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Generální vikář pražské arcidiacéze Jan Lebeda a kttaavaík metropolitní kapituly u sv.Víta ThDr.Antonín Liška byli dne M . června vysvěceni v katedrále u sv.Víta v Praze na biskupy. Jsou nyní světícími biskupy pražské arcidiecéze. Hlaví1 ím světitelem byl pražský arcibiskup T^Dr.František kardinál Tomášek, spolusvětiteli papežský nuncius se ^vlastním posláním arcibiskup Francesco Colasuormo & světící
biskup pražské arcidiecéze ThDr .Kajetán Matoušekř který byl tímto aktgm konečně uznán oficiálně státními orgány jako světící biskup. Kromě krátkého období tzv.pražského jara nikdy nesměl vystupovat jeko
biskup. Je už dlouhá léta farářem jedné pražské farnosti. Svěcení se
^účastnilo 6 biskupů ge zahraničí, mezi nimi kardinál Macharski z
Krakova, biskupové z Rezna, Míšně, Berlína a Vídně, Z administrátorů
česk^cho moravských diecézí byli k nemilému překvapení věřících přítomni pouze Karel Jonáš a Fr.Vymětal. Ostatní administrátoři tuto událost ocminuli. Poprvé veřejně jako biskup s infulétni vystoupil Xcá"
lovéhradský biskup ThDr.Karel Otčenášek, který už mnoho let musí nucené působit mimo svoji diecézi v duchovně mrtvé farností na okraji
Ústí nad Labem jako obyčejný farní administrátor. Státní orgány zastupovali ministr kultury ČSR Milan Kymlička, ředitel sekretariátu
pro věci církeví í při tn:n.kultury Fr-Jelínek, Pr.Cinildr z ideologického oddělení ÜV KSC - klíčová osobnost pří realizaci církevní politiky strany a státu, a další členové sekretariátu pro vě-ci církevní.
Přítomno bylo více jak 200 kněží ze všech českých a moravských diecézí, což je vzhledem k významu události málo. Mezi nimi byli i kněží různých řádů, oblečení v řeholní roucha. Jako hosté se účastnilo
přes 90 ciplomatů západních ambasád v Praze, mezi nimi i několik velvyslanců. Počet přítomných věřících lze odhadnout na ? - 8 tisíc,
což je méně než účast 6.března t.r.
Slavnostní bohoslužba začala v tO hodin dopoledne. Tentokrát
nebyla učiněna trapná a hloupá opatření policejních orgánů, která,
jsou ještě v pamčti ze 6.března. Žádné tramvajové výluky* silniční
k.-ntróly, legitimování, omezování na svobodě apod, Alece policejních
orgánů se omezily na fotografování a sledování celé akce. Jí a Hradčan«*
skénj nám. bylo více uniformovaných příslušníků VB, kteří tentokrát
dovolili parkovat i před arcibiskupským palácem nikoli z důvodů benevolence, ale aby se co nejvíce zmenšil prostor před palácem při aplausu kardinálovi. íía průčelí arcibiskupského paláce byla jakási plenta, která zakrývala balkon, z něhož kardinál žel mává přítomným» Před
ti v katedrále bylo mnoho příslušníků StB, kteří měli v kněžišti specielní kanuru, kterou snímali průběh obřadu i tváře přítomných věřících a kněží. Nebyl Zosnamenán případ nehorázné provokace z jejich
straiiV.
Hned při vstupu do katedrály věřící mohutným potleskem vítali
Otce kardinála, který byl doprovázen přítomnými biskupy, oběma svěceno í a mnoha bohoslovci litoměřického semináře. Před začátkem obřadu u hlavního oltáře promluvil jménem biskupů a věřících biskup Otčenášek. Jehí vynikající řeč byla několikrát přerušena dlouhotrvající®
potleskem. Ve svém projevu připomněl význam událostí vděčení a poté
jasnými a výstižnými slovy podtrhl význam & činnost hlavního evStite* .
le - kardinála Tgmáške, Zároven vhodným způsorben* sdůrazrfij kajríliflál<p*
vu myšlenku dialogu % jeho dopisu předsedovi vlétly, iía závěr připo»snol souběžné $$lavy <chri»tiani«s«e
Susi a progríwi desetiletý ČAJchovní obnovy v Čechiích a ne
která byla vyhlášena v ä1«u1«bi
roce, Vyřdvihl zvláště bl.Anefl«* Českou jejíž svatořečení Šeskjf náré#
Očekává 9 naději. Biskup Otžťífiářefc d*4 celemu průi&iM
vnosti öö^
-stojný 4 duchovní ráz.
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Otec kardinál Tomášek před úkonem kajicnosti vyjádřil přesv8d8e
ní, že tato slavnost je počátkem obratu k lepšímu, protože stále 9
diecézí v Československu nemá svého biskupa. Jeho úderné slovo bylo
přeruáováno souhlasným potleskem. Před vlastní•konsekrací Otec kardi
nál vyzval k věrnosti Kristu a Sv.Otoi ne;jsn oba svěcence, ale všech
•ny shromážděné kněze a věřící. Odpovědí byl nadšený potlesk. Při bohoslužbě zpívali bohoslovei a Ženský sbor. Bohoslužba byla také do• provázena lidovým zpgvem, vyjadřujícím zahálenou úSast na dění. Na
konci bohoslužby prošli oba nově vysvěceni biskupové celou katedrálou, aby udělili své biskupské požehnání. Na aávé.r slavnosti promluvil arcibiskup Colasuon.no a Vatikánu, v jehož srozumitelné Češtině
pronesený projev byl kvitován souhlasným potleskem. Opustil usus diplomatické řeči a mluvil střízlivě, ale velmi jasně. Žádné fráze., ale věcný obsah jeho řeci dává tuďit, že vatikánská diplomacie začíná
•chápat naše svízele a nedá souhlas k ústupkům z r.1973, které nadělaly tolik Škody. Připomněl význam přítomné chvíle, která se bude opakovat 12,června v Trnavě při svěcení Tána Sokola. Pak položil výmluv
nou otázku „A co potom?", která rozechvěla katedrálu. Vyjádřil naději na obsazení všech uprázdněných biskupských stolců. .Bylo důležité,
že vyzdvihl autoritu a zásluhy Otce kardinála před přítomnými zastup
ci státních orgánů.
Po arcibiskupovi Colasuormovi si vzal slovo biskup Jan Lebeda,
aby jménem obou světících biskupů poděkoval za Boží milost, které se
jim dostalo. Krátce připomněl historii pražských světících biskupů a
vyzval věřící k modlitbám za oba vysvěcené biskupy, což bylo přijato
potleskem vyjadřujícím podporu a naději, že oba novosvěženci budou
pokračovat a rozvíjet započatou cestu kardinála Tomáška.
Před katedrálou připravili věřící přítomným hierarchům mohutné
ovace. Přistavená auta odvážela hodnostáře na recepci. Před arcibiskupským palácem stojící věřící si vynutili, že Otoč kardinál s#někte
rými biskupy v yšel z paláce a přítomným požehnal. Ozývalo se volání:
„At. žije Otec kardinál", „Chceme náboženskou svobodu" aj. Ve svých
ukázněných projevech věřící vyjádřili své skutečné tužby a jasně pří
tomným státním orgánům ukázali, kdo je jejich mluvčím a těší se jejích respektu.
Celý průbéh slavnosti včetně d*ní před palácem snímalo několik
západních televizních společností. Bylo přítomno též mnoho zahraničních novinářů. Podle popisu události by se mohlo zdát, že převládal
triumfalismus a povrchní nadření. Opak je pravdou. Atmosféra byla na
plněna duchovním odhodláním jít sa Kristem navzdory obětem, které to
stojí. Odhodlanost spojená s hlubokou pokorou a vírou, že je vše
v Boží moci. Bylo možno zakusit živou naději, že spatné se obrátí
s Boží pomocí v dobré.
13.6.1988

Václav Malý

SOUČASNÝ STAV ČESKÝCH A MORAVSKÝCH HIECÉZÍ BEZ &ÍI2EUJÍCH BISKUPŮ.
Stručný pokus t> osvětlení některých otázek" kolem jmenování nových
btnkupů na osiřelé biskupské stolce a pot&ocných biskupů svítících.
T5VOD:
Ob&etzoTřóní biaJcurvských stolc$ je vnitřní záležitos-tí církve a jejím právem. Po II.vatikánském koncilu také -včt&iiia států, do jmejaová-
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tit binkupů nezasahuj«'
Kácí stát má z nepochopitelných d&vodů j»sně definovaný cíl, likvidovat cirkev ti náoežeíictví vůbec a vytvořit -ateisticko« společnost,
tj. společnost ijez Boha. Je proto jaswé, že se snaží ze v&ech sil p
t(j, aby biskupové stáli co n e s á n é v eestě tomuto ásrilí, když už se
vždy nedaří, aby se biskupové na těchto úmyslech státu podíleli
přímo svou liknavostí, b4»livosti a kolaborací.
• Samozřejmé církev» to jest věřící sě Sv.Otcem, biskupy & knSšiai
dohromady, chce něco naprosto jiného; aby byli biskupové opravdovými
pastýři podlt? Kristovn v w r u a vedli jim svěřené ovečky cestou spásy,
coí znamená, v duchu důsledného následování Kristova evangelii. To
vede lidi V pochopení smyslu života, který přesehuje hranice tohoto
SV^ta a času öo věčnosti, -MĚsleoným následováním Krista sloupí věřící také neilépe blahy celé společnosti. Kfestsn, který opravdově, nejen zdánlivě uskutečňuje v celém m.yólřní; s l o v e c h * s t a l t e í c h Kristorn výzvu k následování, neajůze společnosti nikdy é nijak 3kod.it. Naopak bude nejuxitečně^&íni člene© ka'í;dého lidského společenství a dok<wioe tudř- ^eau zprostředkovávat dbpra, kt<prá ono samo dosáhnout neNespolehlivějším poznávacím žnakeffl správného postoje biskupe je
$eho nekompromisní věrnost Sv.Ot-ei, Věrnost, dokažovaná ne plenými
frázemi, které jsou j^n Isiveu kattufláší, nýbrž celkovým otevřeným
postered. Takto ^sou věrní biskupové majákem pravdy, ukazateli správ-"
né cesty pro všechny, prostředníky blahodárných prostředků spásy e
požehnáním pro celou sp ' lecnoat. „Vy jste sůl země... v y jste světlo
světa 1"
• ß ,t r tik t c r ß

c i r k v e .

K a t d i t k á církev /zt už' latinského Obřadu, zvaná římskokatolická,
nebo bySttfitekčho obřadu, zvaná řeckokatolická a v^eehrr ostbtní cír-'>
kevní společenství odli^néh© oařadu, které jsou v jednotě ae flv.Otce*
zapoceny na Ved-ní Vatikánu/, má hierarchické neboli
uspO*
fádání fta rozdíl od vět&iny lidských organizací v současném sif&tS.
Abychom
nu lépe porozumněli, uvedeme srortmání s rostenými spo*lečnostmi, at u£ se jedná o státní útvary nebo soukromá «polečetjství,
sdružující lidi ke společné jakékoliv Činnosti. Ve
«tátů si
volí n«jvyšší představitele» státu a význar%ných řídících úřadů všichKilr občané g volebním právem, at už přímo neoo nepřímo prostřednictvími svých volebních nástupců. Tot« ^e samozřejmostí* pťc politické
Stťany a rilzné společnosti, že si vr»lí jrvé hlavní představitele. Ti
ťi pak vybírá,ií své spolupracovníky. Tím dafetávcií tito představtt 1 - přžslusneu moc a mohou vykonávat příslušné funkce. Vycházejí
s. .-.isaáyt „Všechna moc pochází z lidu«*'
li katolické církve jt tomu jinskr, všechna »^ec poch4&í 9ů 3oha.
•Cristas řekl dvanácti apobtolům jasně: »j>5nti je mi veěkerá moc na nebi i na zenii, Jd^te tedy, uěte všechny národy, učte je zachovávat
všech^®,
5sem ván), přikážu!." «Kdo vés poslotfchá, »ne poslouchá,'
kde vámi pohríH» mnou pohrdá," Mluvíme ř> moci a poslání svátostnéhr
kuežství. Svláětní «Joe dal Pán apoštolu i»etr*viß áeho nástupcům.Aft
15, tö; Lk 22,32; J«n 21,15-17/ Původcem a dárcem kněžatví j« aůh.
Pi*es papeže ta bisfcujpy
předávána mo«c iál^ na kn^že. Bovněž jakékoli 5óné poslání v církvi, které souvisí přímo s k n ě a s k ^ iunfccí, au*
»í «lit schválépí n souhla» c£rketf|uch předrtavitejů,
í když pe,i>eže volí sbor
nedávají m me«
fele
Jiťífcí
V r a t n ě řeve na; jsou jak* slukovi v Káni ^Sfliig je^é, kteří e^iftřživili nádoby 9 voda*», ale zázrak t>|rwi^ngftí vykonal toriétua. Papež dostá*
ad Bohe ívlá€-tití saoc,
« por-oc j^ro í^t^rs^r-ciu, učiteiském §
fcfi^žřkavi
Uei.í vüpltm *ro «v<- fyzické & p«ychi-clril sífrPUr

nosti nebo osobní vlastnosti jako např.předseda nějakého spolku, kte
rý má pro tyto vlastnosti důvěru členstva. Papež dostává potřebné,
mnohdy obdivuhodné schopnosti od Boha; proto se právem nazývá Kristo
vým náměstkem.
J m e n o v á n í
b i s k u p ů .
Prostřednictvím papeže přechází moc na biskupy. Děje se to te.k,
že papež jmenuje biskupa buď sám, nebo na návrh podle pravidel církevního zákoníku /CIC čl.320/. Nového biskupa světí bud Sv.Otec sám,
nebo biskupové jím pověřeni.
Po úmrtí biskupa má řídit diecézi prozatímní správce podle pravif
del církevního zákoníku. Tento správce nemůže světit kněze, diákony
a vůbec vykonávat úkoly, které patři pouze do pravomoci biskupa. Má
také být co nejdříve vystřídán řádným biskupem.
U nás se prozatímním správcům diecézí říká ordináři. Nikdo z řadových věřících nemá jaáno, jak se k tomuto úřadu dostali a jakou
pravomoc ve skutečnosti mají. Nechceme posuzovat jednostlivé předsta
vitele, ale všeobecně je známo, že řada z nich svěřené diecézi spíše
škodí, než prospívá.
Zástupci státní moci, hlavně představitelé Státního úřadu pro věci církevní, se fenaží lidem namluvit, že vztahy mezi církví a státem
jsou harmonické. Ale věřící lidé vědí ze zkušenosti, že tomu tak
není. Spousta z nich na své kůži prožilo a prožívá tolik šikanování
a příkoří, že žasnou, jak mohou mít státní mluvčí odvahu takové nehoráznosti tvrdit. Rozhořčení nad takovou licoaěrností bylo jedním
z důvodů, proč lidé tak ochotně a spontánně podepisovali petici za
práva věřících shrnutou do 31 bodů. Míra lží zřejmě už přesáhla hranice únosnosti, /ja ký to výsm°ch proklamované „otevřenosti"!/ že
petici podepisují i lidé nevěřící nebo jiného vyznání, aby vyjádřili
souhlas se spravedlivými požadavky věřících, protože cítí, že je to
zároveň boj za všeobecná práva jich všech.
Nejsmutnější je ovšem postoj některých ordinářů. Nechceme nikoho
osobně soudit; to je záležitost spravedlivého Boha. Ále musíme mít
kvůli sobě. jasno o jejich postojí, pokud jde o samozřejmá práva těch
kteří jsou podrobeni jejich vlivu. Nedělají pro církev ani to dobré,
co by mohli, co jim nikdo nezakazuje; naopak za jejich projevy a pří
pisy s vlastnoručními podpisy se často skrývají církvi nepokrytě nepřátelské postoje státních orgánů.
S t a v
v j e d n o t l i v ý c h
d i e c é z í c h
v č e s k ý c h
z e m í c h .
V polovině ze šesti diecézí zemřel sídelní biskup za druhé světové války a biskupské stolce zůstaly až do konce války osiřelé. Po
válce byli do r.1947 vysvěceni noví biskupové, ale v neblahých „páde
sátých létech" byli v Šs ig hni sídelní biskupové - až na královéhradeckého Dr.Mořice Pichu, a to jenom pro jeho příliš pokročilý věk - násilně 2baveni možnosti vykonávat svou pastýřskou činnost a drženi
ve vězení nebo jiné internaci, Na práSské sídlo byl dosazen biskup
až v roce
do Olomouce v r.1970 a ú Hradec Králové i přes ten
„odměk" zůstal dodnes neobsazen.
P r a h a .
Arcidiecéze zůstala od roku 194í po smrti Karla Kašpara
osiřelá až do roku 1946. V té době byla spravována kapitulním vikářem Bohumilem Opatrným. V r.1945 byl vysvěcen a jmeiiOv4n pražským
arcibiskupem ThDr.Joéeř Beran nar.v r,1888. Po r.1949 byl až do nuce
ného odchody z vlasti v r,1965 internován na různých místech mimo v
Prahu. V r.1965 byl jmenován kardinálem a nuceně trvale bydlel v Římě, kde 2emřel Toku 1969. Po internaci TI Dr.Josefa Berana až do roku
1965 spravoval arcidiecézi kapitulní vikář Antonín Stehlík z tzv.Mí-

rovéha hnutí katolického duchovenstva, V roce 1965 nastoupil na arcibiskupské sídlo jako apoštolský administrátor biskup ThDr František
Tomášek» najp.3<3.6. 1©99, 'který byl vysvícen na biskupa v r. 1949 olomouckým arcibiskupem. V roce T977 byl jmenován pražským arcibiskupe«.
Kardinálem byl pmeriftván in pec tore v r.1976, veřejně v r.1977. V dob* uprázdnění diecéze byl světicím biskupem «nt.E 1 tsohkner, kt#řý ze-»
mřel v r.
J a 1 « pomoc-ní světící biskupové pro pražskou diecézi
byli vysvěceni ŤhDr.Kajetán- Matoušek nar.1910 a ThDr.Ladislav Hlad
nar. 1908, dnes již zesnulý. Ve svém úřad" mohli působit rien v r.1968
«1969.
H r a d e c
K r á l o v é
:
Biskup Thür, Mořic Píchá nar.r.
vy«»
konával zde svou pastýřskou služ o i od r.1931 až do své smrti v jr. 1956.
V r. 1950 byl pro toto sídlo & řiá§ čt.pnickým právem po smrti stávajícího biskupa vysvěcen Thür.Karel Otčenášek. Nastoupit biskupský úřad
au váak až a© dnešního dne státní moc nepovolila. V padesátých letech
byl větněn. pak pracoval manuálně a od r.1965 je v duchovní správě,
nyní v Trn,i cích u Ústí nad Labem. Je příznačné, že za to, go celebroval jaíro bis1 u p mši sv. na jubilejní pouti ke cti bl. 3d is la vy v Jabloň« éra v Poaještědí v srpnu í^'7, dostal důtku od litoměřického ordináře. Od r.1969 až do současné doby ja kapitulním vik'řem Karel Jonáš,
L i t o m ě ř i c e :
Po německém biskupovi ThDr. Ant. Weberovi, který po válce v r.-f947 odstoupil, byl vysvěcen pro tuto doecézi v r.194?
ThDr.Stěpón Troch ca nar.190% V padesátých letech byl vězněn a pak
byl internován /také za vilky byl v koncentračním táb . ř e A Svou pastýřskou službu nastoupil opět v r* 1968, v r • 1973 byl jmeiíovín kardinálem. Příslušné viřady mu Činily velká příkoří* která jej předčasně
udolala. Zemřel v r.1974. Od té doby je sídlo neobsazeno. V době, kdy
nesměl řídit diecézi byl kapitulním vikářem Eduard Oliva. Po smrti
ardinála Trochty je kapitulním vikářem Josef Hendrich.
e s k é
B u d ě j o v i c e :
Po smrti ThEr.Simon* Bárty v r.
1940 zůstala diecéze nsÉřelá«.r.áV roce 1945 - 1947 byl ke pitu* ním v i M *
řem Jan Ca.is. V r. 1947byl pro ni na biskupu vysvěcen ThDr» Jos si* Hloucíl
nar.190'2. Po r. 1949 byl rovněž internován a vrátil se do své funkce
v r. 1968«, Zemřel v r i 972 a diecéze je od té doby neobsazené* Od roku
1972 - 1-74 byl kapitulním vikářem Trdla, od 9.1.1974 kapitulním vikářem Josef Kavale.
O l o m o u c :
Oo roku 1923 do r.1947 byl arcibiskupem Thür.kcopld
fr-^čan /nar. 1866, zemřel 1947/. Za války byl internován na sv.Kopečku.
jeho smrti vedl diecézi dosavadní světící biskup Stanislav Zela,
• Svitnu 1948 byl uveden v dřad olomouckého arcibiskupa ThDr.Karel
«losef Mat o cha nar. 14.5.1888.. Jeho osud byl mimořádně krutý a veřejnost
•o něřii neisí téměř nic. Od r. 1950 byl internován v arcibiskupském paláii, "hlídán Státní bezpečností, která rozhodovala o každém jeho kroku,
Uem?l vůbec kontakt s diecézí ani sc spolubratry ani s rodinou. Ani
jehfc vlastní bratr ho některý rok nesměl navštívit. Byl stále obklopen
příslušníky StB. Za celou dobu neppustil arcibiskupský palác.„Pro srovnání: vězncvé pokud nebyli na samotkách, mohli hovořit alespoň S3 spoluvězni. Tento mučedník však byl ustavičně sám. V r.1961 zemřel. Také
o jeho posledních okamžicích nikdo z veřejnosti nic neví. Jeho pohřeb
v rodném Pitíně u Uh.Brodu měl zůstat utajen, ale láska lidu jemu svěřenému, kterou si za dva krátké roky své pastýřské činnosti získal,
se utajit nedala. V době jeho internace až do r. 1960 - -idy zemřel, řídil diecézi jeho bývalý generální vikář, potom už jako kapitulní vikář
Josef Glosář. Od r • 1969 do r.1973 byl kapitulním vikářem 'ThDr. Josef
Vraiia. Ten byl v r.1973 vysvěcen k pastýřské sluč běs působil jako afcoatolský administrátor do své smrti 30.11,1987. Olomoucká are3diecé»*
mívala dva pomocr ě svítící biskupy, posleoní z »ich VhSř.Stanislftt
2elet nar.
bvl též po r.1950 vězflěii a zamřel »im© duc&orvnjí sjrrávu
« r.1969»

B r n o ;
Za války v r.í940 zemřel biskup ThDr.Josef Kupka. Po jeho sarti řídil diecéai kapitulní vikář Jbsef Kratochvíl. Sídlo bylo
obsazeno
v r.t§46 vysvěcením ThDr.Karla Skoupého nar,T8P6. Biskup
ství stihl stejný osud jako ostatní sídla českých a moravských diecé
zi. Biskup byl v r.1950 internován a v době jeho nepřítomnosti diecé
zi 2novu řídil kapitulní vikář Josef Kratochvíl. Od r.1958 se znovu
ujal řízení diecéze biskup Karel Skoupý a ve funkci setrval až do
své smrti v r.1972. Od té doby je diecéze zase bez pastýře. Od 29,2.
1972 spravuje diecézi kapitulní vikář prelát tudvík Horký.

SQVČASNÝ STAV SWfiífSJrfCH lítEC^ZÍ
S l o v e n s k á

ZUií&i

3IBKUPÖ

h l a t o r l é .

Až do r.1978 nebyla ti% Slovensku žádná církevní provincie. Výjimku xde tvoří jen krátké období církevní vlédy arcibiskupa Velké Mor«
vy sv.Metodě je, jehož surfragánnem byl nitraaský biskup Vichíng.
V době JRakousko-Uherska patřilo západoí Slovensko pod správu ostřihomského arcibiskupství a Východní Slovenska byl« pod správou jágerské církevní provincie.
Po I.světové válce dostala postupně váechna slovett*ká biskupství
slovenské biskupy, kteří byli prakticky podřízeni Šímu» To platilo
o TrnSteké-'ápoštoíské adinii istratuře, kteřá vznikla ze slovenské čás
ti ostřihomského arcibiskupství v fr.l922, Církevně správně však zůstala situacg nedořešená ba formálně patřil* koši^ké biskupství a bis
kupství rožňavské i nadále k jágerské církevní provincii a některé
farnosti jihovýchodního Slovenska dokonce pod
rumunské diecé
ze satmárské.
2a přípravný krok k Utvoření samostatné církeVftí provincie na Slo
vensku můžeme označit provisorní dohod« „»Modus viveftdí" 2 2-2,1928,
kde se Svatá stolice a československá vládě dohodly, ř® ťtiecéze že
uznají tak, aby Se kryly se státními Ijranitremi,
D n e é a í
e i t u * ö e .
řlných padesát let museli slouenétí katolíci čeka-t ija velký des,
i^äiy byla oficiálně Vyhlášena naiaostAt«^ *í*-kev»í pargvifccie
Sloven
sku. Bylo to úterý 1 a.ledna 1 9jS.
Zpráva
z 10.1.1978»
Ňa 2a!:.ladě~p?edchozíčh jednání mezi vládou- Československé socialistické republiky a Vatikánem došlo k dohodě o úpravě diecéanlch
hranic římskokatolické církve a jejich uvedení do souladu s Českoslo
venskými státními hranicemi. Vydáním papežské buly, která byla zveřejněna dne 10.ledna 1978 tak byla odstraněna závislost některých
uiecézí na diecézích v zahraničí. Vnitřní církevní správa se podřizu
je výlučně představitelům katolické církve v Československé socialis
tické republice. V důsledku úpravy církevní správy v CSSR současně
dochází k vytvoření slovenské církevní provincie «« sídlem v Trnavě.
V současné době území Slovenka tvoří jednu samostatnou církevně
správní jednotku - provincii s metropolitním sídlem v T m a v é . Trnavská apoštolská administratur*! se tak stela v r.197© arcibiskupstvím,
žel bez řádného arcibiskupa. Pi> vzájemné dohodě Vatikánu a československé vlády byl pro nově zřízené trnavské arcibiskupství jmenován
pouze dočasný správce ercidie-céze
dosavadní titulární biskup decoriáneký RNDr.Julius Gábriš, apoštolský admiríisrtrátcc trnavský.
K trnavskému arcibiskupství jsoú přidělena jako sufragánpí bi$k«p
ství * Kltře* Banské Bystrici,- SpiSi, Hožnayě a Kosicích.
fieckokatolické biskupství v Prešově má svo^i fcírkev«š sprártmí jed

-

7

-

fiOtKtt, Spadá přím« p<ki správu Svaté stolice.
T t n fc v k :
ApoJMColsM? administratura trnavská brrla «sležena dne
29.^-1522 eddčleníte s&ovfcttské části e<J arcibisrieupstvá ©střihomskáho.
Spsdela pří AO pod »právo Svaté »iiliíe. Lne
197^3 bylo oficiálně
vyhlášeno trnavské biskupství.
fculo
n«se datum 30. >,1977.
Thír.JPavel Jantat'sch se stal prmim správcem nova zřízené Apoštolské
admirintr atury trnav-^é. V 7 n m v * Sídlil* po 300 let ostřihomská kapitulo. VznikrK. Č3K a tratila ostřihomská areidiecéze většinu svého ú-•
zemí, 2 i;*hož byl*' vytvořena apoutolr.ké aáminisxratura a jejím prvním
apoc tolslým ixC sinistra tor em byl dne 22-5» 1922 jmenován ThDr. Pavel Jan«
tausch, dlouholetý í'arář v Ludanxcíoii,. "-eskoslovanská vláda v domněníf
že na ní ořešlc jmenovací právo rakcusi&ých císařů, protestovala proti
ílantaucohóvě jmenování papežem Piem XT. i toho oavoia nylc odloženo
i Jentauschovo vysv&eení ňa biskupa juž na 14.6*1925. IC jelo ý én;; se
pfrji- vytvoření Cyrilometodějské bohoslovecké 1'ekulty v Bratislavě v r.
19"*6. Biskuo Pavel Jantausch se narodil 27.6.1370 ve vrbovém a zemřel
29.6,194?«
Od 15.5.1338 byl Jantauschovy® pomocníkem řvStící biskup ihPr »Michal •
títulární biskup eoiicnský, rektor semináře v iirfvtislQVe, Ii©»
rozen 13.9.1Qfe5, na kněze vysv-Šcen
1903, b'is!rupóna jmenován 1^.3«
Biskup 3uÉfcilka byl v padesátých letech věznSn pro víru. Zemřel
?. 12.1961 v'Cháritníw ústavě v Táboře.
Nástupcem biskupa Jan tausche v Trnav 5 byl jmenován Sy«.«f»u stolicí jako biskup ape*telský administrátor ThDr". Ambro» Jsaztk* B*rozen 7.12.
1897 v Néd&ěi /nyní Trstin/ v okrese Trnava. Kněžské svěcení přibal
archivář Apoštolská admänis tra tuv Ni tře one 29. é". 1922. Od reku
ry trnavské. V roce 1931 se stal biskupským tajemníkem, v r.1932 kancléřem, V letech 193c - 1935* byl generální» vikářem. Ca r,1S39 kanovník kapituly u sv,Martina v Bratislavě a současně rektor ást^dníhtt
kněžského semináře. V r.1942 Přešel do Trnavy jako ksnavnXk u sv.Miku»
láše. V r.1945 se stal znovu generálním vikářem. Dna 8.7.1947 ho jmenovala Svutá stolice apoštolským administrátorem trnfcvsfcýte správy re»»
zidenčního bi&kupa. Biskupské svěcení přijal v T m a v ě í4«&. 1949. Biskup Lazík se Účastnil- na všech zasedáních II.vatikánského koncilu- *
po jeho ukončení byl jmenován členem Rady pro provádění liturgické
konstituce. V OSSK se stal předsedou celostátní liturgické komise.
Zemřel v Trnavě 20,4.
Nástupcem biskupa Ambrože Lazíka se stal jeho generální vikář KNBr.Jú*
lius Gábriš. Narozen 5.12.1913 v Tesařských Mlýn an 3 eh. Ordinován na*
kněze 25.6.1938. Cd roku 1941 působil jako profesor na gymnáziu v Trnavě. Po absolvování filozofické a přírodovědecké Zakuliv byl v roce
19r4promován na doktora. V r.1947 se stal cirkevnim soudcem. Od r.
1951 správce fary v Jablonici a od r.19>2 okresní děk*n, V r. 1962 se
stal správcem Prepositury Blahoslavené Panny Marie V itfcvém Mest* »öd
Váhom, Generální vikář apoštolské admlnistratury trnavské a infulGvsný prcboět od.r.1968, Po smrti biskupa Lazíks ho Svatý stolec jmenoval dna 23.4,1969 oydinářen s pravomocemi rezidenciálníhO biskupa. .
Bisfeupea-apo 31 o 1 ským íx^inistrátorem trnavským hf> jmenoval papež Pavel ví. 19.2. r~3> J3iskv piká svícení přijal v Witře dne 3.3.1973. Si«»
kiip (Mbríe byl vcelku mále známý, a to ne^en ve světě, sie i v natí
vlasti. Popxvé veřejně vystoupil při biskupské synodě v r.1977, kdy
ve Vatikánu referoval oprobléqjech náboženská- výuky d§tí v nasi vlasti.
Velikost jeho osobnosti mohl každý pohnat při setkání s ním, pepř. rfi
v Ikých poutních slavnostech, kdy mluvil otevřena a vždy k srdcím w *
" vících, zvláště k mládeži. BÍSfcup Julius Gábriš zemřel 13.11.1987
v Trnavě.
Po smrti biskupa Gábriše byl podle nového církevního kodexu zvolen
sborem kun aul tor £ novým diecésním administrátora P.Ján Sokol, üehofc
volbu státní orgány nejprve zamítly, ale pczdSji „dovol i l i % sby ,Jh»
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jmenoval do úřadu administrátore décéze-" biskup Josef Fefaftec z janské bystrice, který ho rovněž pvedl do úřadu v Trnavě dnt>
1. 1988.
P.Ján S$kbl se narodil 9.10. »933 v Jacovciaoih /okree Topoíěany/, na
knězé vysvěcen S3.5.1957,wpůsóbil jako kaplan v Sur&nech, Levici,
Bratislavě-Novém He*tě & Štírově. V r*1968 sr stal prefektem Kněžského semináře v Bratislavě, ale jíž v r.1^71 faráře^. V r.1978 Sř stal
obvodním děkanem děkanátu Galanta» OtT 9.1.1988 diepézxií administrátor
trnavského arcibiskupství, ins 19.£.1988 byle «ficiálně oznámeno, ge
byl jmenovájri pepežem Janem Pavlem II, ppleoahlastT Hlády.JSSErbi ^.kupem
-apoštolským administrátorem trnavského arcibiskupství. Biskupské
svěcení ftá přijat dne 12*5.1988 v Trnavě od arcibiskupa Francesc& Colasuonna, Vatikánského nuncia se zvláštním po^lánía, který vedl poslední jednání ß československou vládou.
Ö p n s k á B y s t r i c ^ :
Území nynějisíha Jpanskobystrického
biskupství bylo půvoanS jfoůčásti rctsáhlého ostřihomského arcibiskupství, Císařcvna Marie Terezie /1740-1760/ z něho «tvořila samustfetné
biskupství »5.1.1776. Utvoření nového fciakupství «chválil papež fius
VI« bulou „tóegalium principMii" t 13.3.1776»
12.sídelní biskup banskobystriťrký Marián Blaha byl vyávěcen spölu
s daláíoi dvěma nově Věnovanými bi.aku$>y
Jüaetkem $ třánem Vo jtaššákem v Iii tře dne 13.2.^921% Biskup Blfcha jöko rozený plovák /nar.
v Liptovském H±£tákú£H.7.
v ť,®vě vzniklá ČŽR v těžké p©př«tr&tové dobé se snažil věiide fla^ít „střední cestu". Ke konci svého Sifotá
v 71 letech dostal biskup lcrtad^tera s pfraveifc w^s tupni ft ví v ThDr.
Andreji Škrá^lkovi /14.6.»^41/. Biskup Mariá« Blaha řěmřel 2t»tí.t94j.
ThDr.Andrej Šfcrábik - 13.síd«i«fí biskup bamskobystrlcký - nar. 13.5.
18SSj od 14.6,1941 p«m«|ř»>ý bi$kuf> nerno-cn^o biskupa Marian« $lfthy,
kterého vystřídal nfe na bansk^bygtyicHré» Rtfrlci dne 21 »&. 1943 - zemřel 8.1.195CT.
Po smrti biskup« Šk*át»±ka Vrtili diecézi k&pitwlni Vikéři; Dr*t>aniel
Bri^don a po něm Ján Dechet /do r.1^68/. Od 17.ťervna 1968 až do Směnovaní nového bis^řupa ve.dl
kapit^Vií vikář Frantiěwk Heeprft
/nar.25.S»1^00/.
H.siöellii biskup iíynsk6by£tripký ThDr.h.c. fezef Fe>8he^ -« frředseífa
Sboru erdinářé SlCVenskt
stick* re^ub^iky - narfrz«n
v Pobedťtré, na knřse vysvěcfeft v Banské b^«trifii dne 18.13.>$32. J«rho
krtěžsUté půáobtmi 3abfr*l© Celé ú«ejnífcahskotoy£t#ickěaarQldiecéze,
Nejdéle působil *e Zveleni, ka» přišel v j».1?35 j6iío káplaa. V r-.
1938 se» §tai fSroíegaí^tn tstmějttíhO gyasaázia, péjději správě«© ávolen-»
ské farnosti, i potom té§ ok*eš*Ím dřkámím. Své kněfské pösobecni ukončil v Martině jeko éěken aortiftaftfro okres», Aůkud byi vybrán v r.
1973
nový síďwlní bi*'<i*f... po 23 letfch uprázdněný biskupského
stolct. Nově jmenovaný biskup Jízef í^rane« běěřž<&\
svěcení fd nynějšíhotfatikájiskéhosltétftího ta^mn^k» A^Ostina ítesAroliho
v -Nitře áí\ě 3.3.1973 spolu t a»lěí»4 dv^ma nov« jaa#notaný«ii biskupy,
íúlieo GÄtoriS©'* z Trnavy 4 Jánem Pá&fctor«?* 3
Hění bez zatjimfevosti, že biákufř Feranee st «ktivhě i přes aákaa Wa^ikánu účastní
práee ve státně podporované® hnutí Éanalí ^ a c e » in terri®/'.
K o S i c e :
Kůšiaká die«é*«
svým vifnikam tvořila velkou
část jágfcrského bjs!?uřpství| So^icke biskupství
zaleženo bulou
Svaté stolice ze dne 9,6.1804.
ThtJr.Jozef Cárský
paslední biskup v koěick^ diécézi - n a r . 9 . 1 8 8 6
v« Gbely, Ordinován 26,7.1909» Z duchovní ápr^vy povolán v r.1923 jako profesor bohosltyví dd bisícup3kého séminářo v Sbšicích. Dne 30.31925 byl jmenován titulárnía biskupen» thagorskýip a apoštolským ©dministrátorem rožňavské diecéze» Biskupské svěcení přijal v Trnavě
dne 14.5.1925. Po smrti biskupa Augustinfe FiSchers-Colferie od 12.11.
1925 biskup košieký, V r.19J$, kdy bylyvměněny státní hranice Slovenska ve prospěch Madarska, iau^el biskup Cársky odejít do Prešoy&, když
byl bul au
cesium tfiwes insajtars" le dn« 4»1Ö. 1939 ustanoven a-

- 9poštolským adomistrátorem části tří diecézí /kcsické, rožňavské a
satumerské/, které zůstaly na území Slovenkka, se sídlem v Prešově.
2a biskupa maďarské části byl jmenován Stefan Madarász, který tuto
Část vedl do r.1945, kdy odešel do Madarska dp SátQralljáújhelyu, kdt
#.1948 zemřel. Košická část diecéze v Maďarsku byla spravována arcibiskupem z Jágru.
Po osvobození v r.1945 se biskup JOzef Čarsky znovu vrátil do Košic
na svišj biskupský stolec. Začal rovněž pracovat i v CalOstátním míro-*
vém hnutí katolického duchoven«tva, které vedl Josef Plojhar. Při
příležitosti 10.výtoči osvobození Československa dost&l dne 9.5.1955
Rád republiky. Zemřel v Košicích 11,3.1962.
Po smrti biskupa Jpzefa Carského zvolila 15.3.1962 sídelní kapitula
katedrálního chrámu v Košicích kapitulní« vikářem uprázdněného košic*
kého biskupství bývalého generálního vikáře zemřelého biskupa Štefana Onderka, který stojí v čelé této diecéze dosud. Plných 26 let!!!
Jako d o č a s n ý
správce biskupství. Stefan önderko ee narodil
v Humenném dne 22. t. Í91ót ordinován na kněze 29.6. I9j»9, od t.3-1954
generální vikář biskupa Carského. Od samého začátku seJDnderko široce
angažuje v tzv.mírovém hnutí katolického duchovenstva ČSSR a nyní
v „Pacem in terris", které staré hnutí nahradilo.
N i t r s :
Již v 9.století se šířilo křesťanství na ázemí tehdejšího nitranského knížectví, Nitranský kníže Pribina dal v Nitře postavit okolo roku 828 křestarjgký kostel, který konsekroval solnohradský
arcibiskup Adalram. V červnu roku 880 papež Jan VIII. bulou „Industriae tuae" oznámil, že vysvětil pro nitransko» -církev za biskupa kněze
Vichinga, který se stal sufraggáfl»m prv. ího velkomoravského arcibiskupa sv.Metoděje.
V průběhu jedenácti »teleti se na nitranském biskupském stolci vystřidalocelkem 90 biskupů, jejichž jméfca ae zachovale. V našem století
spravovali nitranské biskupství dva arcibiskupové /ad personam/: Pr.
Karol Kmetko /v letech 1921 až 1948/,, velký podporovatel misijního
díla a autor obsáhlého spisu „Svatové misie", a Er.Eduard Nécsey
/v letech 1940-1966/,,účastník tuhého vatikánského koncilu, člen
koncilních komisí a první biskupské synody.
ThDr.KarOl Kmetko - poslanec, člen revolučního národního shromáždění»
kaplan, farář, biskup. Narozen 12.12.1875 * Držfcoveích, na kněze vysvěcen dne 2.7.1899. Sídelním biskupem nitranským jmenován Svatým
stolcem 16.1?. 1920. Biskupská svěcení přitjal v Nitře spolu s dalšími
dvěma nově jmenovanými biskupy - Mariánem Ulahou z Banské Bystrice
a Jánem Vojtasšákem ze Spiše «- dne 13.2.1921,. Titulárním /osobaim/
arcibiskupem jmenován dne II.5.1944. Dr.Kmetko měl všechny předpoklady, aby se Stal v popřevratpvé době v nove vzniklé československé republice vedoucí katolickou oaobností Slovenska, za níž byl také skutečně uznáván. PQ svém vysvěcení na biskupa se vzd^l poslaneckého
mandátu v revolučním národním $broaáždění/ř92a/. Biskup Karol Kmetko
zemřel v Nitře 22.12.t9*ö.
ThDr.ííduard Neceey - titulární biskup veličský a apoštolský administrátor nitranský - nar. 9.2.1892 v Oályaecfo v okrese Prievidza, gymnázium vystudoval v Prievidze a Nitře. TeoCLo^ii v Jnnsbcucku, kde
byl také j0.6.19?5 vysvěcen na knáze a kde o dva roky později /1917/
dosáhl hodnosti.doktora teologie. Oú r.1921 spirituál semináře v Nitře, rok nfitéo profesorem d~<Éfc.at4.ky <^spak biskupským tajemníkem. Dne
12.3.1943 byl' jmenován titulární» bijlupem veliěakým. Biskupské svěcení obdržel dne 16.5.1943 a stal se auxiliárem arcibiskupa ^jaro-la Kmetka. Po jeho smrti v r.1948 se stal ordinářem nitranské diecéze, Činnost biskupa N«cseye přesáhla rámec jeho diecéze. Na Druhém vatikánském koncilu jčko koricilový ©tec ae stal členem komise propřípravu
schématu $0 církvi v dnešním světě". Několikrát vystoupil V jconcilových diskíisích. I v pcďciwcilní době ge účastní práce duchovní öbnovy
jako Člen komice pro- reformu c^rkí^ího práv©.
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Krá«e*e p* $v4gt
titulámía arcibiskupem oöjltä** ÍJr.Nécsey
do Bíí*af kde ée aŠI účastnit prací v komisi pry reformu církevního
právě, CestOtt vásk »nemocně 1 a byl léčen ve stá":níis sanatoriu v Praze. Hne l*.6.194)ö »& vrátil do své biskupské residence v Nitře, ale
JJŽ »5.6.1968 zde zemřel. Pohřben byl 22.5.1963 do krypty v katedrále na nitranské» hradě.
Thfir.a JUDr.Ján Pásztor - sídelní biskup nitranský - par*27.1.1972
V Prievidzi, na kněze vysvěcen v Nitře dne 30.9.1934. V r.1937 se
stal doktorem teologie. V r.193 ö působil jako profesor náboženství
v Žilině. V r. 1.942 získal doktorát práv a stal se farářem v Dubnici
nad Váhem. V r.1955 $e stává ředitelem Biskupské kanceláře v Nitře.
Od r.1965 kanovník trenČanský a současně generální vikář nitranský.
V r.1967 se stal konzultorem Papežské komise pro reformu církevního
práva. Po smrti arcibiskupa Necsey» byl zvolen dm? 21.5.1968 nitranskou kapitulou zfe kfepitwlního vikáře. Sídelním biskupem v Nitře jmenován papežem Pavlem VI. dne 19.2.1^73. Posvěcen na biskupe v Nitře
dne 3*3. 1973 arcibiskupem Agostinem Cwsarolim 2 Vatikánu - spolu
s dali tmi dvěma norě jmenovanými biskupy Jtljaem Gábrišem z Trnavy a
Jozefen Feranceffl z Banské Bystrice. Biskup Ján iMtsztor tie již delší
dobu vážně nemocen, a p*»»tc> se vůbec neúčastni veřejného církevního
života^
R o ž ň a v a :
Uřewí nynějšíh^ r&žňexrského biskupství dříve patřilo do ostřihtvfljákéh« .arcibiskupství. vDekretem Marie Terezie ze dne
15.1.1776 bylo zřízeno saaostatné rožňavská biskupství. Na základě
císařské listiny papfž Pius VI. bulou „Regaliun principu^" ze dne
15-3.1775 zřídil rožňavské biskupství i kanovnicky,
Michal ^ubnic - titullr&í biskup scilitanský a apoátciský administrátor rožňavský /nur.22.5« 1877/ - zetařel Y r»1945. ř® jeho smrti se
stává kapitulním vikářem ThDr.Hofcert Pobožný /nar.3$.5- VÓ9C v Tisövci, na kn£»e vysvěcen 4.-9.1913 v Rožňavě/ - od £5,7,1949 titwlární
biskup neilenský a apoštolský administrátor rožnavjjíjý. biskupské svěcení přijal v Trnavě dne 14.8,1949« Zamřel dn*
1972.
Po smrti fcfc&Hipa ppb«?,ného od M * ® . > 9 t 2 kapitulní vikář Jozef Zoltán
Bělák - od r.Í95Q generální vikář rožňavský a * letech
rovněž kapitulní vikář. Narozen diae 13.12.1913 ve Sklabiné /okres V.Křtíš/, Vysvěcen m
dne 14.5-1939/. Od r„V?61 tjfculární Opat.
Zoltán Bělák se šitové účastnil v áráci žírového hmití katolického
duchovenstva i J,eh<3 sípnýeh zečátka a r^vn^S tak až do své tragické
aiarti aktivně pracoval v nyněá&ím mírovém Jmfcfsfeé» hnutí „Pscem in
terris", Zemřel tragicky pf% autonehodě
Pnpradu dne 13.4.1986.
Biskup <?ozef Feranec 2 Banské bystri<?e jakg předseda S&oru ordinářů
Slovenské socialistic-*^ republiky a tároven nejstarši slovenský biskup /byli pouze dva: on a biskup Páezter/, jmenoval pOÄle nového církevního kodexu dne 2?.4.1980 pfc smrtí kapitulního Vikáře zoltána Běláka novým diecéznífr admin is
fifcora Spiěika, dosavadního ředitele Biskupského úřadu v Rožňavě $ ftktivnfh» člena kněžského sdružení
„Pacem in terris". tibor Spišák 3? nahodil g í t 1 < M 9 3 0 ve Snolníku,
na kn*ze byl vysvěcen 20.6.1954.
S p i š :
Císařovna Marie "jerezie vyftlásllft utvoření této diecéze
na Nový rek 1776 g papeä Pius VI. schválil založení spišského biskupství dekretem „Quum Serenisaima Domina" ze dne
3»1976.
Ján Vojtašsák - poslední» v pořadí
J2.si*S«lní bi«fcup spišský - narozen H . n . 1 8 7 ? v Zak&mermém nS Oravě.
kněz«
vysvěcen 1.7. >901
v a Spiš*. Byl fnrnreia v<= V e l i č n é . / I ^ W a
se jako redactor
„Svaté rodiny". Roku 1919 byl povolán & **dení biskupské kanceláře
ve spišské kapitula a zároveň knšžstc^fc* ««miná^e.
16.12-2920 byl
ecéze, obývané* včtšintu ehvuSýnň tötra»s!j/fti a karpatsKými horaly.

Proto není divu,
mladý energický biskup položil d&raz ne katolickou charity. Ve Vysokých Tatrách nechal postavit pro jejich návštěvftíHsy krásný, m ó d a m i kostel v P#prad&. V Levoči pak diacézní s®mií}£ř
s ^ymnáziet*.
Po druhé světové vilce byl biskup VoýXa^šák iřjterftovemý va Č*iavnici
öd 5 3 . 1 9 4 5 do 16.7-1945, kdy byl věanén v bratislavské v$znlci/do
30.11.1945/. Od tohoto propuštění t vězení mohl opět působit jako
skup ve Spiši, tle jen do J.5.1950, Iřdy začala jeho křížové cest» po
vězeních celá fepubliky. Teprve v r.19S3 byl omilostněn. ZmŤQl <5ß«
4-0.1965 v Char i triím domová v Senohrabeeh u Prahy. Polliben byl ve
svéci rooi&ti v Zakan;-:nrjém dne 7«8.1965.
Dne 25. 10.1949 byl po snován svítícím biskupem spišským íhBr.ätefön
Barnáš, titulární biskup conanský. Narozen 19. J. 1900 ve Spišské Slovenské Vsi, 'ordinován na kn$zc dhe 29.6.1925. Nesměl však vykofcavat
biskupský úřad, "3efořel dne T6.4.1964 v Plzni.
Kdys byl v p&dc-sát^ch letech uvězftěn biskup Ján Vojtaášák, do 5cit
spišské diácé^e svolila kapitula dne 26.10.1950 kapitulního vikáře
Andreje Scheffnera, V čele spišského biskupství stál až do 4.11.19&8.
Po něm od i4.11.1958 byl kapitulním vikářem spišským Dr.Jozef Ligoá
/nar.22.4.1914/ až do 19,9-1973, kdy zemřel.
Od 2.10.1973 spravuje osiřelou spiŠs&ou diecézi kapitulní vilcá? Šte*
fan Gsraj. Narozen 24.10»>915 v liptovské TepliSee /okr?s Poprad/,
ordinován na kněge 14.6.1942«
P r e š o v
:
řeckokatolické biskupství prešovgké uatano^il pspe?
Fins VII. buloU v ,telata semper" ze dne 22.9. K31Ö.
Šestým a zároveň posledním sídelním biskupem řeckokatolického bi$lfUjk*
ství v Prešově byl Peter Pavol Gojdič. Narodil se 17.7*1860 v ^ k l a nech na východním Slovensku. Na kněze byl vysvícen dne 27.3-19ti.
Díle 20,7» 1922 vstoupil do Řádu sv.3£2ila Velkého v Mtfkačevě. působil
jt-ko spirituál basiiiánského internátu v Ijžhorodě, poté byl ředitelem prešovské kanceláře biskupa Dionýze Njaradifr^o, který řídil pre»
SOVSKOU spare hii jako apoštolský administrátor v letech 1922 až 192$.
Po něm 14.9.1926 přebírá správu diecéze jako apoštolský actfn&nistrátor
/instalovaný byl 29.2.1927/. JXte 7.3.1927 byl jmenován titulárnítí biskupem harpašským. Biskupské svěcení přijal V "Římě dne 25.3.1927. Po
vysvěcení byl nový biskup ne soukromé audienci u papeže Fi& XX., kt§rý mu odevzdal zlatý kříž a při této příležitosti pruvil - jak budoucnost ukázal© - prorocká al«va: „íento kříž j-o symbolem všech těžkých
křížů, které na tebe,
Synu*. sfcŠle »dtä dobrotivý Faß v Čase ttfé S»apoštolská činnosti,4'
Při instalaci zö adraihistr&tora pre3ovslré diecě&e dne 29.2.19?7 ohlásil Pavol €ojdi$ program SIRÉHO APOŠTOLÁTU: hS BOŽOU pomocou chcem
byt otcom sirot, pomocníko» chudavuých fc tSšitelom «armútených." A
skutečně se jím «taí. Vyslcužif si jsi^n* „muž zlatého srdce". Svým
předsevzetím zňstal věrný až do smrti.
Biskup Gojdič obnovil & rozšířil bohťxsloveeký &lumnát v Prešově e. výuku bohovědy prodloužil «ö pět 1st. V roce 1936 otevřel řeckokatbltCr
ké ruské gyrnná2ium v Prešově. Séstyá» besiliánkám taj» vystavěl do»»r
s útulkem pro opuštěné děti. Horlivě vizitoval diecézi, aby pozji&l
každou farnost. Zvláštní péči věnoval mládeži. V roce 1932 položil
z akladní kámen ke stavbě sirotčinee a svěřil jej sestrám Služebnicím.
Nezapomněl ani na své diecézany v Čechách a na MiSravě. Římská k w
gate mu 20.12.1935 potvrdila zřízení první řeckokatolické farnosti
v Prazej 6.10.1939 v Bratislavě a 5.12.1945 i v Brně. Biskup Gojdič
plně chápal i důležitost náboženského tisku, a proto založil v Prešově vydavatelské střediska, z něhož vycházelo „fíusskoje Slovo", „Pa
projaet Cárstvije Tvoje4', „BušpastyrjM a nakonec nejroešířeněj§í řeckokatolický časopis „Missionar".
Dne 13.4.1939 byl fciékup Qojdič jntepován t}poštoisk#in administrátore«
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pr« Apoštolskou adwinistrattf*» mukačevsfcé diecéze m
Jek«
síáelná biskup prešovský řeckokatolického obřadu byl intyonizotiwtf
čine 8.8.194®. Od
byl «plnooocnSný administrací všech katolíků východního objtedu v Československé republice.
Při násilné likvidaci řeckokatolické církve v CSB byl biskup Oojdit
dne 27.4»1950 uvězněn a později odsouzen 5c doživotnímu žaláři. Vládním dekretem tyla řeckokatolická diecéze připojena pod pravomoc moskevského pravoslavného patriarchy. Pavol Gojdič byl biskupem plných
33 let, 3 toho posledních 10 let ve vězení. Všichni, kdo se 9 Vladykou Pavleia někdy setkali, mají na něho ty nejkrásnějáí vzpomínky.
Skutečně «muž zlatého srdce", jak ho už dávno nazývali. Vždy mil.t ®
usměvavý a především přívětivý. X ve vězení říkával: „Jsem zde Staaten. Knězi zavření nebo interhovara, církev rozpuštěná - v kde bych jinde mohl být než zde? EL'lfet fce»ohu stej,ft6 nic, zd« alespoň mohu trppět..
Biskup Pavol Gojdič zemřel v den svých 72,narozenin dne t7.7,l%0
ve vězení v i-eopoldovč.
Na Závěr životopisu velkéi*o řeckokatolického biskupa uvediae, že biskup Gojdič požádal již v r.1940 v Mírně o pomocného biskupa. Prešovské
řeckokatolické biskupství dostalo poprvé ve své historii světícího
biskupa, a to dne 9.1T.194$.
Stal se jím $hDr.Bažil Hoplo - titulární biskup midilský. Narozen
2 1 . 4 . 1 9 0 4 v Hrabskom v okr?«« B&rdSjtov, na kněze vysvěcen 3.2,1929.
Biskupské svěcení přijal 11.5.1947. Otec biskup Hopko po násilné likvidaci řeckokatolické církve byl spolu s ostatními kpěčími uvězněn a
pak žil v internaci. Po smrti biskupa Gojdiče se stal pro všechny katolíky východního obřadu öym&olem nčochťějrhé věrnosti Svatému stolci
a řeckokatolické víře.
po tzv.Prešovském sboru ze dne 28. 4. 1950 byl«i řeckokatolická církev
v československu zrušena a tia postavena sni no fcákOn. V-iici ni věřící
byli úředně prohlášeni za pravoslavné. Veškerý aajeteSe řeckokatolické
církve byl daný pravoslavným.
řeckokatolická církev se stala ob$tí nespravedlnosti a násilí. Khěží
Oyli uvězněni a potom posláni dq civilních zaměstnání. Přes veškěré
utrpení však velká Větvina duchovenstva zůstala věrná své mateřské
církvi. Teprve „pražské jaro 196S11 odstranilo tuto protizákonnou situaci. Činnost řeckokatolické církve byla opět obnovena usnesením československé vlády z5 dne 13.á,1968.
Dne 2.4.1969 se ujal správy diecéze nový ordinář s právy sídelního
biskupa Ján Hirka, apoštolský administrátor přerovský /nar.16.11,1923
v Abreuoveích, na kněze vysvěcen 31.7.1949/.
Rovněž tak již v roce 1968 začal působit i světící biskup prešovský
Bažil Hopkö, který zemřel v Prešově 23.7*197$. Od té doby nemá prešovská eparchie svého biskupa. Novokněze z řeckokatolické církve, kteří
st :dují na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Bratislavě, od smrti biskupa Hopka světí řeckokatoličtí biskupové z Jugoslávie. Do -oku
1983 to byl Joachim Segedi, biskup ze Záhřebu v Jugoslávii, a od roku
1983 nově jmenovaný sídelní biskup križevský v Jugoslávii Slavomír
Miklovš /nar.16.5,1934/. Pod križevské biskupství spadají všichni řeckokatolíei z různých národností /Chorvati, Ukrajinci, Makedonci,•Husíni a «umuni/ žijící na úze»í Socialistické federativní republiky Jugoslávie,
4-++++++COCOOOO+++ *+"f+OaOÖOOO+++++-*-*
V minulech T'lsr?!—. tyl iconetSnS oznámen výsledek posledních jednání mezi naší vládou a Svatou stolicí a tím také jména tří nových
československých' bisVupů. Po vlokiýtfiu ©fe.ti£r^ch jednáních, která
trvala plných 15 let, VIDÍME alespoň částečný uepoca cip^rnacie ODOU
strun«.

<3 I když nově jmenovaní biskupové zaplní alespoň částečně mezeru
v katolické hierarchii římskokatolické církve u nás , nesmíme zapomínat, že se nejedná o biskupy, kteří by stáli v čele diecézí, jako jejich
, . plnoprávní pastýři. Stále zůstává skutečností, že ze 13
biskupství, která má katolická církev v Československu, jsou jen 3
obsazena sídelními biskupy.
V Praze - 891etý kardinál František Tomášek
V Banské Bystrici - /Bletý biskup Jozef Feranec
V Nitře - 761etý nemocný biskup Ján Pásztor.
Ostatních deset diecézí je spravováno pouze dočasnými správci,
tzv.diecézními administrátory /dříve se jim říkalo kapitulní vikáři/.
K těmto administrátorům řadíme i nově jmenovaného biskupa Jána Sokola, protže nebyl jmenován řádným arcibiskupem trnavské arcidiezéze,
nýbrž jen apoštolským administrátorem ad nutum Sanctae Sedis" /na
pokyn Svaté stolice/ i když s plným biSkupským svěcením.
Slavnost svěcení nových biskupů se konala v Praze v sobotu 11.
června a v Trnavě v neděli 12.června 19S3 za osobní účasti vatikánského apoštolského nuncia se zvláštním posláním arcibiskupa Francesca Colasuonna, který také vedl poslední jednání se Svatou stolicí.
V katedrále sv.Víta byli vysvíceni na biskupy pražské diecéze
probošt Jan Lebeda, generální vikář pražské arcidiecéze a ThDr.Antonín Liška, metropolitní kanovník u sv.Víta v Praze. Nové pomocné biskupy vysvětil hlavní světitel - pražský arcibiskup kardinál František Tomášek, dále zástupce Vatikánu - papežský n m c i u s se zvláštním
posláním arcibiskup Francesco Colasuonno a světící biskup pražské arcidiecéze ThDr.Kajetán Matoušek. Slavnostního aktu se zúčastnili zástupci biskupských konferencí evropských zemí.
Slavnostní akt vysvěcení Jána Sokola za biskupa, apoštolského
administrátora trnavské arcidiecéze se konal v katedrále chrámu sv.
Jana Křtitele. Hlavním světitelem byl papežský nuncius se zvláštním
posláním arcibiskup Francesco Colasuonno za asistence bynskobystrického biskupa ThDr.Jozefa Ferance a nitranského bikkupa ThDr.Jána Pásztora.
+++++++0000000+++++++OQOOCOO++~''~++++
STRUČNÝ PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU
P r a h a - arcibiskupství. Od 30.12.1^77 arcibiskup ThDr.František Tomášek /nar.30.5.1989/, světící biskup Jan Lebeda /nsr.23.4.1913/,
I'ni/r. Antonín Liška /nar. 17. 9.1 924/ a ThDr .Kajetán Matoušek.
Č e s k é
B u d ě j o v i c e - biskupství. Neobsazeno od r.1972.
3d 9.1.1974 kapitulní vikář Josef Kavale /nar.15.12.1919/.
Hrad:ec
K r á l o v é - biskupství. Neobsazeno od r.1956. Od
13.8.1969 kapitulní vikář Dr.Karel Jonáš /nar.1.4.1908/, biskup Karel Otčenášek n c má státní souhlas.
L i t o m ě ř i c e - biskupství. Neobsazeno od r.1974. Od 10.4.
1974 kapitulní vikář Josef Hendrich /nar.21.8.1922/.
O l o m o u c - arcibiskupství. Neobsazeno od r.1950. V současné
době neobsazeno ani provizorním administrátorem.
B r n o - biskupství. Neobsazeno od. r.1972. Od 29.2.1972 kapitulní
vikář Ludvík Horký /nar.15.9.1913/.
T r n a v a -arcibiskupství. Od r.1988 biskup-apoštolský administrátor Ján Sokol /nar.9.10.1933/.

K o š i c e - biskup»tví. Neobsazeno od r.
Od 15*3.1962 kapitulní vikář Stefan Qnderk© /nsr.?2.i.1916/.
N i t y a - biskupitvi. Od
2.1973 Síd<sl«i biskup £tr,Jdn Pásztor
/nar.27.1.1912/»
R n ž ň a v a - biskupství. Neobsazeno od r.1972. Od 22.4. T988
administrátor diaaéze Tibor Špičák /nar.22.10.1930/.
S p i š - biskupství. Neobsazeno od r.1950. Od 23.9.1973 kapitulní vikář Stefan Qaraj /nar.24.10.1915/.
B a n s k á
B y s t ř í e a - b ,iskup§tví. Od 19.2.1973 sídelní
biskup Jozef Feranec /nor.14.3.1910/•
P r e š o v - řeckokatolické biskupství, Neobsazeno od r.1990. Od
2.4.1569 ordinátř- apoštolský administrátor Ján Hirka /nar. 15.11.1923/.
H»+•*••-M-+-+

-J-++++•+• »4-++++•-M- •
í Á V É B

Věřící väech diecésí oíckáv&jí toužebně příchod nových biskupů.
Nežádají nic mimořádného, jen to, ne co mají jako občaná právo. A
právo mojí také na biskupy podle církevních smSraic. Je tedy nemyslitelné, aby vybírali k této funkci vhodné kněae ti lidé, kteří mají
za cíl zničení církve. Je přímo výssa^ehem navrhovat některé současné
ordináře diecézí za biskupy, když v
ve věřících odpor pro
svou liknavost a nevěrnost. A já vůbec scestné, aby jakékoliv církevní úřady zastávali kněží, kteří činnu?tí v organizaci Pacem in terrie
neplňí Kristovy směrnice, ale uskyt ečiAijí likvidační úmysly státního
aparátu.
S l o v o
k
v í ř í c í m .
Abychom piěli dobré biskupy, věrné sv.Ctci, aby tu byla záruka,
z; nám bu^ou ukazovat správnou cestu, musí&E SÖ o to přičinit. Myje potřebujeme. Musíme pro to něco udolat. Je to velmi závažný probléra. Proto bychom měli čQlým srdcem volatk Bohu O dobré pastýře.
Zds plc.tí obměna Kristových slov: «Toho lze dosáhnout (jen postem ö
modlitbou." Pán Ježíš řekl: ^2acokoliv budete prosit v mém jménu% Otec vám dá. v
Modleme se denně společný ráženec, nejlépe ve společenství s celou církví, ^ak nám to ufoóžčxxje vatikánský rozhlas, který vysílá každý de» ve 20.40 latinský růfcenec /na první sobotu v měsíci se sv.
Otcem již ve 20.30/. Ve svých prosbách se tek spojíme s úmysly sv.
Otce, v nichf jsou měsíc za gtésíee» dbs-a&eny starosti církve v celém
pvětě i v jednotlivých úa^mích.
"*obr'- pastýře diecézí i pastýře farností, gtebré ved ní semináře
© «•>•-. í^r.í dalšího seminář« na Moravě» kn££sl$é a řeholní povolání si
5ius
vyprošovat opravdu « životní nutnosti kře»tansr:é sebezáchovy.
nejde o pomíjející hodftoty, ale o hodnoty vSŠné, o n $ věčný osr.3 a o osud všech, kteří jsou nájs swěření a blízcí.
Když sv.Otec jako ne^vyšší pastýř církv« vyhlásil Mariánský rok
milosti, věděl, jak je to potřebné. Sv^řcie i my s naprostou duvěrou
a láskou otázku obsazení biskupských stolefi »aší Matce* Panna Maria
nás naučí ještě jednomu potřednémyj fibychora rosliSovali zlo a jeho
vědomé nebo nebo nevidomé wskutečnovatele. Abychom n ^rOpadli nenávisti rwebo opovrhováníj ale naopak malovali % ty, kteří s námi špatně smýšlí a přípí*dn$ nam ubližváí. Kristus je siiluje jako nás! Modleme re tea ní, aby EE otevřeli iioží lásde ja^p ^edinéjsu a trvalému» stě-
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J a n a
XXIII.

V části V.Napomenutí a výzvy věřícím o povinnosti účastnit se veřejného života je uvedeno: „Ještě jednou chceme připomenout svým synům a
dcerám jejich povinnost účastnit se činně veřejného života přispívat
k uskutečňování obecného blaha celé lidské rodiny i vlastního politického. Vedeni světlem víry a láskou k bližnímu at usilují o to, aby hospodářská, sociální, kulturní a politická zřízení nepřekážela, nýbrž
spíše pomáhala lidem v jejich zdokonalování, a to at už v řádu přirozeném nebo nadpřirozeném./str.5V
V této souvislosti je nutno poukázat i na některé další zásady uvedené ve zmíněné encyklice Jana XXIII. PACEM IN TERRIS, vydané nakladatelstvím Vyšehrad L.P.1969 kterými bychom se měli řídit, ale které téměř nikdy nejsou citované zvláště organizací, která se názvem této encykliky pojmenovala.
- Autorita je před vším moc duchovního rázu; ...nikdo nemá právo dělat
vnitřní nátlak na druhého... /str.24/
- Veškerá moc tedy může zavazovat ve svědomí pouze tehdy, když , její autorita je ve vnitřním vztahu s autoritou Boží a má-li na ní podíl.
Moc vládnout je požadavek řádu duchovníhq v pochází od Boha. Jestliže tedy vládci států ukládají zákony nebo něco poroučejí, co je v rozporu s tímto řádem a tedy i s vůlí Boží, pak jejich zákony a příkazy
nemají závaznou sílu pro svědomí občanů, protože více musíme poslouchat Boha než lidi... Lidský zákon je potud zákonem, poked je ve shodě se zdravým rozumem... Je-li zákon v rozporu s příkazem rozumu,
....přestává být zákonem a stává se spíše činem násilným, /str.25/
- V dne.ní době společné blaho záleží především v tom, aby byla zachována osobní práva a povinnosti občanů... /str.26/
- Když tedyvnositelé veřejné moci neuznávají nebo porušují práva občanů, proviňují se proti povinnostem svého úřadu a nejen to: jejich
rozkazy nemají závaznou moc. /str.29/
- Záklaaním úkonem veřejné moci je řídit a harmonicky upravovat vztahy
lidí, sdružených ve společnost, a to tak, aby jedni užívajíce svých
práv neomezovali jiné v jejich právech; za druhé, aby někdo obranou
svých práv nepřekážel druhým v plnění jejich povinností; a konečně,
aby práva všech byla s účinností uchovávána neporušená a, byla-li
snad porušena, aby se jich občanům znovu dostalo.
- Veřejná moc r.e proto musí snažit, aby pokrok na poli hospodářském
byl provázen.;.i pokrokem na poli sociálním, /str.30/
- ...aby se lidem, kteří jsou práce schopni, opravdu dostalo zaměstnání, shodné s jejich schopnostmi, /str.30/
- Nesmí 'se dávat přednost právům některých lidí nebo společenských skupin, protože tím by pro ně nastalo uvnitř států výsadní postavení...
/str.31/
- Osoby povařené veřejnou mocí, ma"'í být vnitřně vyrovnané a mravně
bezúhonné, obdařené praktickým smyslem a rozhodnou a pevnou vůlí, aby dovedly rychle a objektivně zachytit konkrétní případ, ale též
jednat včas a účinně... /str.33/
- Správný řád mezi politickými společenstvími se musí opírat o mravní
zákon jako o neotřesitelnou skálu, /str.37/
- .».Výrok sv.Augustina: „Odstraníme-li spravedlnost, co jiného jsou
státy ne-li loupežení ve velkém." /str.39/
- .«.aby pokud je to možné, kapitál hledal práci a ruce a ne aby dělnici museli hledat práci, /str.43/
- ...pravý mír se dá zbudovat jen na vzájemné důvěře. Nic není ztraceno
mírem. Všechno lze ztratit válkou, /str.46/
- Mezi národy vládně bohužel příliš „často-strach- jako aejvyěáí zákon.
/str.50/
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- ...Státy právem se jen nerady uvolí poslouchat autority, které jim
byly vnuceny z vnějšku nebo k jejimž vytvořením nepřispěly nebo které samy vědomě a dobrovolně nepřijaly.
- Pokrok se má dít po stupních... stupňovitost je zákonem života ve
všech jeho projevech, /str.62/
- Všem lidem dobré vůle připadá nesmírný úkol obnovit vztahy lidského
soužití na základě pravdy, spradedlnosti, lásky a svobody... Jistě
není mnoho takových lidí, kteří si to vzali za svůj životní úkol
a kteří si tak získávají opravdu velké zásluhy o lidskou společnost.
Jim náleží paše veřejná pochvala, ale též se k nim nese naléhavá výzva, aby vytrvali ve své spásonosné práci. Současně nás utěšuje naděje, že i jejich počet poroste, a to především z řad katolíků, kteří si jsou vědomi své povinnosti a nechají se vést láskou.
Tyto zásady uvedené v encyklice Jana XXIII. PACEM IN TßRRIS jichž
se dovoláváme jsou téměř shodné nebo velmi podobné zásadám, které jsou
obsaženy v různých mezinárodních paktech, především v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech. A>\ení se čemu divit, nebot
jsme všichni dědici křestanské civilizace, včetně těch, kteří ji zatracují, protože vliv křestanské morálky působí i v podvědomí těch lidí,
kteří se s ní už dávno rozešli nebo o ní slyšeli jen jako o exotickém
jevu.
Proto také v uvedeném Mezinárodním paktu již v jeho úvodu se praví,
že jednotlivec je povinen usilovat o rozvíjení a dodržování práv, uznaných v tomto paktu.
Podobně i v „Prohlášení Charty 77" z 1.1.1977 se uvádí: Odpovědnost
za dodržování občanských oráv v zemi padá samozřejmě především na politickou a státní moc. Ale nejen na ni. Každý nese svůj díl odpovědnosti
za obecné poměry, tedy i za dodržování uzákoněných paktů, které k tomu zavazují nejen vládu, ale i všechny občany.
Augustin Navrátil
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P.Franciszek Blachnicki
Film Richarda Attenborougha nově uvedl do obecného podvědomí život a dílo Mahátmy Gándhího. Karl Jaspers o C-ándhím řekl: „Tenhle^člověk chtěl nemožné: politiku prostřednictvím nenásilí. Dosáhl největšího úspěchu. Stalo se tedy nemožné možným? /.../ Jedinečná je na tom
nicméně podstatná skutečnost, že se ^jeden člověk dobrovolně a s rozhodností pustil do politického boje způsobem přesahujícím politiku."
To v konečném důsledku znamená způsobem podle evangelia. Vždyt
právě tam Gándhí našel nejhlubší pramen inspirace. Od té doby se snažili i jiní jít touto cestou, např.Martin Luther King a Lech^Walesa. Můžeme hovořit o „teologii osvobození" na základě jejich zkušenosti a
zkušenosti osvobozereckých hnutí, jež inspirovali. Nemá to co dělat
s teologií osvobození v podobě pověstných směrů v Latinské Americe, kte
ré se snaží ospravedlnit násilí v boji o sociální a politickou svobodu
odvoláním na evangelium. Je to spíš teologie osvobození, o níž^21.února 1979 mluvil při generální audienci po návratu z Mexika papež Jan
Pavel II.: „Je třeba souhlasit s velkým současným teologem /míněn Kans
Urs von Balthasar/, který oprávněně požaduje teologii osvobození s univerzální dimenzí. Dílčí okolnosti mohou být různé, skutečnost svobody
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sama je univerzální. Úkol teplogie je nalézt pravý smysl svobody v různých historicky založených podmínkách, které dnes existují."
V tomto smyslu existuje také polská teologie osvobození, která se
rozvinula ve zkušenosti boje o svobodu v posledních desetiletích, zvláště v několika posle, nich letech. Tento článek je pokusem představit
podstatu, hlavní prvky a důsledky této teologie,
Poslední teologii osvobození můžeme plně pochopit jen na pozadí
duchovní situace světa riebo spíše postojů věřících ve světě. Můžeme
rozlišit v současnosti tři typické koncepce. První dvě jsou vlastně omyly, které se v dějinách vždy znovu objevují jako pokusy vytvořit
společenství víry. Třetí odpovídá koncepci víry založené na" bibli,
zvláště na Novém zákoně.
V první koncepci se víra chápe jako únik do budoucnosti. Věřící
se stahuje wdo niterriosti duchovní blaženosti" a nechává věci tohoto
světa jít svou cestou. Vnitřní osobní vztah k Ježíši jako Spasiteli
se pokládá za podstatný prvek křestanství, který naplňuje člověka tak
velkou radostí, že problémy tohoto světa jsou zapomenuty. Je to, jakoby v Ježíši už člověk nalezl nebe i zemi. Je to sentimentální přístup
k víře, který člověka odcizuje realitám tohoto světa, jež se odmítají
jako politika nebo jako „zájmy dětí tohoto světa".
Toto je charakteristické např.pro Ježíšovo hnutí, které se vyvinulo v prostředí hippies. Je to tak též u některých skupin v charizmatické obnově /zvláště v počátečních stadiích jejich vývoje/ a též v některých hnutích ve svobodných církvích. Všechny tyto jevy můžeme popsat jako „Ježíšovo hnutí". Takové odloučení víry od účasti na záležitostech tohoto světa se může objevit také tam, kde je víra povrchní a
slabá, kde není vybudována na osobním vztahu ke Kristu v Duchu svatém,
nýbrž spíš na zvyku nebo na náboženské výchově.
Následkem zde je jistá schizofrenie mezi izolovanou náboženskou
oblastí vědomí a ostatním životem, který se vyvíjí podle vlast;.ich norem a nemá co dělat s vírou. Bohužel je to způsob, jak mnoho praktikujících katolíků chápe svou víru. po delším období vede tento postoj
obvykle k nevěře.
Podle druhého pojetí je víra vnější, dodatečná motivace sociální nebo politické aktivity, která představuje prvotní cíl. V této koncepci jsou křestanství i církev pokládány za za pouhé užitečné podporovatele sociální revoluce v boji za osvobození. To platí především
pro tu hnutí v Jižní Americe, která můžeme zařadit pod prapor „teologie osvobození". Jsou tam ovšem i méně radikální hnutí, jejichž sociální, ekonomické a politické aktivity probíhají ve jménu „křestanství"
Představitelé těchto hnutí by se měli ptát sami sebe, nakolik je jejich křestanská angažovanost opřena o duchovní základ a nakolik je 0tevřena působení Božího Ducha. Pokud můžeme první z pojetí víry označit jako „Ježíšovo hnutí", můžeme druhé nazvat „Hnutí Kristovo". Na
vrcholu tu nestojí Ježíšova osoba a osobní vztah k němu zkrze víru,
nýbrž mesiášské činy, vyjádřené jménem Kristus - Pomazaný.
Ve skutečnosti Ježíš je Kristus a tak musí být přítomen v našem
pojetí víry. Ježíš, Syn Boha živého, nás zve a skrze svého Ducha uschopňuje nás k osobnímu setkání a později sjednocení s ním. Zároveň
nás volá, abychom se podíleli na jeho poslání. Jako křestané jsme pomazáni spolu s ním, jenž je Pomazaný. Tak nás zve k účasti na vykoup
ní světa v naaí době a situaci. Nemůžeme tedy pokládat svou víru za v
těk do oblažujícího vztahu já-ty s Ježíšem, nýbrž spíše za požadavek
účastnit se s Kristem, Božím služebníkem, na službě bratřím, aby je
naše odpovědná láska a ochota k oběti mohl., vést k vykoupení a osvobc
zení v síle Ježíšova kříže. Osobní vztah k Bohu skrze Krista v Duchu
svatém je pochopitelně trvalým zdrojem síly, odvehy a nadšení pro sir
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bu osvobození.
Takto rozumí víře bible: jako výzvě ke vztahu já-ty s Bohem, ale
také jako pomazání pro službu zaměřenou na naplnění Božího plánu vykou
pení v tomto „nyní a zde" našich dějin. Jinými slovy, víru je třeba
chápat jako účast sebeuvědomění Ježíše Krista, které vyjádřil na začát
ku své mesiášské činnosti v synagóze v Nazaretu: „Duch Páně na mně spo
čivá, protože mě pomazal, poslal mě hlásat chudým radostnou zvěst, vyhlásit zajatým propuštění a slepým navrácení zraku, utlačovaným dát
svobodu, vyhlásit milostivý rok Páně." /Lk 4,18-19/
Takové chápánívkřestanské víry je základem, na němž stojí některá
hnutí dnešhího křestanství. Lze je nazvat hnutími Ježíše Krista. K této skupině hnutí patří Communione et Liberazione, hnutí Focolare, Cursillo, charizmatická obnova ve svých zralejších pcdobách a v Polsku
hnutí Světlo a Život.
S v ě d e c t v í
o á z
Hnutí světlo - Život či hnutí oáz je nazávislé katolické hnutí,
které působí veřejně, je řízeno z jednoho centra .a šíří se po celé zemi mezi mladými i dospělými. Je to jedinečný jev ve východním bloku.
V roce 1981 se letních patnáctidenních oázových táborů zúčastnilo
více než 45 000 lidí. Asi 80% z nich tvořili mladí mezi 15 až 18 lety.
V rose 1982 byla účast ještě větší navzdory výjimečnému stavu.
Oázou míním zvláštní metodu duchovních cvičení a učení vypracovanou za mnoho let zkušeností a založenou na osobním setkání s Bohem
skrze Krista v Duchu svatém. Během 15 dnů pobytu se účastníci učí osob
nímu vztahu k Bohu prostřednictvím bible, modlitby a bohoslužby. Zakou
šejí také bratrské křestanské společenství s jinými v malých skupinách
Děje se to v duchu vzájemné služby, ve snaze žit a g a p e , nesobec
kou lásku utvářenou podle Kristova příkladu. Běh§m oázového tábora je
prakticky každý účastník doveden k objevení křestanství jako nového
života. To má za následek hlubokou radost, proměnu života a horlivou
snahu sdílet tuto zkušenost s jinými. Po oázových pobytech se formují
m lé skupiny, které se snaží pěstovat nový styl života na farní úrovni
Oázových pobytů se v posledních 12 letech zúčastnilo asi 300 000 lidí.
Pooázové skupiny existují ve dvou tisících farnostech. Existují také
rodinné oázy, ze kterých se vyvinula větev hnutí „Živá církev". Zahrnu
jí kolem pěti set rodinných kroužků, každý s pěti až sedmi rodinami.
Asi 40% všech kněžských povolání v Polsku vychází dnes z rám e oázového hnutí.
Návštěvníci ze zahraničí se vždy znovu ptají, jak je to možné, že
takové hnutí mohlo vzniknout a přetrvat v komunistickém totálním státu
Tajemství leží v principu, který jsme důkladně dodržovali a který je
podstatným charizmatem hnytí. Může být.vyjádřen ve dvou slovech: Světlo - Život /řecky Fos - Zoé/. Tyto dva^novozákonní pojmy se představují v podobě kříže. Připomíná to nerozcFlitelnou jednotu světla a života. Světlem míním světlo porozumění, svědomí, Božího slova a konečně
zosobnění Ježíše Krista jako světla světa. A toto světlo musí být žito
Musí být přijato jako závazné pravidlo života. Nemluvím o světle a životě, ale spíš o světle, které nelze odloučit od života a které se stá
vá světlem života. V hnutí i kolem n«j žije vytrvalá snaha vést lidi
k tomuto postoji. Abychom toho dosáhli, potřebujeme před-vším odvahu.
Musíme být s to překonat strach, máme-íi nést svědectví životu ve svět
le. Proto je součástí zkušenosti hnutí Světlo - Život kříž, v něm vidíme sílu k překonání strachu. Životem ve světle skrze překonání strachu a nesení vlastního kříže se vyjadřuje podstata lidské svobody a
pravá cesta osvobození. Člověk je svobodný, kdyžjná odv.hu dosvědčovat
pravdu a žít pravdou bez ohledu na utrpení a obět. Hnutí Světlo - Život vyvstalo z úsilí žít ve shodě s tímto principem.
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Vše, co hnutí činí tím, čím je, bylo od samého začátku v Polsku
zakázané a ilegální. V komun-stickém systému smí jen strana dávat program a vést síly, které formují společnost. Zvlášt to platí o práci,
která se týká mládeže. Tato zásada je zabezpečována řadou zákonů a jiných norem. Křestanské hnutí Světlo - Život se formovalo a rostlo bez
ohledu na tyto okolnosti. Pídili jsme se prostě zásadou, neptat se nikdy, co máme dovoleno dělat, ale spíš dělat to, co jako křestané, kteří chtějí žít evangelium ve svobodě Božích dětí, dělat musíme. Nikdy
jsme nepřipustili, aby nám strach zabránil činit to, co jsme cítili,
že musíme činit jako Kristovy učedníci.
Ve vojvodství Nowy Sacz probíhají dvě třetiny oázových pobytů.
Před někilka lety tam došlo k pokusu rozlomit tábory pod záminkou, že
jsou ilegální. Místní úřady poslaly vedoucím táborů asi sedmdesát psaných nařízení přikazujících do 24 hodin tábory uzavřít. Ani jediný tábor se nerozešel. Moderátoři, nejčastěji kněží, poskytli místním, úřadům toto vysvětlení: „Oázy jsou založeny na Božím zákoně, na mezinárodních konvencích o lidských právech, i na svobodách zaručených polskou
ústavou. Oázy jsou proto legální, kdežto pokusy rozpustit je jsou nelegální. Proto nemůžeme uposlechnout. Budeme dále pokračovat ve svém programu. Pokud přijdete s mocí, abyste nás vyhnali, nebudeme proti vám
jako křestané bojovat silou, nýbrž se budeme za vás modlit a budeme se
radovat, že můžeme trpět pro spravedlnost." Ani jednou se místní úřady
nepokusily přijít a vyhnat nás.
Tak hnutí rostlo a sílilo natolik, že se už stalo nemožným, aby
úřady bránily činnosti administrativními prostředky. Objevili jsme cestu lidské a společenské svobody bez užití síly, prostřeonictvím svědectví víry a života podle víry.
S v ě d e c t v í
p o l s k é
c í r k v e
Po II.světové válce se následkem jaltské dohody stalo Polsko součástí sovětská sféry. Církev se ocitlo v neustálých konfrontacích s komunistickým systémem vnuceným zemi. Je to totalitní bezbožný systém řízený tzv»nomenklaturou opřenou o stranu a státní administrativu, která
tvoří vládnoucí skupinu. Tato skupina má jediný cíl- Dosáhnout absolutní moci /a udržet ji/ nade všemi lidmi a nade všemi sférami života.
K dosažení takové moci je třeba rozložit všechny struktury a síly, které jí oponují. Lidé proto musí být změněni v poddané, kteří nesledují
žádné vlastní cíle a nehledají žádné hodnoty kromě těch, které jsou
podřízeny cílům a hodnotám systému vládnoucí strany, nomenklatury. Společensky významné pozice jsou obsazeny členy nomenklatury, aby byla zajištěra totální kontrola všech oblastí života. Monopol nomenklatury na
komunikační a výchovný systém odřezává lidi o<3 hodnot pravdy, historie
a tradice a od. kořenů kultury, především křestanské kultury. Prostřednictvím lží a jednostranné propagandy se nomenklatura snaží vnutit názory a chování, které lidi přetváří v nemyslící nástroje vládců. Následkem monopolu v ekonomii se lidé dostávají do závislosti na státu ve
všech životních potřebách, takže mohou být snadno manipulován,-V. A především, rozsáhlý bezpečnostní systém zavedl vládu teroru. Výsledkem je
dokonalý systém zotročení, jehož hlavními pilíři jsou lež a strach.
V těchto podmínkách se pro jednotlivce i pro národ stává prvotním
problém svobody, lidských práv a lidské důstojnosti. Církev hrála podstatnou roli v zápase o svobodu a lidskou důstojnost proti sovětskému
totalitnímu mocenskému požadavku. Stavěla se proti absolutním nárokům
na moc ze strany komunistického státu a dovolávala so vyšších zákonů,
mravních hodnot a náboženství. Vždy demaskovala faleš a odsuzovala nespravedlnost, Ve svvch podstatných pastýřských fukcích nebyla podrobe
na nomenklatuře. Prolomila informační monopol pomocí svého mass media,
kazatelny, prolomila výchovný monopol sítí náboženské výchovy a katech
ze. Církev se pro národ stala jediným útočištěm, oporou v duchovním Zo

- 20 pase o svobodu, obháj kyrií práv a důstojnosti člověka. Stát neifpěl s omezováním bohoslužeb církve ani s reukcí víry na pouhou soukromou záležitost jednotlivce. Během let se formoval polský postoj k víře, který
z ní učinil bezprostřední oporu a základnu všedního života a základ
nejdůležitějších životních otázek.
Celé svazky bude třeba napsat o každodenních bojích církve v posledních 35 letech. Byly to nesčetné příklady boje o náboženské vyučování na školách, o právo pověsit kříž na stěnu třídy, o povolení ke
stavbě kostelů a katechetických středisek, o svobodu pro náboženská
procesí a pouti, o katolický tisk a literaturu, o právo pracovat se
studenty a různými laickými skupinami i o veřejné křesťanské kulturní
podniky. Církev a víra se staly odrazovými můstky pro mnohé sociální
a charitativní aktivity, jako např,kampaň proti alkoholismu, interrupr'
ci atd.
Z mnoha příkladů bych chtěl vybrat budování kostelů, které v przemyslské diecézi organizoval biskup Ignacy Tokarcauk. V' posle, nich desi*
ti letech bylo v diecézi vybudováno bez povolení 150 nových kostelů.
Když byl biskup vyzván, aby toto ilegální budování vysvětlil, řekl:
„Podle našich pastoračních principů lide nemají mít dále než půl hodiny cesty do kostela. To zmanená, že bych ve své diecézi měl vybudovat
ještě dvacet kostelů. V dalších třech letech tento plán splním a pak
vás nechá» na pokoji."
Od komunistického převzetí moci v Polsku plnila církev velkou úlohu výchovy lidu k aktivní víře, která má vztah ke každodennímu životu.
Víra jako unik před skutečností v Polsku nemá místo. Skupiny duchovní
obnovy tomuto pokušení nepodlehly. Pro církev ¥ Polsku nepředstavuje
fundamentální problém ani pokušení angažovat se v sociálních a politických aktivitách bez základu v hlubokém duchovním životě. Pokusy státu
utvořit »«katolické" hnutí vůči němu loyální, byly diskreditovány hnutím Pax. Nemůže být pochyb o tom, že církev svým zápasem o duchovni osvobození o o lidská práva hluboce ovlivnila hnutí Solidarity.
S v ě d e c t v í
S o l i d a r i t y
W»»cně se uznává, že polské hnutí za práva pracujících a svobodu,
Solidarita, může být pochopeno jen v kontextu s rolí církve a náboženství v dějinách a v životě polského národa. Povaha této souvislosti^se
ale často nevidí v náležité hloubce a vyžaduje ujasnění. Je nepřiměřeným zjednodušením tvrdit, že národní a katolické elemenlrty byly v polské historii a zbožnosti silné a že toto spojení uchovalo svou sílu
do současnosti.
Věřím, že zřejmá totožnost mezi metodami, které ve svém zápase uSívá Solidarita, a křesťanskými postoji a hodnotami se dá vysvětlit
tím, že je to zápas o základní lidská práva, a jako„takový je součástí
boje církve. Během tohoto boje od konce války usměrňuje církev pozornost lidí na hodnoty lidské důstojnosti a svobody a činí je vůči nim
vnímavými. Ukazuje také, jak o tyto hodnoty odvážně bojovat - bojovat
v duchu evangelia bez nenávisti nebo násilí, ale sc ctí, silou a láskou. Klíčem k pochopení revoluce polských dělníků, kteríf v krátké době
přivedla do odborového svazu Solidarita přes doset milionů lidí, nelze
hledat výlučně v sociálních a politických koncepcích. Hnutí Solidarity
je ve své podstatě duchovní revolucí, vyvolanou před vším jako odpověd
násilnému potlačení lidské důstojnosti a práv, a v tomto smyslu je zcela novým jevem v současné sociální historii.
V samotném st?«du tohoto mimořádného protestního hnutí je duchovní hodnota pravdy. Revoluce Solidarity je protestem proti lži, proti
naprosté nepravdivosti komunistického systému. „Poláci potřebují pravdu stejně tak jako potřebuj.í uhlí", řekl Lech Walesa vako odpověd západnímu novináři, který se ho ptal, proč polští havíři nepracují inten
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zívniji, aby zvýšili produkci uhlí. Ve vědomí stávkujících a bojujících mas je hluboce zakořeněno intuitivní, i když ne vždy jasně formulované přesvědčení, že člověk je svobodný, když svědčí pravdě, kterou
zná a uznává. Sovětský systém zotročení, který jezaložen převedším na
lži, v nich vyvolává hluookou v touhu po osvobození prostřednictvím pravdy. Tato touha se stala zvlášú silnou v posledních několika letech, kdy
příklad zápasu gdaňských dělníků o svobodu rychle nadchl celý národ a
prolomil bariéru strachu. Strach je jednou z opor sovětského systému;
je to strach, který lidem nedovoluje svědčit pravdě a požadovat svá
práva. Polští dělníci a prakticky 'celý polský národ poznali a zakusili
cestu k osvobození, cestu pravé lidské svobody, která vede přes odvážné svědectví pruvdě a překonání strachu.
V centru polské revoluce je též další hodnota, která je symbolicky vyjádřena křížem. Stávkující dělníci postavili před gdaňskou loděnicí památník kolegům zavražděným v roce 1979 vetvaru tři křížů korunovaných třemi kotvami jako znaky naděje. Kříž na náměstí Vítězství ve Varšavě, pod kterým kázal papež Jan,Pavel II. a pod kterým přijímal ve
své rakvi zesnulý kardinál Wyszynski hold celého národa jako duchovní
vůdce; kříž z květů na tomtéž náměstí; kříž před vstupem do dolu Wujek
v Katovicích, kde bylo v prosinci 1981 zabito sedm horníků - to vše
jsou symboly hlubokého přesvědčení, že má smysl utrpení pro pravdu, ba
i obět života pro ni, že vítězství ve vzkříšení lze dosáhnout jen skrze kříž. Proto kdekoli lidé prolili krev a položili životy pro pravdu
a svobodu, kde byly vztyčeny kříže, hoří tam stále svíce a jsou tam
čerstvé květy jako znamení raduje ve vzkříšení.
Kříž také vyjadřuje další základní koncepci: ideu boje o osvobození bez nenávisti, bez užití násilí a s ochotou odpustit, V srpnu 1980
objevili poli - i dělníci cestu osvobození bez užití násilí a tak se ztotožnili s hnutím penásj.lí. Tento postoj se již mnohokrát osvědčil.
V mnoha dramatických situacích
již nedali polští dělníci vyprovokovat ke krvavým konfrontacím. Mnohokrát vůdcové Solidarity vyrovali přec
terorismem a užívání násilí, otevřeně vyslovovali svou o<cftotu odpustit
a svou povolní st, kdyby diktátoři ukázali dobrou v&li é změnit směr a
z.ahájit dialog. Z toho je vidět, že polská revoluce je založena na
křest Českých h dnotách a postojích.
T e o l o g i e

o s v o b o z e n í

z

e v a n g e l i z a c e

svědectví rázového hnutí, polské církve jako celku a polského
hfiutí Solidarito je vidět inspiraci vírou q ev'tfigelicn. Postoj, který
»e z #iich rozvinul, se v totalitním socialistickém státe stal politickou realitou prostě proto, že se takto rozšiřuje sfér« osobní svobody
všech, kteří se odmítají sklonit před absolutním nárokem na moc ze str?
ny vedoucích politických sil. Když lidé za těchto okclnoszí odvážně pre
hlasují, že »musí poslouchat vícc 3oha než lidi" /srov.Sk 4,19/, dochází k oslabení tohoto nespravedlivého zneuáití noci. řJínim ono „pustit
se do politického boje způsobem přesahujícím politiku". Máme ale co dělat se skutečnoétía se zkušeností, kterou nejmůže označit m o s ť ^ j a k o
politickou, protože tu není politická motivace a nesledují se přímé pc
litické cíle. Musíme se spíše snažit porozumět těmto jevům prostřednictvím koncepce teologie osvobození»
Protože tato teologie je přímo spojena s historickou zkušeností
polského národa a církve, měli bychom mluvit o polské teologii^osvobozenív rámci univezální teologie osvobzení» po .které lidé volají. Na
druhé straně mohou polské zkušenosti posloužit, jako rámec pro utvořeni
takové teologie osvobození•
Shora popsané zkušenosti rozhodně nepatří minulosti. Situace ae
v Polsku po zavedení výjimečného stavu 13*proeinCe 1981 v zásadě
nila. Duchovní zápis o eovobozen? pokračuje prostřednictvím hnutí Svět

lo - Život, prostřednictvím církve a podzemní Solidarity. Větší nasazení represivních prostředků přinese hlubší motivaci zápasu o svobodu a
jasnější ztotožnění s křížem. V posledních letech obohatily polskou
církev a národ četné příklady odvážného svědectví pravdě.
V hnutí Světlo - Život se pocituje především to, že mezi evangelizací a osvobozením je velmi úzké a podstatné spojení. Evangelium je
ve své podstatě dobrá zvěst o osvobození člověka, které, jak se hlásá,
již nastalo. Jakýkoli pokus o evangelizaci, který by nebyl s to dát odpověd na problém osvobození v dané existenciální situaci, je omyl. Taková evangelizace bude neúspěšná, protože nemá sílu k tomu, aby"se lidí
dotkla, aby je zaujala a inspirovala. Tak by evangelizace zůstávala pouhou slovní instrukcí, propagandou, propagací jedné ideologie mezi mnoha jinými, které se nabízejí. Klíč k úspěchu evangelizace je ve schopnosti spojit evangelium s problémem osvobození lidu nyní a zde.
Toto chápání evangelizace vedlo v Polsku k tomu, že je tu úzké
spojení s pravdou, s křížem a s koncepcí překonání strachu. Polská teologie osvobození vidí své jádro v příslibu Pána: „Pravda z vás udělá
lidi svobodné." /Jan 8,32/. Pravda je podstatným prvkem lidské svobody.
Každý člověk je bytostí závislou na pravdě a je svobodný, když zná a
uznává pravdu. Proto Kristus říká: „Vytrváte-li v mém slovu, budete ooravdu mými učedníky. Poznáte pravdu, a pravda z vás udělá lidi svobodné. " /Jan 8,31-32/
Být a trvat v pravdě znamená nést svědectví pravdě ve svém životě
a žít podle pravdy. K tomu jetřeba překonat strach, který nám brání mluvit a'žít pravdu. Proto je kříž jako znamení připravenosti k oběti klíčovým prvkem teologie osvbobození. Člověk dostává odvahu svědčit pravdě,
když je ochoten k oběti pro pravdu, třeba i k takové oběti života, jakou přinesl Kristus.
Vyvstává otázka: Jak lze dospět k ochotě trpět a nést kříž? To vede k chybějícímu prvku v teologii osvobození. Tímto prvkem je důvěra
v Boha, víra a láska k Bohu, který přijímá a odměňuje naši ochotu, k oběti pramenící v dětinské lásce a důvěře a v novém životě ze vzkříšení.
Taková důvěra v Boha v hodině smrti je i Kristovým postojem na kříži.
Každý musí zaujmout tento postoj, má-li dosáhnout vnitřní svobody. Jinými slovy, je třeba mít účast na vztahu Syn - Otec v Kristu.
Nový zákon také vyjadřuje problém lidské svobody prostřednictvím
myšlenky, že jsme Boží děti: •„... všichni, kdo se nechají vest Božím
Duchem, jsou Boží děti. Nedostalo se vám přece od Dacha daru, jaký patří otrockému stavu, že byste museli z a s e znova žít ve strachu. Dostali
jste však dar, který přísluší stavu těch, kdo byli přijati za vlastní,
a proto můžeme volat: 'Abba, Otče!'" /Řím 8,14-15/. Podobnou věc čteme
v listu Galatanům: „Tak to bylo i s námi: dokud jsme byli nedospělí, žili jsme pod vládou světských'prvopočátků, když se však naplnil čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného ze ženy, narozeného pod Zákonem, aby
vykoupil lidi, kteří podléhají zákonu. Tak se nám dostalo přijetí za syny. A protože jste synové, poslal nám Bůh do s rdce Ducha svého Syna,
a ten volá: 'Abba, Otče!'Už tedy nejsi otrok, nýbrž syn, o jakožto syn
také dňdic skrze Boha." /Gal 4.3-7/ Na těchto textech můžeme vidět, že
Písmo nezná dvojici otrok-Pán, ale spíše Syn-Otec.
Svobdná neií osoba,_ která vládne nad druhými jako nad otroky. Svobodný je spíš ten, kdo jako syn svobodně vstupuje z lásky do služby Otci. Svobdný člověk vyjadřuje tuto lásku službou jiným, bratřím; tak to
dělal i Kristus. To je svoboda Božích dětí a k této svobodě nás Kristus
osvobozuje. Tyto pcznatlcy, které tvoří základní principy a směrnice polské teologie osvobození jsou výsledkem zkušeností lidí, kteří se pokusili nahlédnout nově k víře a skrze víru situaci v komunistické zemi.
2 toho důvodu jsou také schopni osvětlovat nadějí mnoho lidí i národy
a ukazovat jim cestu vpřed v trvalém zápasu o osvobození.
Religion in Communists Lands 12,2, Summer 1984

Autor tohoto Slánku je nakladatelem hnutí oáz.Zemřel v nucené emigraci.

Milí přátelé,
na současné dění ve světě i v Církvi je nutno se dívat s vědomím,že
Bůh je to,který vládne národům a že i zlo je zapraženo do pluhu,kterým
se přeorává úhor,asi jako vypráví legenda,že svatý Prokop oral čertem.
Nad vším děním je áoží dobrota a všemohoucnost,která ze zla umí Udělat
dobro.Vzpomínám na první léta studií na bohosloví,tenkrát jsme měli za
profesory v Olomouci dominikány.Br.Braito.přednášel fundamentálku a
Dr Habáň filozofii.Bylo to tenkrát pro nás objevem nového pohledu na
Církev.Vzpomínám jak nám doktor Habáň dokazoval,že zlo jako takové neexistuje, je jen nedostatkem dobra.My právě se s těmi nedostatky dobra
setkáváme velmi bohatě.Nesmí nás to ovšem deprimovat,ale ještě více
vyburcovat ke konání dobra.Jsme církev bojující /i když se poslední; dobou razil název církev putující/.Máme-li bojovat je nutno znát bojiště,
zbraně protivníka a jeho taktiku.Když jsme byli v roce 1951 v Praze na
politickém školení /probíhalo_v kněžském semináři v Dejvicích/,bylo nám
na počátku řečeno:"Pánové,my še nikdy nesejdeme,marx-leninismus a křesťanství je jako oheň a voda - ale chceme vám ukázat,že můžeme vedle sebe žít."Ta věta se mně mnoho líbila a kolikrát jsem ji použil i v setkání s StB.I horké hlavy vždy uklidnila.
Pod pojmem můžeme vedle sebe žít je nutno rozumět,ano budete zde žít
ale jen na prostoru,který vám bude vymezen.Je to něco podobného jako
v zoologické zahradě.Klec,dostatek stravy,odsud až posud můžeš jít,dobře tě vykrmíme,ale nesmíš ven.Á budeš si to ještě chválit,před kamerou
budeš vypovídat,že prostoru je dost,jídla také,ošetřovatelé nejsou zlí,
zavolají i veterináře,když se rozstonáš,dokonce můžeš i na rekreaci.
Ale vrátíš se do klece.A návštěvníci se přijdou podívat na tebe,z ciziny i místní,podivejte zde je kostel,zde byl klášter,a zde máte věřící,
kteří mohou volně do kostela.A do budoucna se plánuje jeden kněz a jedno město.Uteče-li některý kus z klece,vyhlásí se poplach a je přivezen
zpět,nesmí se na něj střílet,protože mít exemplář v kleci je užitečné,
střílí se jen ti,kteří "ohrožují".
Na věřící je taktika jiná.Mučedníci nejsou žádoucí,ale působí mírným
tlakem,aby dobrovolně vyklidili prostor,který mají.Jakmile nějaký čtvereční metr vyklidí,okamžitě je tento prostor zabrán a už se nevrátí.
Zásadou je nebrat náboženství,ale přimět věřícího,aby se dobrovolně
vzdal.I mírný tlak,který trvá dlouho,nakonec přivodí únavu materiálu a
člověk se láme.Tlak je úměrný sociálnímu postavení.Na našem okrese bylo
v tomto školním roce přihlášeno do náboženství nejvíce dětí z celé republiky.Zde na Valašsku jsou některé lokality,kde je až 90 % žáků v náboženství .Mimořádným jevem bylo,že z celého okresu bylo přihlášeno 150
dětí,jichž otec nebo matka jsou členy KSČ.Každým rokem to prošlo,ale v
letošním školním roce bylo rozhodnuto,že nutno udělat pořádek.Proto čle
nové strany měli jen dvě možnosti.ßuä vystoupit ze strany,nebo vzít při
hlášku zpět.Vystupovali jen ti,kteří neměli co ztratit.Členové JZD,trak
toristé a vozihnojové,a poklízeči a krmiváři.Výše postavení už zaváhali
Ale i tak byly případy - ovšem ojedinělé - potom ovšem člen KSČ musel
opustit zaměstnání a šel níže jak s platem tak--i s místem.
Na jisté schůzi kde byl přítomen církevní tajemník ONV byl vznesen
dotaz, jak je to s ústavou,kde se říká;'[každému je dovoleno vyznávat...'.'
Bylo docela slušně -odpověděno: "Kdo .vsťúpúp do., KSČ, at si uvědomí ,že__se;,-..
Sll^í_rozlcučit_seMSVvm_nábožen
kvitujeme s uspokojením? "
"
"
y
Režim tedy chce,aby členové KSČ byli uvědomělí a křestane take. _
Buď jsi ryba nebo rak.Zdálo by se,že církev se stěhuje do nejnižších
nebo nižších vrstev sociálních,které nemají co ztratit.Tak tomu bylo
též v době vzniku křesťanství v římském impériu.Otroci a sluhové tvořili jádro křesťanství,tu a tam nějaká vznešená paní a nějaký patricius.
Ale bylo to opravdové«
,
.
^
Tuto praxi si ověřujeme na těch,které sezdáváme a křtíme jejich deti

- 2kdělník,ukízečka,servírka,číšník,člen JZD - sem tam nějaký Ing.nebo Dr.
ale to jsou vyjímky.Asi 1 0 - 1 5 % obyvatelstva se účastní aktivně nábl
života.Myslím tím účast na nedělních bohoslužbách a svátostech.Je-li ve
farnosti 10.000 převážně pokřtěných katolíků,znamená to 1.000 věřících
v kostele za neděli - v nejlepším případě.A 150 dětí ve vyučování náboženství - z celkového počtu 1330 dětí na škole.foení to mnoho,ale
Pán Bůh zaplať za to.Pro jednoho kněze je to ještě dosti velké stádce.
K prvnímu sv.přijímání přistoupí např. 39 dětí,z nichž jen jedna třetina bude příštím rokem přihlášena opět do náboženství.I tady se-dá říci Pán Bůh zaplať za to,co se mohlo těmto dušičkám dát.Dnešní doba aniž je si toho vědoma - chce,aby věřící byli opravdoví.Je to jako v
přírodě.Co je zdravé a schopné,přežije i nepříznivé podmínky.Dnešní doba odbourá polovičaté křesťanství a víru.Zůstane jen to,co je opravdové
Zkušenost je,když určitá rodina stojí na svém přesvědčení a žije opravdovým náboženským životem i ateisté jí salutují a neodváží se je přemlouvat ať co se týká dětí ve škole,nebo v zaměstnání.Jen na rozkolísané se zaútočí - tak jak je tomu v přírodě.Dravci útočí na vadné jedince, aby tak udržovali rovnováhu v přírodě.Zdravý jedinec dravce přelstí.
Na zastrašení ovšem se tu a tam udělá proces nebo se zlikviduje nějaký
kněz,ale to je přísně plánováno,jako odstřeliv revíru.Nejlépe jsou na
tom kněží - zaměstnanci ONV - mají to alespoň v legitimaci.Klidně se .
mohou hájit;konají svou povinnost,dokonce jsou za to placeni.A dnes se
žádá kvalita od každého,tím více od kněží.Jednou se tak hájil jeden
mladý kněz,když byl volán na MěívV a bylo mu vytýkáno, že se příliš věnuje mládeži.Umlčel pány konšely větou:"Pánové,já mám výčitky svědomí,
že ještě nekonám svou práci dosti dobře, když jsem za to placený od Civ V
Myslím si,že největším zázrakem v současné době je skutečnost,že
jsou zde kněží,že fungují poutní místa,že nikdo nestojí před kostelem
a nestíná hlavy,'protože kněží jsou jediná složka,která každým svým činem a slovem hlásá něco jiného než-li je státní ideologie / a je státem
za to placená sis/Proto využijme prostoru,který ještě máme - po Albánii
žádá Bůh větší pokání.
-Vždyt v zemích,kde je naprostá volnost,nejsou někde ani procenta
ale jen promile aktivních věřících.Viz svaté město Řím - jak vyprávějí ti ,kdo tam byli.
_ - Máme jednu ohromnou zbraň,o které protivník neví. My totiž opravdu
věříme.Nepochopitelné pro ně je,že kněží - vzdělaní lidé - věří.
Protivník věří,že nevěříme.Stejně tak je tomu se sílou modlitby a oběti.
Izraelité k:máli 70 let pokání v zajetí babylonském.Jak dlouho bu me konat.pokání my,nevíme,zdali je možno je zkrátit,ale naším Danielem
je otec Tomášek kardinál.Je dobré,že nemlčíme,podepisujeme,že nepadáme na tvář před bálem,ještě dříve,nežli se dá znamení k adoraci a že
stojíme a že je n.'s vidět.Bez otce kardinála bychom ovšem byli odrovnáváni .
Šeptne -li farář,vezme se mu státní souhlas,křičí-li biskup,nic se
mu nestane,protože je biskupem. AŤ tedy Duch svatý nám dá
k ř i č í c í
b i s k u p y !

-X 5 § S tf SJ-C js j q'ü í g fi
/p*vidka/
• ..svět "by se k vám choval přátelsky jako k vlastním* /Jjan 15,19/
Byl r^k 2008 a v něm mnoho jubilejních oslav státních, z nichž
k nejdúležitějSim vzhledem k náboženství patři dvacet let od dobyf
kdy sovětská akademie věd navrhla, a tjstřední výbor odsouhlasil,
že ateismus je nevědecký a proto nadále přestává být učením strany. V církevní oblasti je to slavné jubileum deseti let od vydáni
dekretu "Salus publica" pape-žem Ivanem I. Od této doby se římská
Církev skládá ze státních círtcvjC v čele se státním biskug-em, jehož
jmenuje vláda jednotlivé jjemě, a do jehož pravomocí papež nezasahuje. Tento geniální čin vyřešil tisícileté spery mezi státem a

Církví na celém světě. A protože dávno před tímto dekretem jsem
byl v přátelském vztahu k nyně^&ímu ministru kultu, byl jsem do
funkce státního biskupa jjnefcovln já. A právě včera byla velká oslava mého nástupu do hlavy církve u nás. Vedení státu uspořádalo .velkou oslavu. Od časných hodin vyhrávalo několik vojenských hudeb
před biskupským paláce«!. Na moni pohtifikální mši mě doprovázeli
špalírem hradní stráže nejvySší státní a straničtí činitelé, a taktéž i nazpět. Já jsem je pohostil slavnostním obědem. Z věže katedrály zvonilo poledne a mně zvonil budík. Otevřel jsem oči, bylo
už světlo a můj pohled zůstal na ukřižovaném Kristu, který visi na
stěně mého pokoje. Myšlenky mi le-tf až do deby kdy jej takto popravili. Neštastný JežíŽ. Marxisté říkfejí, že nerozuměl politice. Jistě jeho náboženskému g-anícení by nebránil Pilát' ani synedrium.
Stačilo přeci jen tolik málo aby pokojně, žil. Neměl protestovat a
kritizovat jak stranu, tak život farizeů. Prostě stačilo mlčet a
nevystupovat proti vládní, stranické a církevní moci. Vždyt co mu
po náboženské stránce Scházel«? V synagogách se mohl modlit kdy
chtěl a o sobotách mohl dokonce lidu i kázat, což dnes laikové nemohou. Ale shlukovat lidi mimo kultová budovy, vytvářet mimocírkevní struktury a bez svolení jmenovat apoštoly, tak ta dělat neměl.
Pomohl svým vystupováním národu? Jak jinak mohl tento národ vypadat, kdyby spolupracoval s farizei? i Mohl se stát i členem velerady, ba při jeho popularitě mohl se stát i veleknězem! A jak to
všechno skončilo, tragedie národní i jeho »sobní. A když už to s
ním skončilo až na kříži, proč jako zmrtvýchvstalý se nešel ukázat
Pilátovi, Herodovi a synedriu. Jaký ty to mělo politický dopad až
po dnešní dobu. Všichni historikové by o této události museli psát,
protože ti píší většinou o událostech ze života vládců. Po celá
století by si vládcové museli uvědomit, že oni mohou popravit, ale
Pánem nad životem je On, Škoda, že politicky nerozpracoval blahoslavenství o tvůrcích pokoje. Jak by to bylo nutné i pro naši áobu#
Chceš mít pokoj? Tak spolupracuj s veřejnou mocí té doby ve které
žiješ. Uznávej, že veřejná moc Chce jen dobro, i když musí UŽÍVgt
násilí, a ona pak uzná i tebe, jak to i mně prokázala udělením Ká—
du republiky. Kristus vüSak svým bláznovstvím kříže vede až do drteSft
nich dnů některé lidi ke skutečnému bláznovství. Jako třeba toho
autora Petice - blázen, žádá na vládě nemožné, a poblázní půl milionu politicky nevzdělaných prostých věřících, k čemu to je? Někteří
se nechají pobláznit natolik že s hořící svíčkou stojí a nechají se
mlátit od policajtů,
A zase jsem krátce usnul. Zdálo se mi, že kříž na mé stěnS s*č&l zářit *jako slunce a stále se zvětšoval až byl přes celou oblohu. Země se pode mnou kymácela, takže jsem myslel, že se hýbou nebeská tělesa. Nestal obrovský hukot, jako když tisíce tryskových
letadel nade mnou přeletí. Jako když utne, nastalo tísnivé ticho.

- A.6 /F.2.: Sen otce.«, a jiné/ str. 2
Zdaleka ásem slušel zpěv obrovského davu. Sal je em ve směru zpěvu
a náhle ;jsem uviděl obrovské shromážděni® lidí "Všech plemen a národů. Všichni byli oblečeni v jasno bílá. roucha» Před shromážděním
bylo podium a na rem jako slunce zářil trůn a na něm seděl úplně
podobný Ježíš z mého krize, ale usmíval ee a celý zářil radostí,
stáli
íjakr
30* On mi s odpověděl, že před trůnem jásají a .v.oívají tíučednici za
Kr: 3ta a bližního. Pak následují věrní a pak běžní věřící. li úplně
v zadu,.že jsou věřící, kteří sloužili Kristu i světu. Eůstal js«m
tedy v tichosti stát v zadu.
"V'

»
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' Franta Záleský
Bělohorská' Í19
_ r636 00 Brno
/Použitý materiál: Podstatné z prvé části se mi skutečně zdálo, pak
jsou myšlenky a názory které jsem posbíral od bližních.. A aávěr? Xe
uhádne každý sečtělý.
Rudé právo strana K , ze dne 6,4.1988: O propůjčení "Sádu republiky" ThDr Jonášovi.
• ^. "
k
'

2}. 6. 1983
Sestry a bratři,
vyzývám Vás a zároveň pre-sím o duchovní a morální podporu našeho statečného spolubratra Augustina Navrátila? který je tohoto času peraekuován v psychiatrickém ústavu v Olomouci.
Komu není lhostejný jeho Otud, zapojte se do jednodenní domácí
hladovky, tj0 krčme pracovní doby v zaměstnáníí libovolně v který- •
koliv den, pokud možno spojenou s účasti na mši svaté a svatem přijímání, obětovaným na tento úmysl i za všechny ostatní vězněné.v
"Aby tato podpora dostala i viditelný charakter a byla zároveň
povzbuzením pro jeho rodinu, každý účastník teto akce zašle manželceAugustina Navrátila pohled z místa svého bydliště bez udání svá adresy.
Vyjádřeme Augustinovi tímto svou solidaritu a zároveň poděkování
jako autoru petice: "Podněty katolíků k řešení situace věřících občanů v CSSH"o
*
• '
Modleme se a mysleme na nespravedlivě vězněné a pronásledované!
Adresa manželky Augustina Navrátila:
Augustina Navrátilová
Luiopecny - 14
768 31 Zlobice
Pavel Záleský
Jiráskova 1330
765 02 Otrokovice

Milí čtenáři,
lentutiž
dobu se v,loni narodilo nejmině dětí: 214.50p.
Vulgární materialismus a volná láska mají na rozvodech, lví podílpdtřaiý a vůbec neúcta k lidskému životu od jeho početí v lůně ma-cky
až do smrti nosou hlavní vinu na neutěšeném stavu, současné populace.
25. června 1983
Selem

-
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Přednosta psychiatrické kliniky FN v Olomouci docent MUDr.Boris Mrřio
Dr. Sc
Přednosta odd.psych.kliniky FN v Olomouci docent MUDr.Bogdan Buzek C£"
Odborná asist.psych, kliniky FN v Olomouci MUDr.Marta Tichá CSc
Ostatní pracovníci psychiatrické kliniky FN v Olomouci kteří se budou
vyjadřovat k mému duševnímu stavu
Připomínky k vyšetření mého duševního stavu které se koná na příkaz
OS v Kroměříži.
Důvodem pro vyšetření mého duševního stavu je žádost okreního pro
kurátora v Kroměříži JUDr.Pavla Chmelíka aby mé v léčení ambulantní bylo
převedeno na léčení ústavní. Svou žádost zdůvodňuje okresní prokurátor
tím? že jsem v dubnu m.r. vznesl dotaz na GP CSE zda obsah mých ot.dopisu č.4 a č.5 i dalších mých podání adresovaných některým státním orgánům a jiným institucím je v souladu s našimi platnými předpisy a zákony a zda tato podání mohu předat nebo zaslat mým přátelům a známým.
Nemohu souhlasit s názorem, že tato má činnost je pokračováním
trestné činnosti jak uvádí okresní prokurátor i okresní soud v Kroměři
ži. I když psychiatrům jako soudním znalcům nepřísluší hodnotit důkazy
z hlediska právního, přesto se domnívám, že z hlediska psychiatrického
by se mé počínání mělo hodnotit jako maximálně účelné, logické i rozum
né a proto by ani nemělo být důvodem pro přeměnu mého léčení ambulantního na léčení ústavní.
K této přeměně léčení ambulantního na léčení ústavní bych pak měl
ještě tyto připomínky: Jestliže jde o verbální delikt at již skutečný
nebo vykonstruovaný, kdy pacient není nebezpečný ani sobě, ani svému o
kolí, pak je nejen zbytečnét ale i nerozumné, neúčelné a škodlivé navr
hovat, prosazovat a uskutečňovat nucené ústavní léčení, které po nařízení soudu se odbývá na uzavřeném oddělení PL.
Tímto zásahem nejen že se nedocílí zamezení emocionálních verbálních projevů občana a pacienta, ale naopak se mu poskytnou mimořádně
příznivé podmínky pro maximální rozvíjení jeho aktivity. Je to především čas, který by v normálních „civilních" podmínkách nikdy neměl při
svém zaměstnání, při svých zájmech a rodinném životě. Toto odloučení
od rodiny, od své obvyklé pracovní a zájmové činnosti spolu s pozorová
ním skutečných nebo domnělých negativních jevů pak obvykle a samozřejmě vede ke své dosavadní aktivní především kritické činnosti pro kterou má dostatek podkladů a která pak může být různě hodnocena.
Sám, podle svých vlastních zkušeností mohu potvrdit, že za celý
svůj život jsem neměl tolik možností k prostudování a praktickému využití i písemnému zpracování z těch oblastí které jsou předmětem mého
z-ájmu jako za posleaních 8 měsíců mého nuceného ústavního psychiatrického léčení přestože to bylo ve velmi nepříjemném prostředí. Zcela nelogické a nežádoucí se jeví i zásahy představitelů různých orgánů a in
stitucí kteří skutečným i domnělým delikventům z oblasti verbální^činnosti po jejich převedení do ambulantního léčení zamezují, zněnožnují
a zakazují aktivní činnost v různých zájmových i veřejných organize-_
cích i ve veřejné a pracovní činnosti a tím nepřímo pacienta nesměřují
k činnosti která podle jejich náhledu je nažádoucí.
V současné dob" je velmi zdůrazňovaná tzv. glasnost při které lec
které dříve tabuizované problémy, kterých se i má dosavadní činnost _tý
kala, jsou předmětem všeobecné diskuse. Je proto pošetilé a nedůstojné
psychiatrických kapacit at již v Olomouci nebo kdekoliv jinde aby tuto
činnostkterá je velmi žádoucí, nazývali duševní nemocí za pomoci neexi
stujících psychiatry vymyšlených bludů.
v

Jestliže okresní prokuratura a okresní soud tuto glasnost nechtějí brát na vědomí pak se domnívám, že odpovědné pracovníky psychiatrické kliniky FN v Olomouci by to nemělo ovlivnit v jejich rozhodování.
Jinak sejejich stevovská čest stane pro ně předmětem jistě nežádoucí
publicity a kritiky laiků i odborníku nejen u nás,ale i v zahraničí.
Olomouc 23.června 1988
Augustin Navrátil

Augustin iMavrátil,Lutopecny 14,768 31 Zlobíce
Generální prokurátor ÖSR Praha

Lutopecny 25.dubna 1988

Věc: Oznánení
Oznamuji Vám,že od 15.května 1988 zahájím rozmnožování těchto náboženských publikací:
1./Encykliky a apoštolské listy Jana Pavla II.:
a./ Redemptor hominis / Vykupitel člověka/
b./Dives in misericordia
c./Laborem exercens / Pracující člověk/
d./Slovarum apostoli / Slovanští apoštolově/
e./Dominum et vivificantem / Pán a dárce života/
f./Redemptoris Mater / Matka Vykupitele/
g./Sollicitudo rei socialis / 0 sociální spravedlnosti /
h./Familiaris consortio / Rodinné společenství /
2./ Katolický katechismus s třemi samostatnými díly:
a./První učení o Bohu
b./Dějiny spásy
c./Život z víry
3./ Katolický kancionál
4./Antonín Hlinka, Víra velkých vědců
Důvodem pro tuto moji aktivitu je skutečnost,že encykliky Jana
Pavla II. dosud u nás pro věřící občany nabyly vydány a nahlédnutím
do edičních plánů našich nakladatelství pro tento rok /včetně nakladatelství církevního/tomu tak není ani v tomto roce.Stejně je to i s publikací Antonína Hlinky,Víra velkých vědců.Katechismus a Kancionál byly
sice u nás v minulosti vydány,ale v tak malém počtu výtisků,že se na
věřící občany v naší farnosti nedostalo.
Připomínám,že rozmnožování budu provádět na vlastním rozmnožovacím
zařízení,což je obyčejný rámeček s válečkem uzpůsobeny pro rozmnožování prostřednictvím blány.Nebude to však rozmnožování podléhající vyhlášce c.57/1971 Sb.protože je nebudu provozovat jako obchodní zařízení.
"Rozšiřování "uvedených publikací také nebude podléhat zák.č.94/1949
Sb. o rozšiřování neperiodických publikací,protože rozmnožené publikace
budu půjčovat nebo přenechávat zcela zdarma a to jen úzce vymezenému
okruhu svých příbuzných a známých.
Uvádím také,že bych mohl žádat podle zák.č.94/1949 Sb. i o udělání
oprávnění k rozšiřování neperiodických publikací,protože bych splňoval
podmínky §6 tohoto zákona,nebol jsem dosáhl 21.rok věku,nejsem vyloučen ze zápisu do stálých voličských seznamů a mám způsobilost pro
řádný výkon oprávnění jak určují podmínky uvedeného zákona.
Upozorňuji také,že tato má činnost bude i v souladu s čl.19 odst. 2.
Mezinárodního paktu o občanských a politických právech,který zaručuje
každému občanu právo na svobodu vyhledávat,přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky všeho druhu,bez ohledu na hranice,at ústně,písemně
nebo tiskem,prostřednicvím umění nebo jinými prostředky podle vlastní
volby.
Rozšiřováním těchto publikací by také bylo respektováno právo nebo
pověst jiných a nebyla by tím ani ohrožena ochrana národní bezpečnosti
nebo veřejného pořádku,nebo veřejného zdraví nebo morálky.To jsou
totiž jediné důvody pro omezení v uvedené činnosti.
Pokud byste snad měli nějaké připomínky k mému oznámení,zašlete
je na výše uvedenou adresu.
Augustin Navrátil
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Letošní rok je pra nás národ zvlá^f'významný, t m e v prvním roce desetileté duchovni obnovy. Věřící začátkem roku pozvedli svůj -hlas v podpisové petici a většina taká ee zapojila do modlitebního zápasu za probuzení
celého našeho národa*
Z toho pohledu se znovu cheem© zadívat na "velký odkaz našich slovanských
apoštolu svo Cyrily a Metoděje, Požadavky^ které předložili našim pohanským předkům žijícím v modlářství a mnohozenství, byhy lidsky řečeno naprosto neúnosné» Řekli bychom^ ae postupovali naprosto netakticky-, Doporučovali bychom jjim, aby se přizpůsobili okolnostem a pozvolna zkoušeli
klást některé, požadavky- vyplývající z evangelia.
Jenže oni nejednali podle našich rad, A právě tato ce^ta byla stojnou Cestou, jakou sel apoštol Pavel do Soluně i jinam, Solunané tehdy přijali
Boží slovo jako Boží slovo a ne jako slovo lidské, C U Sel, 1,5/8-)
Totoyplatí též o našich předcích. Velmi brzy se zaaäly projevovat, účinky
Křestanství jako kvas se od nás šířilo do Bulharska, Srbska, do Öech,v '
Polska, A z Bulharska do Ruska, Ano, letošní velké milénium přijetí krestanství na Rusi má vztah právě k Velké Moravě a k sv, Cyrilu a^Metóději
Svatí bratři nám nepřinesli jenom proklad Písma, ale i zdravé učení? žádné rozbředlé a obojetné názorní Vnesli k nám Ducha Božího, který mohl
působit skrzo objektivní Boží rád,
Ä nyní v prvním rooe desetiletá obnovy si kladem® otázlras Jaké životní '
zásady máme přijmout my, abychom líebyli pohlceni duchem světa? Které zásady by nám asi letos navrhli naši otcové' sv* Cyril a Metoděj a ostatní
naši národn^ světci?
Zdravá křestanské zásadyj které přinášejí ovoce jsou již žity několik le
.jugoslávské Medjugorje, Tyto zásady jsou shrnuty.v Šti.bodechí
1) - Odřeknout se všech nezřízených vášní a návyků, nápř«š častého sled?:
vání televize zejména špatnýoh 'programů.«, přehnaného sportu, kouření
•
poživačnosti v jídle, pití a hlavně alkoholu, *, '
2) - Odevzdat se naprosto Bohu, dát se mu k disposici,
3j - Odložit strach? ten, kdo so úplně odevzdá Bohu, nemá'v'srdci pro '
strach ' místo«, Těžkosti budou vždy, ale pomohou nám tím^' že je pře/ ' můžeme, k duchovnímu růstu a přispěji k větší sláva'Bozi„
•}•) ~ Mít rád i svá nepřátele» JI ep est ovát v srdci nenávist« zatrpklost
nebo odsuzování? 'nýbrž rozdávat lásku a odpuštění* Modlit se za fcř^ ' ' Šníky a za nepřátele a vyprošovat jim požehnáním
p) ~ Dvakrát, týdně Se postit o chlebě a vodě,
C) r Jednou týdně se sejit ve skupince,
") - Cd $.ěoh kdo chodí do školy nebo do 'práoo, přeje ni Psnna"Mariav"álcspon půl hodiny modlitby ráno a večer a pokúd možno účast na mši c
Pres don nás má doprovázet duck modlitby - i bohem práce« Těm kteří
nejsou^aiišstnaní a nemocným doporučuje Panna Maria denně věnovat"
alespoň tri hodiny modlitbě, z toho každé ráno a vocer nejméně půl
hodiny» Do toho také patří mae sv, a modlitba růžence v kostele* v X
přes den se máme snažit najit chvilky pro motlitbu a pokud je možné'
byt denne na mlU svaté® Modlitba má být úplň8 odevzdaná, Nemáme so
stálo dívat na hodinky, ale dát se Vest Boži milostí»" 0 pozemské záležitosti se nemáme úzkostlivě starat, když je v modlitbě sveříxiie
Bohu, Ten, kdo se o všechno možná stará, so" dobře "modlit nemůže!
chybí mu vnitřní klid, 7 pravý 6as, s pomocí Božíj můžeme vyřešit
vlaátní snahou'i své pozemské probíamy« Matka Boži řekla: "Modlete
se, modlete "se, modlete oe. Modlitbou můžete dosáhnout všehol"
8) - Bgt opatrný", protože se Satan pokouší 'všeohny,. kdo se rozhodil úplné se zasvětit Bohu© Budo ja pokoušet? aby se'mině modlili a přenta
li s*postem. Bude jim neadóuvat, abý še věnovali jen radovánkám, E V
smějí ho poslouchat', ale "mají slyše'"; jen hlas Panny "Marie, Jakmile
budou utvrzeni ve víře, už jim Satan nemůže ublížit.

MM*

»<-»

9) - Hodně se modlit za biskupa a za' církevní představené. Za ně by se
měla obětovat alespoň polovina modliteb a poslů.
Panna Maria ale'také zdůrasaiujej ř,e nestačí 'jen se postit o chlebě !>
vodě, ale že máme současně odkládat spatné zvyky«, Zdůrazňuje, že půst ne
má cenu, když se zároveň hádáme nebo jinak hřešíme«
Dpdatek k ,. ,dj e v

t, i

bodánu

Gnspa vysvětluje- že půst má velkou hodnotu, hodnotu nezaměnitelnou
B čímkoliv jiným, napr. skutkem milosrdenství. Důvody Gospiny prosby o '
půst je třeba vidět v kontextu dnešní doby a jejich dalších proseb,^ především výzvy k opravdové víře,Půst jako mučení a zdržování se od j£dla a
pití^ za účelem trýznění těla jo ryze pohanský názor na gust. Vždyi Bůh
stvořil jídlo pro člověka, k získání potřebné m e r g i e k životu. Skutečný'
užitek postu tkví v jeho službě posílení víry, Je prostředkem,kterým člověk ověřuje a posiluje schopnost sebeovládání. V tom se totiž člověk může
velmi snadno mýlit* Není-li Člověk pánem sama sobe, jrcemůžé se odevzdat '
Bohu. Kdo je otrokem, není sám sebou. Člověk"neotročí jen hříchu, ale ťa~
ké zneužívá svých potřeb"a hmotných přebytků. Zneužívaní této lidsko potřeby
především v tom, že se tak často - každodenně opakuje«"Půst o--'
tvírá človšjgu možnosti svobodně se darovat Bohu i bližnímu ve* víře a lá~'
see. Zároveň půst drží pod kontrolou sklen ke" zneužívání dalšíoh poskytovaných daných dober, S postem fyzickým dochází k oelkovému naladění k sebesáporup k úctě potřebám druhých i omen oni potřeb vlastních,, Heide tedy
pouze o zdržení se od ^ídla jako odepření' svých potřeb, ale otevřít prostor^pro druhého. Je vsak třeba upozornit, že pro zdravotní nebo další
vážné důvody možno půst nahradit jiným vhodným ««bezáporom podle svého
svědomí*
"
M^o^d i ijb^b as V dnešním světě se mnozí domnívají, že nojopravdovější '
j9~mo3IIl:~se ízv« životem.'Někteří mají dokonce pocit, že modlitba je nedůstojná moderního člověka, jako by oslabovala jeho vlastní vůli."Avšak'
bez'modlitby se víra stane pouhou teorií. Člověku je třeba dialogu s Bohem, jinak jeho víra uvadne, stáné se jšlovou a nakonec se úplně ztratí.
Nejen osobní"modlitba je důležitá, ale i společné! Někteří mají námitky
ohledně ěasu? zdá S'e jim to mnoho« Odpovědí jo i biblický požadavek o23J.ed
ně desátků. Vesmeme-li desetinu času dne, tak je to 2,4 hod.'
Podmínky z Medjugorje jsou pro ty, kteří ohtejí duchovně žít, ne živořitI
Otec Pio žádal od techa které duchovně vedl 2 hodiny vnitřní modlitby,
Tolik k modlitbě.
Při této příležitosti je nutno ještě upozornit na několik"základních
p r a v d y b e z nichž by duchovni obnova nemohla pokračovat; Jde spíš jen o
vyjasnění pojmů v duchu Písma sv. a křestanské tradice, Totiž poslední
iobou so 'mnohé silné pojmy jako je láska, pravda dostaly do nebezpečí frá
ZOvitosiij, poněvadž se vytratil ci zamlžil jejioh pravý obsah. Proto se
nad těmito pravdami znovu zamýšlíme?
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Má to být "den skutečně Jeho a-he "můj! Je-li vpravdě jeho, tak je take vpravdě nás, (společenství s Bohem ř s Církvi)
""' '
Jo třoba znovu hledat takový program, který by nám umožnil oo nejintenzivněji prožít tento den podle Jeho vůle« • , První přikázání platí ones jako před tisíci létys "Miluj Boha Celým
svým srdcem (celý)*.," Jak Ho chceme milovat, když si na vše možné ušetří
me can. jenom ne na'svého Pána a Boha, Tento don bychom měli vytvořit pro
stor pro Boží slovo, bratrské společenství, eucharistii a modlitební ztišení«
"
—
Jedno je jistés Jestliže'se naučíme správně světit den Páně, p$k nastane velké požehnání! (Sk. 2,43)

i
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Den Pane 3© den, kdy K r i s t o rntal z mrtvých* deíij kdy byl dán Církvi Duoh svatý. Jenže my jsme nevyužili všechny kapacity'tohoto Božího '
dne»! Je třeba hledat a realizovat, Tento den máme věnovat'Bohu a posvěcení své duše, ne svým tělesným zálibám * he takové kultuře* která nás odvádí od Boha!
V den Páné, v Letnice hylo pokřtěno 3CXJ0 duší. Jak se to ctaló? Oni
uposlechli Boží slovo. Křest byl pro ne přechodem. Jíěkoho opustili, to za
prvé a za druhé k někomu se připojili (nezůstali sfcnsi)! To opuStění hylo
bolestné "oddělení se od pokolení toho zlého"» (Sk. 2,40)
len den přijali nejenom névý život z Ducha, ale i nutné podmínky pro
jeho rozvoj» V nich sůstávali, tedys
'
v
1 ) v apoštolském učení"
2 j ve společenství (koinanlA)
3 ) v lámání chleba (euoharistie)
4 ) a na modlitbáoh
Tyto čtyři prvky byly základní součástí evěcehí dne Páně! Ovooem pak
byl silný svědecký charakter .prvotní Církve (v. 43-45)
~ ~ Si o o správný pohled ve světle Kristova ev&ngeliä na Starý zákon.v
SI o také o životní zásady životní prašti v novém Duchu. Bylo třeba" se ucit
nově chápat, ale také žít novým styl erat ohození Duchem," úmrtvování "skutků
těla
(Ř. 8 ? 13)o Pokud by nezůstávali v apoštolském učení, tak velmi brzy'
by Duch bludu a rozkolu skrze silné jedince (autority) rozbil správný pohled na pravdy víry a nahlodal i život (morální praxi) podle^žásad evan-~
gelia ráznými úpravami, které fey se adály rozumné, ale rozložily by živoř.
Církev.
~
y
Apoštolské učení musí "být základem každého živého křestanského společenství. Prostě je třeba, aby se učilo, vyučovalo od lidí, kteří jsou
duchovně zralí, nehlásají nějaké žáfcftdné učení a kteří evangelium"jasně'
vysvětlují, Nejde o teologizování, alejáte o' živou a zdravou nauku, kterou žili a životním svědectvím stvrdili apoštolé a světci po 2000 let.
Věřící člověk bez živého společenství je Jako ryba "bez vody. Je^třeba mít prostor i čas, kde je mozíio «e sdílet se svými radostnými zkušenostmi života s Bohem, alě i čerpat sílu k nesení křížů nutných V""procesu
přerodu v Krista! Pozor, toto živé společenství nenahradí 1 hodina v chrámu na bohoslužbách!
ad,3; lámání chleba (eucharistie):

'

.

.

Bez tohoto setkání s Kristem Je těžko prožívat den Páně (fík. 20,7).
Přesto katechumeni a veřejní kajícníol nesmeli se tohoto tajemství víry
zúčastnit - (praxe prvních tří století).
Eucharistie je smlouva nová a všoná (Mate 26,28)* Vyžaduje zralost a
ochotu povědět o nie své ?Jano" a duchovně vejít "do smrti e Kristem! ^Pokud '
opomíjíme ony další tři prvky svěcení dne Páně, tak ani duchovní užitek z
eucharistie nebude pro nás úplný*
g.d 4;ž_ spclečne modlitby^
Co znamená tento bod pochopil ten, kdo už v malé® mqdlitebttím společenství zažil společný zá^as za něčí obrácení či uzdl-avení... Každý může
dosvědčil;t soukromá modlitba je nutná, nelže 5i vynechávat, als společná'
má .H.OVCU rovinuí Ježíš je uprostřed (lít 18,20} e Společná modlitba je nutná kromě tří předchozích k vytvoření živé a fungující Církve.
Zde je (Eko '2,42) biblické zrcadlo, i když je&tš dost swwilaené, k
svScení dne Páně.

, ... 1

'Vliv tetoatd učení pronikl &«5«i křes {fany především skrz,; ogu, Oky. •
učení hlásá tav, k«xra±cký sák^n, £®dle něho se má duse př-e-vtelorat <|o
dalších životu. Má to být jakási yfkon spravedlnosti a o feisty«,
stvi -5 n a u č e n í zamítá (k&yd, J» R&taingey), (Totiž ^řijetlin tohoto, víoěni
padá základní waV^Oa a. tou
Kristus, pravý Bůh a clovek, a joho zánlmpna smrt. na kříži aa Jiaasfcřiofcya padá táž článek víry o veánáať jsav^á,o-;
hí. Joto učení Je bludem, který Církev nikdy nepřijala a přijmout nomů:::-.
í&ti^^jbjLšjŽjii)
Hic nemění na t<w. že oel4 záležitost
evetekvm aákonem dovolena" '
a nazývá se nevinně» přerušení těhotenství, V této oblasti jasné a nekompromisně stojí Církev včele'ee av, Otoem J$«em Pavlem II«, který hájí
klíčící, ale skutečný život*
Kolik utrpení a bolaeti p&Lnéáí to, že se hřích legalizuje a poklářá
za noimálno»Vak tvrdá konfrontace lidí; "kteří pak muaěií přinášet tvrdj
danějza past, do které Se nocheli chytit«, 21ořád potratu zasáhl i našer
křesťanské rodiny: téměř jsme sě přizpůsobili světu. Kladu otáakuí Proč?
Protože jsme nezakotvili v Bohu, protože jsme se nevypořádali s duchem
světa a hlavně proto e ze isme nechtěli přijmout Boží zákony* 3?šm jsme se
vyhýbali & jákehoGinedef inovatelného' strachu, snad proto ř ž e j srna nebyli
j ako křest exié "Vedeni k plnamy, íib ráčení, nebo jsme" se nesetkali s cl ove-;
keia* s rodinou® fí živým křestanským společenství», které žije cele z viry
a 0 Bohem vážné počítá» Hase víra nějak ochabla a to místo drse zaplnila
žádostivost a temnota a záaady tohoto světa» ProČ nebylo tolile potratů "
<3řívoř před 5o~loo léty? řro tzv, náboženská tmářství? Kéž by ho bylo víc
jestliže jako jediné dovede fceeit problémy Čl<jvěka a přinášet mu časné a'
věčné štěstí o Jak drze »e hřích a lož roztahuje a dává si názvy jako pravda, pokrok at<i0
" .
"
; " "
Snes celkem křest tmě
oJah^jOVat to, ao Církev nazývá zločinem
ale je třeba jít ke kořeni t d h ^ i
kořánem je ztráta živé víry, v. Boha a morálního js^»** 4 * ' I i fi 1 0 i jr It<
13». i 5 i a t o t a«.
.
- - i.
Ano; čistota 3e základ, ha kterém Stojí nefed padá celá morálka'i" ví ra» Hení-li tato obladt c«0.ě vydána Bshu, je oclijpoaéná všechno ostatní, '
člověk nemáše duchovně růst, ZstfL&í. láskat'k bližnímu» Čistota je také nutný j*pkia4 pro ressliSování duc&ovn$#í
a poznávání Božíoh tajemství, '
troro' nečistota bývá taká"p#»*fto» # pro& máií mnozí tisíoe problémů a ná~
Hiltekj aby nemuseli uvěřit" a Jit do Světla»
'
Po ee^ém světě se šíři #etě»oyou reakcí stydána nemoc AIDS, Každý ví
£e tato žen Smrti je ovocera ,fievá*anéka pohlavního života, netýká se pouze
lidí, kteří gachorávají Siststu aváhfr sfovu.
Dnes
možné bez nsdsáaky říct, že nečistota tfabíjí* Lidé obětují
miliardy, áby se zachránili a stejně nedokáží"«astavit vítězný pochod
smrti. Toto vědí prostí lidé i «větové kapacity»'Jaký mrak vsak halí národy, že nikoho nenapadne Jedjbaí záchranné řešení - návrat k Božímu zákonu???
Ne, nikoho to nenapadne* Id už sl dabei dávno pojistili, Než totiž "
začal mordovat národy tento viditelný AIJDS8 už dávno byly zasažený" smrtícím virem duchovním *• nečistotou» Bábel přísel se svou úpravou Bosíhó zákona:
'
*
" " •
'
*
*3«kěfr, Bůh. vám zakázal*,,? Ale ne, ně&amřete.»,." (öeft 3) A"Skuteč-'
ně, nikdo fyzioky nezemřel a lidé si pomsPLu 6vykli na novou dobu® Do služeb se dal tiskj tele-vlae, literatura, hudba, veškéiůá kultura. Bylo třeba
také osvítit "skoatnatělé Školství", a brzy se aaáli ^osvícenci" i uprostřed Církve,

Duch nečistý jako přikrývka žahalil nárofly a 2á.střel"* jim Boha. "Bolavení čistého srdce, nebot~ofti budou vidět Boha o1*' (Mat 5',"8) Když a-arein obletěl Zemi a hrdě hlásil, že Boha tam neviděl,-položila imr jednfe,
Švédská dívka"otázku: "A měl jste čisté srdce?" James Xrwto; věřící americky astronaut, k tomu dodává: "Ale já jsem Boha vě vesmíru jviděl I n
Světec Don Bosoo vyprávěl svým' clilapoůra vidění, které měl Od Bolias
Viděl na každém""Obrazně" joho hříchy, vžd^ďi^y bylä postižena některá oás<
tela (jazyk, oči, ruce)« S pláčem jím"lícil obraz ubožáků,Jfcteří žili"v
hříchu nečistotys měli hlavu; zahalenou mrakem* takže neviděli'na cestu &'
stali se hříčkou v rukách Klého ducha. Mnozí ž nás dobře vědí, že to nen
nadsázka® Anof nečistota je duchovni AIDSs který vyřažuje obranný systém
a duše se"již nedokáže vzepřít dalším pokúšefiím« Setrváni v tomto Stavu
déle, nastává rozklad od. základů a oesta zpět k Bohu"se žtráoí v mlže.
Boží zákon, byl v rájáké zahradě mříží, za kterou byl řvoucí lev "bezmocný,. Tak nalhal cloVě^ii, ž» ta mříž omezuje liá£kou"BVob.Odu a áůstojnos
(jakže Bůh "vám zakázal« v) A člověk mříž odemkl/'« a z ráje se stalo místo bolesti a smrti., ~
"
-. Ják" dlóuho se^ještě nechám klamat? Satan si žádá mé mučedníky^ utrr
$ení tisíců, smrt časnou i "věčnou. "Kdy už se pi^hadike
spánku, a vyhlásíme mu to nepřátelství* tu vzpöuru o"které mítúfil Bůh?
~ ' Je zbytečné bojovat proti interrupci a rozvodům* 'jestliže sä my.rkř>
stáné radikálně neroze;jdome s duchem nečistým' e. nezacn/me "budovat rozvalené hradby - každý naproti svého domu..
K d e
z a 5 i i ? ? ?
ZJLÍAJÍI
•
- •
• ' .
Dnešní móda dovede vybičovat žádostivé""aü,^.oeoatismj: .smyslnosti,
a
j en jurčitými maličkostmi* Ha koho 'jsou pasti módy "'nastxnž(my? Ha rntóei
Jenže obětí se' stává svedený a svůdce« 0 ženo platíš n>soda tomu skrze pi j
chází pohoršení c - <. 3
*
0 muži: "Kdo "by pohleděl na ženu žádostivá, již e r:í zóizoloži^ v«
svém srdcic" (Mtc 5,ř28) '
Co říkají o módě sv» Otcové? "Cteoby neppVtfria&S ode/\é .jsou nástrojť&>
r
ciáblovýh» kterých užívá, aby sváděl duše do ž,.'ui?j)y0 sV'(ß'r* "Bernard)' "
!ř
Kdo ne parádí, aby se jiným zalíbil, at es neopóvažujě ješ^ě ř;0::í>1
že je-srdeom eisten« Jeho jednáni hOvUSvědčujo « » V I & U * (sv; Í4i.Lip "Her":)
"Söuha po zalíbení"nevychází z čistého srdceP je loěkcu pro jiné,,
aby hyli polapeni- do hříchu*" (TeruXián)
~
j
Jalc vážné je brát tato slova?" J b y asi "byla šokována křestanská
dívka oi %-m& 9 kdyby mohla vidět tu spoust. hříchu? kterou za sebou
naohává ř > kd^ Se projde po ulici v % o d e m í m n oblečení? Hecht cla by tójmi,
věřit, vždy;'; tdc zlého ^nechtěla,'přece tak chodí všichniP je to normální«
V|eohno dohadování o mode by jisté přestalo, k d y b y jen jeden mladý křor
stasa vyděl' dívkám'svědectví o tom, jaké hoje a" casts těžké pády má na
svědomí tato móda, která se pokládá za normální,
Cvo
t^e-d y
d ě l a t ? ? ? '
' "
'
'
'"Zeny at se oblékají slušně a zdobí se prostě a střízlivě«" (l Elia,

2, 9)-,

"

'

Moda se vtírá násilně." Dnes .je pro mladou dívkaJb.rdinství nepoIřxdxi
se psychickému' teroru nečistého ducha, který'Se za módou skrývá a'v.-mrcilj
si podřízenost.. Co "dělat? Ka|dá"křestánska dírka nebo žena ať se zk/n/,
myslet nad^svým šatníkem a at si položí otázku? "Jak "by. se nyní oblákala
matka Ježíšova?*J '""
'"
Fro muže platil Když se vzdá boje o čistotu"'svého stavu, je"sás- zo
zerván a beztak muai dříve nebo později' a Kazatelöm povědět s "X to " je
'
nost a trápení dacha I" Je'třeba bojovat® 2en't50 hoj se někdy" může "stávat
až nekrvavým mučedniotvím, ale je třeba' vědět, ze jde "O Bozi boj, Clovok
tu pozná svoji ubohost, ale take Boží moo a Boží lásku.

-
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Hlavní zásady; Vyhýbat se blízké příležitosti ke hříchu.
Odpírej v počátku.
Prostředky k boji (sv# Don BOSCCOÍ eucharistie
častá z p o v M
úcta k Panně Marii
"Nebojte se, já jsem zvítězil nad světem," (J 16,33)
Jaké ovoce přináší dnešní móda a -weeohna další dráždidla k nečistotě?:
1 ) Rozbíjejí se rodiny
2) Zabíjejí se nenarozené děti
3) Národ odpadá od Boha
Je jediná c«sta k záchraně a tou" je návrat k Božímu řádu (viz Desatero). To bude skutečná SI»UZBA ŽIVOTU, jak &ní heslo pro první rok desetileté obnovy.
P a m a t u j!t Tvé tělo je chr4m Ducjia svatého.
Už nepatříš sám sobě.
Bylo aa tebe'zaplaceno drahá výkupné.
Proto svým t % 1 e m oslavuj Bohai
(sr. I. Kor a l6,19-2o)
Pozn.t Podrobněji zpracovanou tématiku via V knihách i Tomáš Malý, Za školy do života, P» T.j, Mladý muž Cdívka) ö« dívá do Života.
14-. - P' R A V D A
Co je pravda? Kolem sebe vidíme, jak lidé hájí své pravdy či spíše'
své jednostranné zkušenosti a pohledy ? v r y t é h o hlediska. Pravda je Ježíš. On je Bůh živých. Všechny částečné pohledy Jsou natolik pravdivé,
nakolik vedou ke spojení s Ním, Všechno musí být konfrontováno s Kristem
a jeho evangeliem!
Hájit pravdu 4 svědčit 9 přavdě můžeme jen natolik, nakolik sami V
pravdě stojíme, nakolik isme přetvořeni vKrfcsta« Člověk, který je otrokem svých vášní, zlozvyku « své jeěfctnosti, není V jednotě s Kristem
(srov. Z 49,16-17). Jehö víra Se hěším teoretickým, tó není život. Takový člověk nemůže svědčit v moci a sile o živám Kristy* protože se s ním
nesetkává,
'
Jéžíě řekl« "Aě přijd^ On, Duch pravdy, uvede vá& do veškeré pravdy ö
(J% 16,13) Jak snadno je zneužívaná~pravda jako zástěra pro lež! Jak mistrovsky jsou klamány davy zdánlivou graVdou! T^žkc lže povědět o něčem
oddělené: toto je pravda a toto je lez. Je třeba vidět souvislosti a účel
k čemu je pravda použita. A tiläme
naučme se vždy klást otázku: Jaký duch
je za tím? Je to duch pravdy čl duoh lži?
Je Zajímavé, že i ta hejzákladnější pnat&a se dá postavit do jiného
"světla*1, ujayslne se zdůrazni n«jf$cá nejasnost a «pochybní se tak celá
pravda.
Farizeové postavili Ježíáovo učení dg falešného Světla 0 O CO JIM
SLO? O čistotu vízy? Vůbec nef Bylo třeba
hlas, který jim ryl do
ivědomí.
"
"
"Varujte se kvasu farizeů* $íxaž'3e pokrytectví.*' "Zástěrou nepravosti 0 se mohou stát nase dobré «kůtky, formy zbožnosti, ale i Boží slovo
citované v'jiném duchu.
'
' .« . Ä
jednou z metod pokrytectví je - ' Ö D V A D M I OD PODSTATY3 "
,
. .a chtěli ho ohytit z© slovo.'Hleslo- JCä^^po^s jaiiu«,"
Příklad: Jedan uznávaný teolog
vyjádřil v kroužku mládeže, že v žásvetne modlitbě z Medjugorje je formule o milosti, která se mu nezdá 0 A
výsledek? Tito mladí lidé naoofcováni skepsí přestali s horlivým duchovním životem, ke kterému ie pohla grávě výzva z M. "
Zanedlouho byla vypuat-ena dalaí zpráva: prý v Římě zasedala ohledně
M . komise pro v$ci víxy a Vštěina «e vyjádřila prfcti. Nehledě na to, že'
zpráva byla nepravdivá (viř např. rozhovor kayd. Ratze v knize ÍJedjugor-

*» T •*
• - ~
;é, Sv. baštifca 1996)» jaké bylo ovoce? Iddé, kteří Sé nechali poselství
io vyburcovat a vlažnosti, se zaöe "Uklidnili" "a vrátili se k světskóirsty/u života. Ptám se, o co šlo tomu, který tyto poznámky vypustil? A o
Gí TÍO vsem, kteří je tak nekriticky přijali a aírili dál? Anebo jaký
za tím a co sledoval?
Vysvětlení je prosté» Haše peinSená přirozenost je kolaborant duch;
Ir,4 s inklinuje ke lži, zvláště je-li pohodlnější než pravda. V * * zdravá'
W , . 1 nabudou trůět, ale majíce lechtivé uši, podle svýoh žádostí shron<>žó.
-budou sobe učitele." (II Hffl 4.3)
"
:
<sdfiDÁ věta a podařilo se jí odvést pozornost od oeló podstaty IL
Tato věta způsobila, že lidé jaKob^ zapomněli na skutečnostij žo v lvi s
jen do r, 85 obrátilo loo.ooo nevěřících, že farnost sama přináší tak'
orcoe Dbrácení, jak <U«»al aprcibiskup splitský, že to nedokázala ani
.:.«,
letá pastorace a nakonec že všechna pee^lstsrí jsou plně biblická a role-.:
k duchovnímu růstu,
v
Onen teolog mohl přeoe alespoň dodatj že i kdyby šlo o podvod, 5.. M..
by M. Církví uznáno nebylo, ř>van@?el±vp. o úzké cestě stále platí.
Zneužívání forem cravdjr*. Pravda má své tel o a duši," formu a podstatu-, TěXom^Je^zěvneJsr skufe^n'ant a způsob initio vyjádřenío Duší pravdy je D u d
pravdy. Zneužívání pravdy se deje tat, že se použije forma a oddělí se od
podstaty od Ducha pravdy. lim ae dostane pod vliv jiného "ducha. Přepojení'
není vidět, forma zůstává Stejná. A reakce? Začne se vést boj v rovině ft
rem a ne v rovině düoha,'jenže Zde je těžké odhalit podvod. Ba"naogak lidé, kteří tímto slouží duchu lži, dovedou používat ty néjhodhotnějsí logi
cke argumenty a ty nejcitovější fo3ta\$Laee»MálQkdo vnímá, že tyto zevnější'
formy, i když sami o sobě pravdivé Jsou v táto situaci zneužity proti pod
statě proti pravdě sapté.
Právě lidé, kteří se spolykají n« avé logické myšlení se nechají chy
tit do pastii Oni totiž sledují logičnost"a pravdivost zevnějších forem a
neshledávájí nepravdu. Stačilo by ae naučit dávat Vždy kontrolní otázkyz '
Např.s Jak£ duch j e za tíijt a ao slediije? Např. rozpóutá se~nějáká po'
mlouvačná kampaň proti hěkctóu, kdo gra postavil, aby hájil pravdu. Lidé Za
čroU uvažovat o argumente<íh, které ae jim předloží. Většinou jsou nepřesné, vybrané, tak, jak ae hodí k účelu,
"
_
Pamatuji t I kdyby'bylo saa»o o sobě všechno pravdou co kamp en hlásá,'
pak je^řefta si položit Otáakt»« JťjJqř ^e CÍL této kampaně (tohoto rozhovoru) do čeho mám být manipulován?"
Pak se nám hrčýzou otevřou o&l do Čeho jame to m^ vlastně "taženi,. Do
toho,, abychom odsuzovali íiejjtfaom toho dotyčného člověka, ale i samotného
Krista, kterv je Pravda.
Zde platí víc než Jeda 5ihdet *cokdliV jste udělali jednomu z mých
nerimenších, mně jste udělatí«'* ÍKt, Z5 t Ío f 445 "
Tu zkušenost si může udělat leaždý křeaaah, když jenom' trochu vážně
vezme Evangelium a bude hájiti ne ne^ajcou abstraktní paravdu, ale Ježíše
a jeho přikázání*
- . •
Nepřáteli se mu stanou Jeho vlastní* Jakový okusí, "to "co Ježíšs V
každémvnevinně odsuzov^ém Je Kriatjp anovu vláčen od Piláta k Herodovi
a na kříž«
On je křižován ve mně jinými* jestliže stojím v prafvdě, ale i kclyž
v pravdě nestojím, je křižoron zasě mncxtl Kdo nas oba, mne a mého bratra
oklamává a navádí do této činnosti, do bohovraždy?
Kdo jiný, než duch lži, lhář "od poéátku!" Co dělat?" Denně opou3tě-;
všechno pro Ježíše: své představy, své pravdy, svou vůli. Bez teto úplné
oddanosti nemohu stát v pravdě a nemohu rozlišit, oo je pravda a co je
zdáním pravdy.
Proto nepřijímej automaticky, oo se ti předkládá, gle uc se v Božím
světle hledat pravdu. Nebua duchovním bacilonosičeml
Nauč se v sobě pohřbívat slova, která nebudují Boží království!
Chceš-li sloužit pravdě, nespoléhej se pousě na'Svůj rozum, ale pros Ducha pravdy', aby te uvedl do celé pravdy! (J. 16,13)

. ,
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- * ""IJěir^kFočt^irř se již delší dobu nejvíce zdůrazňuj e láska, Bylo by "to
r pořádku, vzdyt M h Je láska a láska je naglněním zákona - V~~ní je sku«"
řasně koncentiíát Žv«agelia. Ovšem kdyby to slo tak zjednodušit, pak by
i./l sbytečn^r Starý i Nový zákon, stačilo dát toto jediné přikázání!
.Podobné matematika dokáže zachytit velmi komplikované jevy jjeonoduohým'vzorce^; ale kdo chce vzorec" správně pochopit a umět ho správně použítř musí projít Oolým odvozením, osvojit si předpoklady.^
v v '
2ak :L my chceme žít lásku, muflíme jít Cestou, kterou šel Ježíš - krá
lovskou častou krize, "Kdo chce jít za mnoú, zapři sám sebe,,," Tohle rdo~
bře chápali svatí, ovšem cestu, kterou šli, považujeme dnes za staromodní
Snad ninety se" nemluvilo o lásce tolik jako dnes, a přesto snad nikdy neby
1';
'
křes tan,-'tví tak chabé ä neprůkazné pro okolní svět. Proč '
st
stalo? Zkratuj too Boží slovo, u* " utrhli j Smě velké pravdy^od^záklauni'Bůh j_e láska - to není jen pobídka k činnosti, ale v první řadě ke
spojení s NIMI Tolik bude'mít člověk lásk^,' nakolik je spokojen s Boh'em!
Jinak jde o-imitaci lásky, která nemůže přinést věčné ovoce, A přece ~
- jsou celá hnutí, která ve jméntj lásky vyřazují modlitbu'avcestu kříže»
Jaká to může být láska? Pro křestana milovat také zhaínená? že dovede vycítit potřebu trpícího*a je ochoten mu účinně pomööi ~ "Co jste učinili
jednomu z mých ne ^menších bratří, mně jste učinili, ^" (Mat, 25)
'
I v Med, je častá výava k lásce,'ale častější k modlitbě a postu - protože to ja c e s t a
ke spojení s láskou,
Lásisa je Bůh, "Kdybych pro bližního do ohně skočils a lásku neměl,
nic mi tc neprospěje." (I Kor, 13)
!i
Milnj Pána svého Boha celým svým srdcem. eo
To je první a největší ráikázáni."'
- Milujf znamená cele se oddej, "Nebudeš mít žádné "bohy mimo mně!" Cokoliv'si totiž člověk poneohá pro sebe, obrátí se proti němu samému.;, Ani
bližní nemůže stát na prvním místě v mim srdci"," bylo by to modlářství,
"Kdo miluje otce nebo matku nebo,,, více než-li mne, není mne hodenP'
"Miluj svého bližního,.."
Jak ho milovat? Tak^ aby můj vztah k němu sledoval nejvyšší dobro
- a tím je spása jeho duse: '»Milovat bližního znamená usilovat, aby poz-j
nal a miloval Boha, protože ^inak nemůže být" štasten«" (sv. Terezie z AV/
láska lidská "a láska Bozi se Velmi lisí. Lidé myslí ná časné dobro' v.
Bůh nň věčné, (sr. Mt 16.23) Začne-li se o" modlitbě" a postu "podle Medjtv'
g&rje, slýcháme často z ust'kněží: "Chudáci l a i c i t a k h l e jim nakládat^"
Je to opravdová láska k duším? Kdyby takhle uvažoval JežíšP Dobrý pastýř,
nikdy by kázání na hoře nevyslovili Také P. "Maria"to'vidí'"jinak: "írahe
děti, prosím vás, poslouchejte a'žijte" Matčinu výzvu, protože vás • zvu
z láfíls^rj "abych vám pomohla.' Prosím vás, abyste se plně odevzdaly a'
budete moci žít všechno, co vám říkám." (poselství farnosti a světu - IGüen Z3Q6)
^
' •
"Slovo .láska je dnes zneužíváno. Použív§jí se "různé fráze, které s'e
atari proti. ^ duchu evangelijní horlivosti "a pokání „ Vlažnost'a' poloviča- '
tont je nazývána láskou. Vlci mohou'trhat ovce, a když je"bude někdo bráníš talc se mu řekne, že nemá lásku, protože 'na vlky platí *en tvrdé prostředky, Ježíš měl lásku a hnal penězoměnce z chrámu a tvrdé káral fariBneění stoupenci falešné lásky budoU opakovat frázi s W tom není '
iáskS! "Jenže láska bez pravdy není láska, ale žrůdnosfa zástěra'nepravosti,-Člověk žasne nad tím jaké kalné Vody jaoa kolem tohó slova, mnohý
krestan-si pod^tím představuje, co se mu %odí9 jonom fie"to, co láska jea
•Po« or tak<| na nesprávné chápání křastaňské jednoty,' Jsou společenstv
která už roky drží jednotu ve "filosofování u kávý, ale nikdo se'neodváží
navrhnout ani společnou modlitbu Otčenáše, a b y " b q ' snad ^nepovyšoval"'a nenarušoval Jednotu» Toto však není jednota v Kristu* Křestanská jednota něrí
je? dojiti se ne nějakých názorech "nebo zásadách a cestách ~ to"nakonoc
vedlo"k roztříštěnosti Církve. I"lidé ve světě se snadno sjednotí na nějaké ideologii, v odpojil vůči autoritě nebo pomluvách.

-
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Ježíš však" dal jiné krltóritaa křesťanské jadnotyí "Jako ty, Otče, ve
mně a já v tobe," aby i oni býlí:JOTO" V TRtäl*..* (J 175
- SpolečanštVÍ, které chce tvořit jednotu v -Kristu, musí vast boj s kořenem nejednoty, a trim" je duc& pychy' a starý člověk v nás, Bez ödum
vlastního JA a opuštění sebó pro "Ježíše není možné" tvořit jednotu ani
jedním člověkem pod sluncem, Cestotl k jednotě'v Kristu je společná modlitba, kdy se každý vydá živému Ježíši uprostřed, opustí svá"názory pro Boží
slovo, vzdá sé svých'zásad a je ochoten podřídit se Božímu řádu» Teprve '
pak je móžné tvořit jednotu s bližními« Tedy ne jednota s každým a za každou "cenu, "ale v Duchu a v Pravdě! Ježíš'řekl jasně, že Jeho Duch způsobí
mezi lidmi také rozdělení (BK 12,49-53).
•
~
x
• ' ino, jsme Církví bojující. Prosme 'Pána, aby nám dal stát jako Save!
*iá správné straně, abyefcsa v horlivosti'nepronásledovali Ježíše, ale taká
nedělali ve jménu lásky clojiu nepříteli, který podkopává dům 0
i X^.íť
ff^i^yM^í^yg.
á
Mnoho věřících a'Snad každý kněsTsé dovaiva, že
'ÖÖ si pod tím představuje? Obvykle "to, že
svým rozumem zváží, co se mu zdá rozumné« Ovsem tato pomůcka platí" jen do
jisté mizy c A tak každý rozlisuje podle svého vzdělání a zkušeností c Jonže
kdyby "bylo těch zkušeností soběvíc, tak"to ještě neznamená, že budeme
správně, rozlisovat ve věcech duchovních,
_ .
"Clgvěk přirozený (psychikos) nechápe tj věci, které jsou Ducha Božího, nebot jsou mú bláznovstvím a ani je nemůže chápat, protože mají být
souzeny duchovně*9 (X Kör, 2,14) ^ ě k d y se člověku zdá cesta přímá, ale
nakonec přivede ke smrti, M (ířísl. 16,25)
"''Proto ^e každá duše, která při"tom, aby došlá spojení s moudrostí
Boží, spoléhá na jakékoliv své vědění ncoo poznání,""svrchovaně nevědomá
p^ed. Böham, a zůstane velmi daleko od ní," ( s w Jan z Eř0')
K.íčj^e stíes Kdo vs air byl v důvěrném obecenství s Hospodinem? -"Kdo" viděl
a slyseoTITeEo slovo? - M O věnoval pozornost Jeho slovu a naslouchal?
( Je.-""23 c 18)
Při rozlišování nejde o to hádat se o slovíčka,, ale ro^pözna^ jaký
duch je za tím á 00 v Sleduj®, Rozlišování je dar Pucla svatého« Pokud'někdo
ten dar ob-Irzel, ještě to neznamená, že on působí sám o sobě«" Jo to jako s
elc spotřebičem, Aby sloužil, musí být napojen na zdroj energie* jinak ne™
•f» • V) rri°, -[ ri '

"» *
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"itskneš, že přece Duch Boží osvěcuje rozum,,. Pravím, že Duch sv,. osvěcuje
rosům"usebrány v Bohu'á že jej osveouje podle způsobu a míry jeho usebranbsjio'1. .(sy*. Jan. z. Kř0.). . r. r
;. "" *
~
•
zá3acy"^p2?ávnáhq_ rQfoifovánft 1$"Rozlisování nemůže vé&h Jc uhašení
Dachas '^Tebot 00 népXo3I~poJčořú""a"*Iásku - a umrtvanost a stasou prostotu a'
mlčení, oo to může býti?" (sv, Jan ? Kř. > - 2 ) Zásada sv, Ignáce - natolik
nakolik;? ^
~ r *
- '
"Clovek má užívat věcí stvoř aoýcknatolik, nakolik'mu -Domáhají k jeho cíli (oslavě Boží a spás« své cte.se"i spáse bližních), a natolik se jich
musí zříci, jnakolík mu vzhledem k němu překážej!,,
~
Jestliže tedy některé' prostředky opravdu pomáhají k cíli. le vhodné'
je připouštět a to natolik, nakolik pomáhají, HIC TIC a "HIC MEfTB!"Haopak,'
jentlize některé překážejí vzhledem k cíli, dlužno se"jich varovat a zamít-fi- je3' a to natolik, nakolik překážejí: Hic víc a. nic méně! Toto Je zásada plavé moudrosti, jejímž praktickým prováděním se život vskutku a vpravdě uspořádá podle zdravého rozumu - když totiž oil je stále před očima
jako"cíl, prostředky jako prostředky a jen jako'prostředky! Člověk často "
pouští
ž mysli a z paměti pravý cíl všech'tvoru; Mlat o toho většinou myslí
jen na"tó ř co je mu příjemné a nepříjemné, pak z toljo vzniká vnitřní disharmonie, nedokonalosti a bříohy!

- ltí Slova - na tolik
na kolik - nic~vío - n i c méně » jsov tak obsažná,
že bezpežša* vadou k nevyššídokonalosti! (sv. I^nác gs X.) "
- " Zrejhaěse musíme vaioftii stydět a požadavky z JKedjugorje jsou snad*
tou neánižáí hranicí pro ty, kterýip opravdu tstfia na mysli první a hlavní
- - - cíl a .tím j» oslava Bofci a-spása du&ii
KáS r to»to prvnípj rooe duchovní obnovy jsou i tyto zda. obsažené-.
praviy j.ako stavební kapwsoar pro- zbuáováíní ofcnowen£ho ducshovního chrámu.
KášL JiÄ p^Iial^-rr^ yv. Oyitfia a Jfetod^je,. kteří nám ^j-ovatnům.
Br-mgölium a Ducha Kristova, Duoh Boží oživí mrtvé kosti v nasej» národě,
aby povstalo velké Boží vojsko, které by nikdo nespočítala (arv, Ez., 37)
Schváleno a doporučeno jOioem k^rdinál^at ToKiáškem
jako přísp-ěvok k -deaetiletí 4uohovní obnovy.
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