našli cestu'k rozhovoru jak mezi sebou, tak s" oetatními demokratickými'silami menšími. Žijeme dnes zase jednou v historicky mimořádné situaci; Na pořadu dne je kulatý stůl a dialog,"z něhož
nebude vylučován nikdo - sám se vyloučí ten, kdo dialog odmítne. Demokraté této žeme se musí spojit a jasně a zřetelně prohlásit, že chtějí
nadále^žít spolu, a ne proti sobě, že se navžájem chtějí respektovala '
že ohtějí o^prosazení"svých cílů a programů, kterých se pochopitelně nehodlají vzdát, bojovat, čestně a otevřeně, bez postranních úmyslů."a s respektem k' lidským i občanským'právům svých partnerů a protivníků. !
Máme-li se uchránit nových katastrof, potřebujeme právě dnes nový
Rudolfův majestát, přiměřený naší velmi komplikované době.
Převzato z Lidových novin č 4

Vážený pan
místopředseda vlády
Matěj Lúčan
Nábřeží kpt.Jaroše 4
P r a h a
Malá Strana
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•
Mikulovice 27. u>>. 19<->o

Vážený pane místopředsedo!
V minulých dnech informovaly hromadné sdělovací prostředky naši veřejnost o setkání ~
katolických duchovních s Vámi. Zprávu o
tomto setkání podal i deník Rudé právo ze dne 21.5.1988 v komentáři
"Pln V podpora"konstruktivnímu dialogu mezi státem a církví".
.K lítosti naší, k lítosti velké většiny věřícího lidu konstatujeme, že je opravou velká škoda, že dialog mezi státem a církví je
v samém zárodku degradován zamítavým postojem vládních představiteli
k požadavkům a návrhům věřícího lidu, tlumočených jeho nejvyšší autoritou kardinálem Františkem Tomáškem, který je nejkomptentnějším zástupcem církve v CSSR.pro jednání s vládními představiteli. Tímto „zamítavým postojem se po iýrdila^i s kutečnost, že hlas kardinála Tomaška
nebyl slyšen v minulosti a nechce být slyšen ani dnes,-i když je podpořen více jak půl milionovým počtem podpisů pro petici s 31 body požadavků věřících, adresovanách vládním představitelům CSSR.
Jak je chápán ve své podstatě konstruktivní dialog mezi státem a církví, dostatečně vysvětluje odpověď obsažená v podtitulku
uvedeného komentáře Rudého práva ze dne 21.5^1988: "Odmítáme pokusy
zneužívat náboženství proti zájmům vlasti.J' Zel až příliš známé názvosloví a pojmy, jimiž bylo poznamenáno údobí neblahých padesátých
let stalinské diktatury.
My věřící:občané rozhodně protestujeme proti takovému postupu ,
našich vládních činitelů, vyjádřeném zamítnutím konkrétních požadavků kardinála Františka Tomáška, vyjadřujeme tímto jemu plnou podporu
a vyzýváme i ostatní věřící k podpoře naší nejvyšší církev í autori%ýy.
Za společenství vařících jeser.ického kraje
Šnajdr Jiří, 790 84 Mikulovice
540
Hanulík Josef, Písečná 161
Soukup Ladiílav, Zlaté Hory 2
Nedvěd Ladislav, Rapotín

Na vědomí: Svatý Otec Jan Pavel II., Vatikán
Kardinál František Tománek, parinas český
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Bratři a sestry:
Jistě neunikla v poslední době Vaší pozornosti kampaň našich sdělovacích prostředků, zaměřená proti našomu nejvýšŠímu představiteli
řím. katol, církve kardinálu Františku Tomáškovi v souvislosti se zamítavým stanoviskem naší vlády k jeho dopisu, ve kterém jsou předkládány
našim vládním činitelům konkrétní návrhy a požadavky věřících k nastolení nových vzájemných vztahů mezi církví a státem.
Z tohoto pohledu vyzýváme všechny věřící a všechny ty, kteří oe
zasazují o spravedlnost a právc v naší zemi, aby se semkli v jednotě.
Božího lidu kolem svého arcipa3týře a vyjádřili jemu svoji.jednoznač- .
nou podporu, V tomt« smyslu nenechejme nikcho na pochybách, co pro nás,
pro naši církev jo a znamená Otec kardinál František Tomášek.
Odležme v této době všechny malicherné řevnivosti a smiřme se mezi sebou navzájom, spojme se v jeden Boží lid v jednotě lásky pod záštitou naší Matky.
Pánovo "Nebojte so!" platí teef právě pro nás prc všechny v tuto
dobu.
Nesnažme se nyní skrývat své postoje za tzv. "volit menší zlo".
Této naší taktiky se využívá hezkou řádku let a toto se pak stává tím
zlem největším,
.
Provázejme své modlitby jasným postojem, aby naše řeč byla: "Anc,
an*, - no, ne!"
.
Zajisté vy všichni, kteří jste se zúčastnili různých setkání s Otcem kardinálem, velice dobře znáire jeho základní stanoviska, na která
kládo ten největší důraz; ,rVy, křestané so musíte stát světíomí " A oo
t® znamená ve svých důsledcích? Buďte příkladem všem a všude, na každém místě, na svých pracovištích, v rodině, v celé lidské společnostiI
• •••Všechno tedy zásady, ktoré musí přijat bez výhrady každé společenské
zřízení, kterému záleží opravdu na blahu náreda a celého lidského společenství.
Podpírejme se vzájemně modlitbtu a nesme světlo Kristcvy lásky,.,!
Proto: "Spej nás v jedno, Pane!"
Ježíš a Maria je s námi!
Vaši bratři a sestry
ze severní Moravy,
Báno ve svátek Navštívení Panny Marie 31«. 5, 1988,
.
P.S.s Tatt naše výzva neznamená ve své podstatě nev«u iniciativu, VždyS
ta
již byla zahájena a dána příkladnou statečností a odhodlaností
našich bratří^ sester a vyvrcholila rozsáhlou podpisevror akcí£ je
to jen malý p:rífipěvek k ujasnění situace posledních dnů - jistě '
nedokonalý, ale vyohájzajíoí z pozice dobré vůle. Takt» at je chápán!

SJEDNOCENÍ CÍRKVÍ
Každoročně v lednu konáme od 18. do 25. týden modliteb za sjednecení církví křesťanů.' Zavedení tohoto týdne má zdůraznit význam každého jednotlivce v Božím plánu.
v5.6.1950 Jan XXIII. uvedl v činnost Sekretariát pro sjednocení
křesťanů. Otázka ekumenismu byla projednávána také na II. vat. koncilu, na kterém byl schválen a uveřejněn dekret o ekumenismu - Unitatis
redintegratio. V 1. kapitole, kde jsou uvedeny katolické zásady ekumenismu, čteme tato slova„Boží láska se projevila k nám v tom, že Bůh poslal na sv:?t svého jednorozeného Syna, aby se stal člověkem a vykoupil nás, a tak obnoví}.' a sjednotil celé liaské pokolení. Dříve však, než se obětoval
na oltáři kříže, modlil se k Otci za věřící těmito slovy:vAt všichni
jsou jedno, jako ty, Otče ve mně a já v tobě, tak i oni at jsou jedno
v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi,mne poslal."
Jsou-li proti sobě rozděleni vyznavači Kristova jména, není-li
mezi nimi jednota, nemůže svět uvěřit, že křes tané jsou d*ti jednoho
Otce.
^Kardinál Bea prohlásil: „Jedním ze základních důvodů neúčinnosti
křestanství v posledních stoletích je jeho roztříštěnost" a tuto roztříštěnost nazývá „největším skadnálem století".
Když si uvědomíme, ža počet lidí, kteří o Bohu nic nevědí neuo
se setkávají jen s negací 3oha, s popíráním jeho existence, den. ze
dne závratně stoupá, pak pochopíme, jak naléhavě je potřebné naše sjed
nocení.
Je třeba si uvědomit, že jsme zodpovědní za nevěru světa% nebot
moc neusilujeme o sjednocení. Lidé usuzují p->dle toho, co vidí. Slyší,
jak hlásáme lásku, a vidí přitom, jak se nemilujeme a někdy i nenávidíme.
V tom
týdnu se ke společné modlotbě za sjednocení shromáždí téměř miliarda křesťanů. Každý z nás může pracovat. jiaBožím díle, nebot
ka"dý z nás je přímou příčinou bud jednoty nebo rozdílení.
Modlíme se tedy za sjednocení křesťanů. Kdo se za toto nemodli..,
ukazuje určitou lhostejnost, iile modlitba sama nestačí. Páguy zdůrazňoval: „Splatně jedná, kdo se za vítězství modlí a přitom nechce bojovat. " A'Tomáš Morus žádal na Pánu, aby nejen přijímal jeho modlitby,
ale aby mu dal i sílu a možnost k uskutečňování toho, za co se modlí.
Je tedy dobré se modlit za sjedriocení ^církví, ale je také třeba
jednat.
Svět se obrátív jestliže se křesťané sjednotí a církve se sjednotí, jstliře se křesťané budou milovat. A ted ruku na srdce: snažíme
se o to?
Kolik je mezi námi ještě sporů, .kolik lhostejnosti, neznalosti,
žárlivosti, přehrad, předsudků k sobě navzájem? V rodinách, na pracovištích, ve farnostech atd. Naše vlažnost, sobectví, uzavřenost způsobují rozdělování. Pramen rozkolů je v nás a je stále živý. Jedinou
cestou ke sjednocení církví je úsilí o svatost v každé církvi, která
sjednocení chce. Sejdeme se, když'~budeme důsledně plnit Kristovu vůli
- a ta je jasná: mějte se navzájem rádi, bučíte jedno,, pomáhejte si!
V tom je přece radost Otce, když si jeho děti rozumějí. Toto nám zdůrazňuje i závěrečný dukument o ekumenizmu: Za duši ekumenického snažení nutno považovat obrácení srdce a svatost života ve spojení s modlitbou. Toto lze právem nazývat duchovním ekumenismem, /odst.78/ Bez
tohoto vnitřního sjednocení srdcí, i kdyby představitelé církví podepsali dokument o sjednocení už dnes, bylo by to vyhlášení něčeho, co
není. A v praxi by to nebylo k ničemu. Papír nás nesjednotí.
Při sv. přijímání se dělímevo chléb, který nám dává Pán. Eucharistií se jednota církví uskutečňuje. 1 Kor 10,17: »Je to
jeden
chléb a proto my - i když je nás mnoho - tvoříme ^dno tělo* protož«?
všichni máme účast v tom jednom chlebě."
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Máme velkou úctu k tomuto chlebu,Kristovu Télu,které přijímáme.
Ale jakou máme úctu k Tělu Kristovu,které v církvi tvoříme?
Kristus touží vyslovit slova věčného posvěcení ne pouze nad chlebem,který je na oltáři,ale také nad svými údy,jimiž jsme my sami,
nad údy osamělými,zmrzačenými,rozptýlenými,oddělenými ve skupináchchce nás sjednotit,oživit,aby mohl na konci mše sv, říci:"Toto je
mé tělo!"
Někdy jsme v minulosti slýchávali,jak někdo znesvětil eucharistii
-sv. hostii.Byli jame touto skutečností pohoršeni-citelně se nás to
dótýká-oprávněně,ale přesto zase na druhé straně jsme úplně klidni,
když rozbíjíme Kristovo tělo-církev - svým pohrdáním druhými,svou
nedbalostí,nepřátelstvím,pomluvami,vlažností,nezájmem.
rozdfliňa^ida buďi~prěď~švexem~5vedectvm

ňibó~poEorsěňI.

Jak tedy prožít tento týden?Prožít jej ve snaze o sjednocení,
zlepšit zase svůj vztah k druhým i k Bohu.Snažit se o to,aby tento
týden a následující dny byly dny,kdy v našich rodinách zavládne jednota,
shoda, obětavost jednoho pro druhého, zájem jednoho o druhého.iNebot^
aby došlo ke sjednocení,je třeba,abychom se sjednotili nejprve v rodině, neboť rodina je živou buňkou církve.Pak dojde ke sjednocení ve
farnosti,ve farnostech,v národě a mezi národy.

Pane Ježíši,v předvečer své smrti jsi za nás prosil,aby všichni
Tvoji učedníci byli jedno,jako Ty ve svém Otci a Tvůj Otec v Tobě.
Dej nám,abychom bolestně pociťovali svou nesjednocenost jako nevěru. •
Dej nám,abychom poctivě uznali a statečně odvrhli svou lhostejnost,
nedůvěru a vzájemné nepřátelství.Dopřej nám,abychom se všichni bez
vyjímky sešli v Tobě,aby nejen z našich úst,ale také z našich srdcí
neustále stoupala Tvá modlitba za jednotu křesťanů.Za takovou jednotu
jak Ty ji chceš,a těmi prostředky,jak Ty je chceš.Dej,abychom v Tobě,
který jsi dokonalá láska,našli cestu jež vede k jednotě v Tvé lásce
a v Tvé pravdě.
/ Modlitba je převzata z nového katolického kancionálu z r. 1975
str. 23./
Prosíme věřící o zařazení této modlitby do svých pravidelných
soukromých modliteb po celý rok.

Výzva ordinářům a kněžím :
"Věřící občané našeho státu mají plnou svobodu vyznávat svou víru,
přičemž nejsou nijak zaregistrováni"-to' jsou slova,která ve sdělovacích
prostředcích před celým národem representovala názortfřadu pro věci
církevní při MFC obou vlád.Chceme věřit,že jsou to slova pravdivá.Podle
skutečnosti zatím platí':Nejsme - li jako věřící registrováni,nemáme
samozřejmě stranu,ani jiné mluvčí,kteří by naše problémy tlumočili na
veřejnosti..í.*
S nadějemi jsme uvítali projev M.Lúčana /zveřejněný v KN č.23 z5.ó.
1983/,ve kterém se oznamuje u.^ut^ňování pravidelných schůzek církevních představitelů se státními orgány na všech úrovních.Vznikla tím
opravdu základna pro "permanentní dialog"na níž se řeší všechny náboženské problémy? Chceme,aby zveřejněná slova byla pravdou.
Proto Vás žádáme jako účastníky výše uvedeného dialogu,abyste tlumočili za věřící dále uvedený problém a další!Při jednáních považujeme za důležité sledovat,aby nedošlo k rozporu mezi proklamacemi mluvčích vlády a mezi prováděcími pokyny nižších stupňů řízení.Slíbený
dialog by snad mohl obsahovat i zápis požadavků či vyjádřených názorů,
které jsou předmětem .jednání,o čemž by věřící měli být informováni.
Při podrobnějším pohledu na otázku vyučování náboženství vidíme,
nakolik jsou snahy vlády opravdové a jaký negativní dopad má skutečnost, že úpravy nevycházejí ze vzájemného dialogu.Jen věřící dobře ví,
čeho je jim zapotřebí.pro nerušený náboženský život.Jednostanně nadiktované změny označované jako dobrá vůle,se nemohou vydávat za kroky
vstříc.
Ve svém projevu v KN M.Lúčan uvedl,aby se přihlášky soustředily na
příslušných-církevních úřadech,Ty by je pak předaly prostřednictvím
církevních tajemníků ONV,které by v dohodě s řediteli škol zařídily
potřebné.
Jádrem poníží totiž není jak všichni ví strach rodičů s ředitele
školy,kterén|u nesou přihlášku,ale obava o dítě,které může být -- a bývá
- před kolektivem školy a cg^jag., okolí vy smí váno, napadáno, anebo v méně
okaté formě si tento "punc"ci'spíše neodnáší na studia..Často tam,kde se
najdou ve vedení školy moudří lidé,schopni výuku náboženství nebrat jako problém,nemohou to učinit.protože"neposkvrněný profil školy"je hodnocen jako jediný správný,Jména dětí přihlášených do náboženství projdou spoustou rukou - dle V3^še uvedeného citátu - až pak skončí ve škole. CO SE TEDY ZMĚNILO? A-především - toto je opravdová
r e g i s t r a c e » Opravdu jediná možnost,je umožnit výuku náboženství v mimoškolních prostorách.Jinak stále existuje nebezpečí nátisku a diskriminace.Každý jmenný seznam,který kněz odevzdá,protiřečí všemu,co bylo o
svobodě náboženství řečeno.
Také úprava hodin výuky byla v tisku přislíbena a snad už zlikviduje nepochopitelnou směrnici,podle níž měl vyučující kněz zvládnout tytéž osnovy za několikanásobně menší počet hodin v místech,kde bylo málo dětí,Nebude-li tomu tak,předneste prosíme i požadavek pravidelného
a neměnného počtu hodin»
Tak jako v jiných oblastech náboženského života,tak i ve věci vyučování náboženství trváme na tom,aby to bylo jen vnitřní záležitostí
církve,bez jakéhokoliv vnějšího zásahu.
Milost síly a moudrosti Ducha svatého Vám vyprošují a o svém odhodlání stát pevně za svou vírou ubezpečují farníci,kterým loží na
srdcí budoucnost a celková duchovní obnova našich národů.
•;rsr ,
• v^ , < *
12, června 1988

