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DIECÉZÍ

Byli jsme informováni o situaci jediného katolického semináře v
Čechách a na Moravě,napsaný bohoslovci semináře v Litoměřic!ch.Pokud
by byla pravda jen jedna desetina popsaného stavu,můžeme poměry na se
mináři a postup při přijímání uchazečů o studium označit za otřesné.
Jako Božímu lidu nám svrchovaně záleží na počtu a kvalitě budoucích
kněží,kteří mají být našimi pastýři.Uvědomujeme si svoji zodpovědnost
za jejich osud a jsme s nimi v jejich obtížném postavení plně solidární .Vždyí byli povoláni z nás a pro nás. Naše laické možnosti ovlivnit zákulisí a chod seminárního života jsou velmi omezené.Proto
se dovoláváme Vaší přímé odpovědnosti jako správců diecézí a semináře
a prosíme:
1. Vneste světlo do zákulisních machinací kolem přijímání do semináře
2. Informujte nás o pravdivém průběhu přijímacího ř i zeni a roi-i.
kterou v něm hraje Církev prostřednictvím Vaším,vedením semináře
a fakulty.
3. Distancujte se od zasahování státu do chodu semináře a fakulty,
jehož cílem je narušovat a rozkládat duchovní i odbornou přípravu bohoslovců.
4. Zahajte dialog se studenty na semináři,provázený na obou stranách
vůlí zlepšit duchovní a intelektuální přípravu bohoslovců,
5« Snažte se ve spolupráci se Svatým stolcem $>ozvoůaou1i seminář r.a
úroveň běžnou všude ve světě.

Kdo mlčí ke zlu,nese odpovědnost za jeho šíření a vládu.Proto
Vás žádáme,abyste ve jménu svobody,k níž nás povolal Kristus,
neváhali pozvednout svůj hlas společně s Františkem kardinálem
Tomáškem za věc Katolické církve.

Věřící Vašich diecézí

- 2 K SITUACI JEDINÉHO KATOLICKÉHO SEMINÁŘE V ČECHÁCH A NA MORAVĚ
My, bohoslovci semináře v Litoměřicích, vědomi se své odpovědnosti
před Církví a před Bohem, využíváme příležitosti návštěvy pana areibis
kupa Colassuona v Československu, abychom se osobně vyjádřili k situaci naší východy a formace.
Většina z nás souhlasí s .,31 body" podanými o situaci katolické
Církve v Československu a podpořenými 4.1.1988 Františkem kardinálem
Tomáškem» Pokládáme za nutné rozvést některé z těchto bodů, které se
nás bezprostředně týkají.
Popisovaný stav je důsledkem trvalého totalitního zasahování státu
do vnitřních záležitostí Církve. Plně vystihuje názor sv.O:;ce, že situace Církve v Československu nemá obdoby v zemích s křesťanskou tradicí .
Naše výchova probíhá ve dvou, od sebe oddělených institucích - v semináři a na fakultě. Fakulta je ryze státní školou, kde je vše řízeno
ministerstvem kultury. Seminář je státní správou považován za kolej
/ubytovnu/, která je formálně i fakticky podřízena vedení fakulty a
tudíž státu.
I. Přijímání uchazečů
1. Stát podstatně zas huje do výběru kandidátů ke studiu. Po podání přihlášky ke studiu je kandidát vystaven mnohým tlakům.
Ze strany státní bezpečnosti:
- výslechy, při nichž je centrálním bodem otázka řeholí a náboženské
aktivity.
- kandidátvje při nich často pod psychickým nátlakem postaven před
volbu buď spolupracovat se státní bezpečností nebo počítet se znemožněním svého přijetí ke studiu.
0 ten všem je pod pohrůžkami nucen mlčet.
Ze strany školy nebo zaměstnavatele:
- výhružky nedokončení studia, popřípadě jiná odrazování.
- nabízení bezproblémového přijetí na jinou vysokou školu v případě
zněny názoru.
- existenční následky pro něj, případně i pro rodinu a přátele /ztráta zaměstnání, znemožnění další kvalifikace, .../
Vlastní přijímací pohovor je jen formalitou. 0 přijetí nebo nepřijetí
je předem rozhodnuto orgány státní správy. Počet je omezen. Jsou preferováni jedinci psychicky i fyzicky méně zdatní. Mezi přijatými jsou
1 pracovníci státní bezpečnosti.
2. Církevní postup je determinován naprostou závislostí na státní
správě
- posudky duchovních správců jsou formální
- jsou přijímáni kandidáti, které ordinář mnohdy ani nezná
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II. Přípravný kurz
Před zahájením studia absolvují přijatí kandidáti 3.4týdenní kv.rz
době školních prázdnin. Tento přípravný kurz:
nemůže vyrovnat hlubokou různost středoškolského vzdělání přijatých
uchazečů
nenahrazuje humanitní vzdělání, které je v CSS3 nedostupné
nemůže nahradit úlohu přípravného ročníku, o jehož řízení již několik let marně usiluje kardinál Tomášek
nemohou ho absolvovat všichni přijatí uchazeči, a proto se musí začít v řádném studiu od začátku

III. Průběh studia
Studium je pouze pětileté, mělké, jednostranné a nesplňuje požadavky Církve« Je * anoha soěrec& v příkrém rozporu s dekrety o kněžské

/

- 3výchově. /Optatam totius, De ratione instituonis sacerdotalis, Presbyterorum ordinis/
1. Vedení fakulty
V čele fakulty stojí děkan prof.ThDr.František Vymetal, poslanec
Federálního shromáždění a předseda Sdružení katolických duchovních PEcem in terris.
2. Vyučující
a/ Vyučující jsou dosazováni státem, přičemž stát upřednostňuje lidi:
- s nízkou odbornou, pedagogickou a duchovní úrovní
- nemající církevní smýšlení
- pohoršlivého života
Kvalitní vyučující jsou pouze trpěni.
b/ Zasahování státní správy způsobuje dále, že vyučující až na výjirky:
- nemají Církví požadované vzdělání
- nemohou získat vzdělání v zahraničí
- nejsou vyčleněni z duchovní správy
- nejsou dostupni mimo přednášky, neexistují konzultační hodiny
- podávají své soukromé názory jako všeobecně platná stanoviska Cír
kve
- jsou „jedinou autoritou" ve svém oboru /oficiálně u nás neexistují jiní odborníci v daném oboru/
- neorientují se v současné problematice svého oboru
- omezují své přednášky na předčítání ne vždy vhodných pramenů
c/ Na výuku tzv.společenských věd /de facto marxisticko-lcninskO 5aeologie/ dochází státem určení a vyškolení myrxističtí speciál:'st.;
Jejich poslání spočívá:
- v narušování studia a formace zkreslováním skutečností
- v časovém nabourávání studijního plánu
- v propagandistické dezorientaci
- v ujištování o
přátelských úmyslech státu
- v pravidelném informování odborníků pro likvidaci Církve o nrev:
našeho myšlení a celkovém stavu Církve.
Tito lidé dokonce.výstupují v zahraničí jako delegovaní zástupci Y
tolické Církve z Československa /např.Mnicř ov 1987 - soudruh Ing.
Marcel Zachoval/.
3. Podmínky studia bohoslovců
Státní orgány mají výlučný zájem na co nejslabší odborné i áu.ehovr.
přípravě studentů pro pastoraci:
- schází nám základní orientace v teologických disciplínách
- jsme záměrně izolováni od církevního dění u nás i v zahraní.y.L
- trpíme naprostým nedostatkem základní literatury /české i ci7o:. .zyo~
né/, nemáme k dispozici skripta a pokud ano, tak jsou zastaralá,
v omezeném počtu a státně schvalovaná /např.fundamentální teologie
- stará cca 70 let/. Knihovny ke studiu jsou muzeálního charcktcru,
většina exemplářů je předválečných
- není možnost přednášek externích odborníků ze zahraničí, ani r, 'inýoh
fakult ČSSR
- je znemožněna studijní účast na jiných vzdělávacích institutech
- jako jeden z nejtíživějších nedostatků pocitujeme naprostou rcmoSftcst
studia v zahraničí, argumentace státní správy o naší jazykové ir.řlispozici je falešná. /Je zajímavé, že např.Komenského cvcrgelická fakulta v Praze tuto možnost má./
- je znemožněno navštěvovat existující pekoncilní knihovny v Praze a
jiné odborné knihovny
- neexistují zde katedry důležitých oborCi, např.sociologie, psycholog:!
, jak je to přáním Církve
» většina přednášek je nekvalitních, účast na všech přednáškách je po-
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vinná
- nevyužívá se ani základních didaktických pomůcek
- studium je narušováno průběžným bezdůvodným předvoláváním na státní
bezpečnost a to zcela protiprávně
- studium ne přerušeno po druhém ročníku povinnou dvouletou vojenskou
službou /pokud ji student nevykonal již před vstupem do semináře/,
jejímž důsledkem je narušení kontinuity studia a duchovní formace
- na fakultní půdě se zásadně neslaví církevní svátky. Zato však se
velmi horlivě slaví významná komunistická výročí povinnou účastí na
tzv.fakultních shromážděních. Členové profesorského sboru se při těchto příležitostech často zesměšňují přednášením politických referátů.

IV. Duchovní formace
Duchovní formace u nás není harmonická a individuální. Je nahodilá^
hromadná. Nesplňuje požadavky Církve.
- duchovní vedení prakticky neexistuje /2spirituálové na 260 lidí:
druhý spirituál až od 1.1.1988/, ustanovení spirituálů je přímo závislé na státní správě
- funkce kněží jako prefektů neexistuje, vyjm.5.ročníku
- jednou týdně dochází do seminářeupouze'5-7 starších zpovědníků
- vedení semináře a fakulty neumožňuje styk s osobním duchovním vůdcem
- jsme záměrně izolováni od problémů života v naší zemi. Nerozumíme
lidem, pro něž jsme vychováváni
- výchova deformuje lidskou osobnost: nevychovává se k osobní odp^vědnosti, k samostatné orientaci, k vlastnímu rozhodování a úsudku. Duchovní formace spočívá vlastně jen v tom, že „všichni jsou ve stáno»
vénou dobu na stanoveném místě".
- styk s představenými je minimální. Rektor semináře je spíše administrativním pracovníkem
- konkrétně a několikrát byla veřejně vyslovena nedůvěra představených
k bohoslovcům /o co jiného se může solidní, výchova opírat?/
- kulturní výchova neexistuje a soukromý zájem o ni je považován za
zbytečný rozmar a je potlačován
- nejsme vychováváni k angažovanosti za věc Církve
V. Prostředí semináře
Fakulta i seminář jsou umístěny v ekologicky velmi závadném prostředí severních Cech, což podlamuje zdraví většiny bohoslovců.
V budovách semináře i fakulty trpíme nedostatkem místa. VyučTvací
a liturgické prostory jsou navíc zdravotně závadné /malý prostor, celodenní umělé" osvětlení, špatné větrání/. Hygienické zařízení^e nevyhovující.. Provozní personál neexistuje /funkce vrátných, řidičů, údržbářů, knihovníků suplují bohoslovci na úkor studia/. Pouze dvě nevěříeí ženy dosazené státní správou vykonávají funkce hospodáře a ekonoma.

Jřsme si vědomi, že v uvedených bodech jsme nemohli zcela vyčerpávajícím způsobem popsat naši krajně svízelnou situaci.
Proto »e obracíme » naléhavou prosbou na všechny, kteří pociťují ¿akcvkoliv odpovědnost 2a osud Církve v Československu.
Prosíme seznamte veřejnost s naší situací.
Prosíme pomozte jí získat pravdivé poznání našeho stavu.
Prosíme pomozte nám účinným způsobem vytvořit základní podmínky nutn«
k přípravě na naše povoláni.
* Litoměřicích, ne svátek sv.Tomáše Akvinského, A.D.J98S
Bohoslovci semináře v Litoměřicích
KfeO »í© vědomí i iLrcibiskup Prancesco Golassuono
Frwitíěek kardinál Tomášek

\
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DEJME ŠANCI I ŠESTI MILIONEM
Konečně první velká akce proti kouření. Chceme dát šanci třem mi::.'
onam dětí, které se mají v naší zemi narodit do roku 2000. Abychom
jim zbytečně neohrožovali zdraví.
Ale současně dvakrát tolik dětí bude ohroženo přímo na životě. Dalším šesti nr lionům dětí, které by se u nás měly narodit do roku 2000
hrozí, že budou zavražděny na přání vlastních rodičů dřív než se narodí.
Dejme i jim šanci-' Nedáme-li ji dětem, nemá šanci mír! Povedeme-íi
válku proti dětem, kdo zabrání válkám?
Interrupce není maličkostí, za jakou se vydává.
Je to ten nejhorší druh vraždy.
Tyto vraždy jsou úkladné
zbabělé
cynické
chladnokrevné

a přitom jsou

-

dopředu
páchané
páchané
páchané

připravené a promyšlené
na úplně bezbranných
na vlastních dětech
na těch nejnevin*jších

bolestné - dítě již v prvních týdnech po početí cítí
ukrutné - tělíčka dětí jsou roztrhána na kousky
hromadné - na jeden porod připadají dvě interrupce

Protože obyčejní lidé nejsou vyloženě cyničtí, ukrutní a chladnolcre\
ní, jsou tyto skutečnosti zatajovány a veřejnost je kl&mána.
Přirozený přírůstek v ČSR stále klesá. Ty děti, které se směly narodit, vyrůstají v prostředí, kde^se fyzicky likvidují jejich sourozenci a vrstevníci, protože jsou nepohodlní. Nechceme-li pečovat o normální zdravé děti, kdo naučí další generaci péči o staré a nemocné
lidi 9 Nebo chceme, aby nám stáří či nemoce byly „uměle přerušeny"?
Mají se narodit jen děti chtěné? - Chtějme je!
Je dnes nejistá budoucnost?
- Mějme děti a dobře je vychovejme*
Cheexac pro děti jer* dobro?
- Nechrne je žít!
>
Přejeme «letec? nír?
- Proč je tedy zabíjíu&T
Právě na Život mají všichni lidé do jednoho!
Mír je nedělitelný.
DEJME TEDT ŠANCI VŠEM DEVÍTI KILIOIíBMÍ

- 6 POSTAVENÍ KATOLICKÝCH VĚŘÍCÍCH V ČESKOSLOVENSKU
/Kolektivní studie/
I. K podstatě církevní politiky československého režimu
Církevní politika československého režimu a zejména jeho vztah
k nejpočetnějšímu náboženskému společenství u nás, ke katolické církvi
zasluhuje důkladný rozbor. Tato problematika stále více nabývá na důležitosti a je jí věnována vzrůstající pozornost i mezinárodní veřejností .
Ta.tokritická pozornost je oprávněná: snad v žádné evropské zemi
s výjimkou Albánie nen£ katolická církev více omezována a potlačována
než právě v současném Československu. V málokteré oblasti se čs.státní
orgány dopustily jednání, které by tak poškozovalo mezinárodní prestiž
republiky a natolik se rozcházelo' s přijatými zásadami respektování
lidských práv, jako právě v postupu vůči katolické církvi. Na různých
politických školeních představují ideologičtí pracovníci katolicismus
jako politického nepřítele číslo jedna. Je třeba si nejprve položit^otázku, proč právě katolická církev vzbuzuje u představitelů čá.režimu
takovou alergii a takový strach.
Politické moci je zřejmé, že v konfrontaci s církví utrpěla porážku
Její tvrdá, někdy primitivní, jindy velmi rafinovaná represivní politika, trvající s různými obměnami už několik desítel let, nepřinesla
plánované výsledky. Náboženství u nás odmítlo odumřít. Katolická církev má dnes v naší zemi větší autoritu, než měla kdykoliv předtím v na
šich novodobých dějinách. Od církve odpadli spíše její formální členové; skutečnýzájem o náboženství - od neurčitých sympatií širokých kruhů po vlny konverzí hlavně intelektuálů a mládeže - stáleroste. Intenzita náboženského života mnohých věřících se během pronásledování upev
nila. V nezávislé kulturní tvorbě /např. v samizdatové literatuře, sou
kromých seminářích a celé škále spontánní vzdělávací a umělecké činnos
ti se čs.katolicismus ukazuje jako jeden z nejplodnějších a nejvlivněj
ších ideových směrů.
Věřící a lidé s nimi sympatizující tvoří i početně významnou Část
obyvatelstva. Ti, kteří od církve odpadli, nebo vyrostli bez kontaktu
s náboženskou výchovou, se v naprosté většině nestali přesvědčenými ateisty či zastánci marxistického „vědeckého světového názoru", n^brž
lidmi světonázorově zcela nevyhraněnými. I oficiální statistiky Ústavu
vědeckého ateismu uvádějí, že přesvědčených ateistů je v Čechách a na
Moravě sotva 14% a na Slovensku 9%.
Církve představují prakticky jedinou organizovanou společenskou
skupinu, kterou stát monopolně neovládá a kterou fakticky nemůže deleg^lizovat. Stát je naopak nucen církvím výslovně přiznat ustavní a jiná práva. Nemůže sevtotiž zcela proti značné a odhodlané části sv^ch
občanů postavit, by£ samostatná existence a životaschopnost církví při
nejmenším zpochybňuje pravdivost státní ideologie a narušuje monopol
totalitní moci.
Existuje však ještě hlubší příčino sporu církve s totalitním státem
Církev celou svou podstatou poukazuje k duchovní dimenzi skutečnosti,
^ hodnotám překračujícím obraz světa vnucovaný státní ideologií. Křcstanská víra vychází vstříc touze moderního člověka po znovunalezení
Vertikálního rozměru skutečnosti a plného smyslu života. Poukazuje
k autoritě ducha, k „duchovní moci", která se nejen nepodřizuje autoritě státu, ale nastoluje rovinu, .z níž je možné a nutné podrobovat
státní moc nezávislému mravnímu soudu /teologové hovoří o prorocké či
sociálně kritické roli církve, navazující na úlohu starozákonních proroků a mnoh§ světců a mučedníků, kteří odmítli klanět se idolům státní moci - at už za dob římské říše, jakobínského teroru či nacistické
diktatury/. Filosofové a sociologové ukázali, jak tento důraz na duchovní dinenzi souvisí s počátky a základními principy politického
pluralismu Záp<*du a ciyšLenkou lidských, práv. Zvláší Současný papež
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člověka, který je svobodným dítětem a obrazem Božím a nikoli majetkem
státu, patří neoddělitelně k poslání církve a k podstatě křesťanského
učení.
Pokud se stát drží totalitního nároku na absolutní kontrolu veškerého společenského i osobního života včetně svědomí občanů, r:i tne cítí v církvi svého oponenta. Nepřátelství vůči církvi může tedy sloužit jako spolehlivý indikátor nedemokratického charakteru státní moci;
také z tohoto důvodu je pozornost věnovaná náboženské politice státu
oprávněná.
Útlak a pronásledování katolické církve v Československy nespočívá
před vším v jednotlivých opatřeních a represích vůči zvlášt horlivým
věřícím /jak by se běžnému es.občanu mohlo zdát při poslechu západních stanic, které referují především o jednotlivých drastických zákro
cích/'. Tyto jednotlivosti jsou jen dílčími důsledky zásadnější skutečnosti. Kamenem úrazu je sám model života církve /zejména postavení
církve ve společnos ti/, který se stát snaží mocensky prosadit a ideologie j a propagandisticky zdůvodnit.
Ceskosloven ký režim se snaží učinit z církve trpěný zájmový spolek k „uspokojování dosud přežívajících náboženských potřeb" menšiny
ideově nevyspšlých občanů, přičemž si osobuje právo řídit a kontrolovat veškerý její život /lépe řečeno plánované odumírání/, dokonce určovat obsah a rozsah oněch „náboženských potřeb". Věřící jsou chápáni
jako skupina a priori státně nespolehlivých a potenciálně nebezpečnýcl
občanů, nad nimiž stát proto musí vykonávat zvláštní dozor /viz § 178
tr.z. .o maření dozoru státu nad církvemi a náboženskými společnostmi/.
Tento výchozí ftodel veškeré církevní politiky našeho státu je však
pro věřící naprosto nepřijatelný; je v zásadním rozporu s jejich skutečnými zájmy a potřebami i s tím, jak církev chápe samu sebe. Veške*
rá kritika státní politiky vůči církvi by měla vycházet z odhalení
absurdnosti tohoto jejího východiska.
Státní propaganda zneužívávprotikatolických a protiklerikálních
předsudků z minulosti, znemožňuje přísun pravdivých informací o živo»
tě církve v současném světě a zneužívá toho, že většina našich věřících nemá zkušenost s normálním životem církve v demokratické společnosti a není dostatečně seznámena s rozsahem svých práv ani s tím, co
k plnému životu církve neoddělitelně patří. Je proto třeba s t M e znovv.
odkrývat lež státní propagandy, že stát se vůči v.řícín chová zcela
korektně, pokud přispívá na opravy církevních památek a toleruje u
většiny věřících účast na veřejných bohoslužbách a soukromou zbožnost.
Takové okleštění života církve totiž není jen útokem na práva věřících a snahouvinvalidizovat život církve, nýbrž poškozuje i celou společnost. Vždyt stát potlačuje hlavně ty dimenze církevního života,
které představují službu církve celku společnosti.
Církev by zradila samu sebe, svou identitu, kdyby přijala tuto vnucovanou roli státem řízeného zájmového spolku. Církev tu není pro sebe samu, nýbrž pro všechny. Z pověření Ježíše Krista, který přišel pro
všechny lidi, má církev veřejně "hlásat evangelium všemu stvoření" a
dosvědčovat svou víru láskyplnou službou, která zahrnuje výchovnou,
kulturní, sociálně charitativní a jinou činnost, konanou v duchu evangelia k prospěchu všech. Toto poslání patří k její podstatě a je prá™
r;<ar, kterévcírkev nemá od státu a které jí stát nesmí vzít» Každý věřící /nebot církev netvoří jen duchovní či dokonce jen "osoby se stá y ním souhlasem k duchovenské činnosti"/ je podle své úlohy v církvi c
podle svých osoteních obdarování /vzpomeňme na podobenství o hřivnách/'
zavázán toto mnohovrstevné poslání církve naplnovat» Duchovním je sve-
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řona převážně péče o vnitřní život církve, laickým věřícím převážně úloha uplatňovat ducha evangelia v kulturních, ekonomických a sociálně
politických strukturách světa.
Stát, který si činí nárok na loajalitu svých věřících občanů a
chce být považován za stát demokratický, je povinen na rovině právních
ustanovení i v běžné politické praxi zaručit svobodný prostor k plnému
rozvoji života církve. Posuďme, jak je tomu v současném Československu»
II. - K právním normám.
Vycházíme z předpokladu, že normy pozitivního práva - počínaje ústavním zákonem - se mají opírat o základní normy přirozeného práva a
o obecně platné normy mezinárodního práva. V ČSSR platí Mezinárodní
pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech. Tyto pakty zaručují základní
lidská a občanská práva, z nichž se náboženského vyznání zvláště týká
právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství, zahrnující "svobodu
projevovat své náboženství nebo víru sám nebo společně s jinými, at
veřejně nebo soukromě, prováděním náboženských úkonů, bohoslužbou, zachováváním obřadů a vyučováním" /či. 18,1/. Představitelé ČSSR tyto
pakty podepsali, federální shromáždění je ratifikovalo, vyhláškou 12 0/
1976 byly publikovány ve Sbírc« zákonů CSSR a staly se součástí našeho
právního řádu, takže jejich obsah musí být zachováván v právní praxi i
v koncepci právních norem státu. Je však třeba konstatovat, že zásady
a svobody, které se stát zavázal respektovat, nejsou v ČSSR dostatečně
zaručeny.
Už v v Ústavě ČSSR nacházíme rozpcry« Podle čl. 16 a 24 ústavního
zákona CSSR č. 100/1960 Sb. jsou veškerá kulturní politika, rozvoj^
vzdělání, výchova a vyučování vedeny v duchu vědeckého světového názoru marxismu-leninismu. Toto kodifikování monopolního postavení jednoho
světonázoru je ve zřejmém rozporu s jinými články Ústavy ČSSR, uzákonujícími řadu občanských a lidských práv a svobod včetně svobody projevu, slova, tisku, vyznání a j.
Zákonem č. 217/1949 Sb. byl zřízen Státní úřad pro věci církevní.
Jeho kompetence potom přešla na Sekretariát pro věfci církevní při mi-_
nisterstvu kultury a na příslušné tajemníky pro věci církevní při krajských a okresních národních výborech.
Zákonem č. 218/1949 Sb. o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, na nějž pro církev katolickou navazuje
prováděcí vládní nařízení č. 219/1949 Sb., je upravena jen jedna dílčí
otázka celého poměru církve a státu u nás, otázka hospodářského zabez-pocení. Zákon /§ 14/ sice zrušil všechna předchozí ustanovení ohledně
církví, ale sám přímo upravuje jen nepatrný úsek této problematiky,
takža jeho ustanovení jsou pak buď vykládána extenzívně a doplnována
normami nižších stupňů bez patřičné <?pory v zákoně, nebo je ponecháno
na libovůli příslušných církevních tajemníků, jak v jednotlivých otázkách poměru církve a státu rozhodnou. Přestože zákon o hospodářském
zabezpečení církví a náboženských společností řeší jen materiální otázku církví, jeho ustanovení o souhlasu státu s výkonem duchovenské činnosti dávají státním orgánům naprostou volnost při manipulaci s kněžíaii, od vylučování kandidátů bohosloví až po vyřazování kvalitních krě$í z pastorace.
Pokud se týče trestních ustanovení pro trestné Činy náboženské povahy přičítané kněžím a věřícím laikům, případně ustanovení na ochr, - „
věřících, trestní zákon /5. 140/1961 Sb./ se touto problematikou za*.. ••
Vá v §§ 101, 178, 196 až 198 a 236.
Zneužívání náboženské funkce ve smyslu § 101 trestního zákona
hrazujs dřívější tzv. "kazatelnicový paragraf" a vymezuje skutkovou
podstatu tohoto trestného činu tak nepřesně, že tím ponechává možnost
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ustanovení zařazeno mezi trestné činy proti republice, což neodpovídá
co do trestnosti skutečnému charakteru tohoto deliktu. Proto je § 101
tr. z. ve stávající podobě neudržitelný.
§ 178 tr. z. o trestném činu maření dozoru státu nad církvemi a
náboženskými společnostmi se formálně opírá o shora citovaný zákon č.
2"18/1949 Sb. o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem. Tento zákon však upravuje jen civilně právní problematiku a jeho porušení je tedy jen správním přestupkem, sankcionovaným
správními orgány pokutou. Nejde tedy o trestný čin ve smyslu trestního
zákona. Zákonodárce si usnadnil svou legislativní práci tím, že naprosto nevhodně do skutkové podstaty trestného činu maření dozoru nad
církvemi a náboženskými společnostmi pojal obsahovou náplň zákona č.
218/1949 Sb. a ponechal tak tajemníkům pro věci církevní, orgánům bezpečnosti a soudům, aby aplikovaly ustanovení § 178 za extenzivního vý
kladu a libovůle na jakoukoli činnost bez úředního schválení, a to jak
kněží, tak dokonce i laiků. Činnost laiků však vůbec netíže pod toto
právní ustanovení subsumovat! Jde o naprosto anomální právní ustanovení .
Pokud jde o §§ 196 až 197 a/, týkající se trestných činů násilí
proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci, a o § 236, týkající se omezování svobody vyznání, není nám znám ani jediný konkrétní příklad,
že by tato ustanovení byla použita na ochranu katolického věřícího a
proti náboženské diskriminaci a perzekuci.
III. - K praxi vztahu státu a církve.
Ideologové a odpovědní činitelé církevní politiky současného československého režimu /jako např. K. Hrůza, bývalý vedoucí Sekretariátu pro věci církevní 30. 10. 1987 v článku v oficiálním^stranickém listu Rudé právo/ hodnotí chování státu vůči církvi a věřícímv minulosti i přítomnosti jako bezvadné a bezproblémové. Ještěvnynější době
proklamované otevřenosti prohlašují tito činitelé veškeré výhrady k
politice státu vůči církvi za výplod nepřátelské propagandy. Nejsou_
schopni odložit své ideologické stereotypy /"obraz nepřítele"/ a nejsou naprosto schopni či ochotni reálně posoudit, natož změnit stávající situaci.
V Československu pocítily desetitisíce věřících od počátků komu-;
nistického režimu až do dnešní doby tvrdou perzekuci za vyznávání s^é
víry nebo činnosti na poli lidských práv, vyplývající z jejich křešte.
rkého svědomí. Někteří byli umučeni k smrti /jako např. farář Toufar/?
tisíce jich bylo na základě vykonstruovaných ebvinění z protistátní
Činnosti /zejména "špionáže pro Vatikán"/ odsouzeno k mnohaletým trestům v nejtěžších žalářích, pracovních táborech a uranových dolech,
další drženi po léta bez soudu v pracovních táborech, speciálních oddílech armády nebo v internaci /zejména tak byly postiženy tisíce řeholníků a řeholnic a prakticky celý episkopát/. Mnozí další byli zbaveni svého zaměstnání nebo vyloučeni ze studia. Ještě v těchto létech
byla řada kněží i laiků souzena za činnost, která je v naprostém souladu s ústavními svobodami a ustanoveními o lidských a občanských právech /za šíření náboženské literatury, bohoslužebné úkony v soukromí
bez státního souhlasu, soukromé vyučování náboženství, setkávání k modlitbě a náboženským přednáškám a j./. Za podobnou činnost jccu mnozí,
zvláště mladí lidé, podrobováni výslechům, domovním prohlídkám, sledování, odposlechu telefonu i bytu, kontrole soukromé korespondence a
ným šikanám /odebírání řidičrkých průkazů či telefonu pod průhlednými
záminkami a j./, Při výsleších se orgány Státní bezpečnosti snaží zastřešováním, vydíráním a korumpováním přimět věřící ke spolupráci•
Prakticky každý duchovní či kandidát .bohosloví a každý aktivnější Věřící je periodicky sledován n«bo kontaktován státni policií.
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kvůli svému přesvědčení nemají přístup do řady povolání /zejména ve školství/ a do vedoucích funkcí; často je jim odpíráno přijetí na střední
či vysokou školu. Společnost je tak zbavována přínosu velkého množství
kvalifikovaných, mravně hodnotných, pracovitých a obětavých lidí.
Ještě více než jiným občanům upírá stát věřícím svobodu sdružování
a shromažďování; neumožnuje legitimní existenci jakéhokoli zájmového a
společenského sdružení katolických laiků a perzekvuje prakticky každé
shromaždování mimo kostel. Stát tím chce kromě jiného církev a věřící
izolovat, představit je ostatním občanům jako skupinu zcela výlučnou,
do sebe uzavřenou^ jako něco, co se celé společnosti netýká«
Pokud např. Československá strana lidová budí u neinformovaných občanů zdání, že politicky reprezentuje české katolíky nebo dokonce církev, jde go únoru 1948 o naprostý omyl. Je to strana nikoli katolická
nebo křestanská, nýbrž bezkonfesijní. Je jí dovoleno sdružovat křestaneky orientované pbčany pouze za účelem budování socialismu. Tato strana
nemá vlastní program, jen tzv. programové prohlášení, jímž se přihlašuje k programu a usnesením KSČ jakožto vedoucí síly Národní fronty. Nesmí vůbec zasahovat do církevně politických otázek, tím měně zastupovat
zájmy věřících nebo církví. Její vedoucí funkcionáři tuto roli plně přijímají; v členské základně je jistě mnoho poctivých a obětavých lidí.
Kněžská organizace Pacem in terris /dále PIT/ byla po potlačení tzv
Pražského jara vytvořena z vůle militantněvateistického režimu za účelam vyvolání rozkolu v katolické církvi v Československu, šíření státní
propagandy a zamlžování skutečné situace katolíků u nás. Toto sdružení
bylo nejvyšší církevní autoritou právem prohlášeno za církevně nelegální a škodlivé /na základě instrukce římské kongregace pro kněze Quidam
episcopi z 8. 3. 1982/ a u valné většiny věřících vyvolává jen rozhořčení a opovržení. Toto sdružení výslovně navazuje na Mírové hnutí katolického duchovenstva /dále MHKD/, vytvořené s podobným určením na počátku padesátých let /poté, kdy se režimu v roce 1949 nepodařilo pomocí
tzv. "Katolické akce" odtrhnout katolickou církev u nás od Říma a od
světové katolické církve a vytvořit zestátněnou "národní církev"/» MHKD
se už v březnu 1968 v krátké periodě svobodnějšího rozvoje života církve rozpadlo.
Sdružení PIT je tvořeno zčásti zastrašenými, naivními nebo zkorumpovanými kněžími, zčásti /hlavně ve vedení/ jedinci, které mohou státní
orgány vydírat a manipulovat jimi, poněvadž "na ně něco vědí".
Ani PIT, ani MKKD se nikdyvnezastaly pronásledovaných věřících či
jiných perzekvovaných občanů v Československu. Jejich prohlášení k situaci ve Střední či Jižní Americe, mentorování severoamerické vlády zcela v duchu režimní frazeologie, přípitky na mírových konferencích a
úloha statistů při režimních potěmkiniádách doma i v zahraničí pro zmatení naivních zahraničních církevních činitelů jsou naprostým pokrytectvím.
V CSSR jsou státními orgány znemožňovány, perzekvovány nebo hrubě
omezovány základní projevy života katolické církve, které jsou prakticky po celém světě /včetně řady socialistických zemí/ pokládány za samozřejmou a státem respektovanou součást jejího působení. Jde zejména o
obsazení biskupských stolců podle práva a kritérií církve /jistě v dohodě se státem, ale nikoliv diktátem státu podle církvi nepřijatelných
zásad/, o veřejnou činnost řeholí a jiných institutů zasvěceného života, církevních hnutí a společenství, o svobodnou výuka náboženství, o
náboženské vzdělávání laiků, o duchovní cvičení pro laiky, o možnost
vydávat, získávat/i z ciziny/ a šířit náboženskou literaturu a Časopisy
a o mnohá další projevy sociální, charitativní, výchovné a kulturní činnosti církve. I u nás by církev byla schopna zakládat a spravovat např.
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di v osobních krizích, dětské školky a různá zdravotní a sociální zařízení jako např. v sousední NDR.!
Stát bezohledně zasahuje do vnitřních záležitostí církve - obsazováními nižších církevních úřadů, přemisťování kněží* cenzura pastýřskýo
listů a všech tiskovin i pro čistě vnitroeírkevní potřebu, vnitřní porno
ry na bohosloveckých učilištích /přijímání kandidátů, struktura studia,
výběr učitelů, udělování akademických hodností, styk se zahraničními fa
kultami/c Kněží jsou vydáni prakticky na milost a nemilost tajemníků pr
věci církevní, kteří je mohou kdykoliv zbavit práva vykonávat duchovenskou činnost odnětím souhlasu /děje se tak často jen proto, že kněz kor
svou práci dobře a budí zájem mládeže/. Pracovní setkání kněží /např.
vikariátní konference/ probíhají pod kontrolou a osobním dohledem státních zmocněnců. Záměrně zůstává nevyjasněno sociálně právní postavení
kněze, zejména otázka jeho zaměstnaneckého poměru vůči národnímu výboru
a vůči církevním úřadům; v praxi je'této nejasnosti zneužíváno a kněžím
je odpírána i ochrana podle zákoníku práce. Studenti teologie nemají na
rozdíl od^jiných vysokoškoláků zkrácenou základní vojenskou službu»
Kněžím je prakticky znemožňována pastorační péče o věřící v nemocnicích, ^domovech mládeže a domovech důchodců, v kasárnách a věznicích^
Církevní charakter rozloučení•se zemřelými je vystaven omezováním a šikanám podle nezveřejněných směrnic diskriminačního charakteru. Vydávání
veškeré náboženské literatury, která svou kvalitou a kvantitou naprosto
neodpovídá potřebám věřících, je prakticky v rukou církví zakázaného
sdružení PIT. Církev nemá žádný přístup k hromadným sdělovacím prostřed
kům.
Na okrajích velkoměst vyrůstají obrovská sídliště bez jediné nové
kaple či kostela. Tyto moderní sakrální budovy by nesloužily jen věřící'
a bohoslužebným účelům, ale přispívaly by i k pozdvižení kulturní a umě
lecké úrovně těchto často bezútěšných a bezduchých oblastí. Údržba starých církevních objektů neúměrně zatěžuje kněze v duchovní správě a je'
často spojena s množstvím záměrných administrativních průtahů a s nejřůznějšími šikanami ze strany státních úřadů.
Církvi nebylo umožněno uvést v život mnoho pokoncilních reforem a
důležitých struktur jejího vnitřního Života s biskupskou konferencí,
kněžskou radu, kolegium konzultorů, pastorační radu, ekonomickou radu,
komisi Iustitia et pax, různé odborné a poradní komise biskupů, farní
radu, službu stálých jáhnů, reformu semináře a systému teologického vzd
lávání podle platného církevního práva a pod. Je krajně omezován svobodný styk naší církve s papežem, s řeholními představenými, s církevními
společenstvími v zahraničí, se zahraničními fakultami /možnosti studia
stáži/0 Kontakty s křestany ze Západu i z Východu jsou přísně kontrolovány» Diskriminační předpisy a prake ohledně dovozu náboženské literatury ze zahraničí staví tuto literaturu na úroveň pornografie a protistátní oh tiskovin. Osoby, které mají československé křestany oficiálně repr
zentovat na Západě, dostávajívzá úkol šířit státní propagandu a zastíra
skutečnou situaci věřících v ČSSR.
Snad nejdrastičtější kapitolu vztahu státu a církve tvoří potlačován C řeholního života, které* je možno označit za genocidu - plánovitou
snahu likvidovat tuto i kulturně a sociálně přínosnou skupinu obyvateletir-a a neoddělitelnou součást církevního života.
Navzdory katastrofálnímu nedostatku lměží v oficiální pastoraci je
u nás relativní dostatek zájemců o kněžský a řeholní živots mnohým %
nich vsak stát v jeho realizaci brání, Církev se samozřejmě v rámci možností stará, aby tato povolání, která považuje za Boží dar v církvi, d
šla naplnění - aby se tito lidé mohli Bohu zasvětit řeholními sliby, popřípadě být vysvěceni na kněze podle církevního práva. Jejich kněžská
služba a řeholní poslání přispívá přes váechna rizika k naplňování meze

- 12 způsobených zásahy státu do života církve. Tato starost a sebezáchovná
odpovědnost je církvi vlastní a příslušné církevní autority si nemohou
dát vnutit nespravedlivé vnější omezování "státními souhlasy". Není zájmem ani záměrem církve, aby se tato část jejího života děla neveřejně,
je to nutnost vyvolaná politikou státu, který není schopen reagovat na
tento projev životaschopnosti církve jinak než represivním tlakem policejních orgánů a dezinformační kampani o údajné "tajné církvi",
V Československu není nějaká "druhá, tajná církev" organizovaná ze
zahraničí; pouze je skutečností, že některým strukturám církevního života nedopřává státní politika prostor k veřejnému působení. /Nelze vyloučit, že za této situace mohou vznikat romantická či extrémní seskupení
sektářského charakteru, která de facto neuznávají legitimní autoritu ani
státních, ani církevních úřadů/.
Náboženství a církev jsou často pomlouvány, napadány, očerňovány a
zesměšňovány v masově sdělovacích prostředcích a na různých školeních obyvatelstva, aniž je církvi dána možnost obrany, vysvětlení a polemiky.
Křeetanská § náboženská témata jsou systematicky vylučovánavz kulturního života. Školní výuka zamlčuje nebo zkresluje přínos křestanství a katolické církve k utváření evropské i naší národní kultury. Církev ne v
rozporu s historickou skutečností líčena jako notoricky zpátečnická,
§rotilidová a zejména protivědecky zaměřená síla, kněží jako funkcionáři
i agenti společnosti nepřátelských politicko-ideologických center. Setrvání Člověka ve víře vykládá propaganda v podstatě jen nevědomostí,
svedením nebo nepřátelskými úmysly. Tento "obraz nepřítele", sugerovaný
veřejnosti státním monopolem výchovy a propagandy, neškodí ani tak věřícím /kteří se v něm prostě nepoznávájíA jako spíše celé společnosti:
šíří atmosféru nepravdy a nedůvěry, potlačuje důležité duchovní a morální hodnoty a deformuje celek našich kulturních tradic.
Státní moc nedokázala navázat s církví a věřícími skutečný dialog.
Věcné návrhy na řešení neúnosné situace, opětovně podávané jménem věřících českým primasem, kardinálem Tomáškem kompetentním státním orgánům,
zůstávají po léta bez odpovědi. I mnohé jiné petice a podněty věřících
občanů stát v rozporu s platnými předpisy ignoruje nebo na ně odpovídá
represemi. Státní moc dosud prakticky nenabídla věřícím k rozhovoru jiného partnera než vyšetřovatele Státní bezpečnosti.
Stát jedná o církevních záležitostech pouze s Vatikánem, a i tato
jednání /nspř. o jmenování nových biskupů/ zůstávají vinou neústupnosti
státu dosud bez jakéhokoliv výsledku. Věřící upřímně touží po věrohodných biskupech, přestože je jim zřejmé, že i sebelepší biskup v podmínkách státem ujařmené církve má do značné míry svázané ruce. Situaci církve u nás je třeba řešit komplexně.
Zů\ se, že krokem, který by usnadnil žádoucí změny v postavení církve a věřících, je odluka církve od státu. /Je to ostatně požadavek
Vznášený klasiky marxismu a uskutečněný v řadě socialistických států/.
Církev netouží po konfrontaci se státem a nechce suplovat úlohu o: o;; i ční
politické strany, nechce však být ani součástí státního soukolí. Vě-:;í
chtějí být plnoprávnými a plnohodnotnými občany ve své zemi a mí + :
nost přispívat jako křestané k jejímu dobru. 0 vědomí odpovědnosti církve a věřících za celkový stav národa a společnosti a o ochotě k r.ejS
ší spolupráci se všemi lidmi dobré vůle svědčí např. výzva k desetiletá
duchovni a mravní obnově před miléniem sv. Vojtěcha, oficiálně vyhlášená pastýřským listem biskupů a ordinářů českých a moravských diecézí z
29 o 11o 1987.
Koatoucí úsilí českých katolíků o obranu občanských a náboženských
práv není výrazem malověrné úzkosti a už vůbec ne snahou získat si privilegované postavení. Církev však potřebuje svobodný prostor k veřejnému svědectví o své víře a naději a k láskyplné službě národu.
L E D E N
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Moskevská Pravda o zásadách přestavby*
/Z úvodníku uveřejněného 5 * 4 . 1988/
Otevřenost při projednávání záležitostí ukázala, že často chybí politická kulturnost a schopnost vzájemně si na slouchat a vědecky analyzovat společenské procesy. Prostě chybí znalosti a argumenty.
Pro někoho je těžké vzdát se duševní lenosti a pohodlnosti a zvyknout si nést odpovědnost za vlastní činy.
Slepý, tvrdohlavý dogmatik, který nemá žádné pochybnosti a jehož
nervová^soustava si zvykla fungovat výhradně podle zásady "Všechno nebo
nic, bud všechno harmonicky a dobře, anebo všechno rozkolísaně a špatně", je schopen propadnout zmatku a hysterii,
Vlastenec není ten, kdo nahlas poukazuje na údajné ohrožení socialismu, nebo kdo spolu s některými politickými extrémisty hledá všude nepřátele, kontrarevoluční nálady /*../
Dnes to víme: Masovým represáliím tyly vystaveny tisíce komunistů
i nestraníků, vědců a kulturních činitelů atd. /.../ Mnoho obvinění už
bylo odvoláno, tisíce a tisíce lidí, kteří nevinně trpěli, bylo rehabilitováno. Proces'obnovení spravedlnosti v SSSR pokračuje i dnes.
Ti, kteří hájí Stalinovy násilnosti, hájí právo na násilí. Násilí
/zvůle/, které se v praxi projevuje jako egoistický zájem /více brát a
méně dávat/, je zahalené do úctyhodného šatu nároků na monopol ve vědě,
na vlastní neomylnost /.../
Takt, laskavost, úcta, přiznání práva na vlastní názor - ale také
čestná, kompetentní, otevřená analýza chyb - toho se dnes mnoha stranickým výborům nedostává.
Konstantin Charčev o bezpráví vůči věřícím v SSSR.
Předseda Rady pro náboženské záležitosti K. Charčev poskytl rozhovor sovětskému týdeníku Ogonok. Tentovstarý sovětský činitel připustil,
že za Stalinovy éry byly miliony křestanů poslány do pracovních táborů,
zabity a utlačovány. Vyzval k plnému přijetí věřících a naléhal na byrokraty, aby přestaly stavět^překážky do cesty k svobodě náboženství.
Podle něho má 70 milionů věřících v Sovětském svazu nárok, aby byle
respektována jejich ústavní práva. Jejich podpora je potřebná pro přestavbu, ale potřebují získat přesvědčení, že perestrojka zajistí svobodu
svědomí a zruší jejich postavení občanů druhého řádu.
Porovnal ideály bolševiků v roce 1917 s hodnotami křesťanství a
zdůraznil, že revoluce ne církev potlačit, ale osvobodit.
"Je na čase, aby odluka církve od státu přestala znamenat odluku
od ¡společnosti. Věřící jsou naši sovětští lidé, kteří byli vychováni v
sovětské éře. Jsem přesvědčen, že osud pereštrojky do velké míry závisí
od postoje věřících k ní".
,
,
"Máme ve své zemi desítky milionů věřících a tam, kde jsou miliony*
fcačíná politika."
Přiznal, že mnoho místních úředníků otevřeně ignorovalo zákony zaručující svobodu náboženství. V minulém roce dostala Rada kolom 3.000
dopisů se stížnostmi věřících. Citoval příklady drobných represí. Tak
např. úředníci říkali křestanům: "Odstraňte ten kříž, Je v vidět ze školních oken. Je to zakázáno." Nebo tvrdili, že kostelní bán kazí architektonický celek. Nebo naléhali, aby bylo odstraněno označení baptistické
modlitebny,
"Někteří úředníci neopomenou příležitost k vytváření obtíží. Znova
• znova opakuji, že musíme skončit s přistupováním k pírkvi 3 pozice st-i***

- 14 X. Charčev poznanenal s uspokojením, že od nástupu Gorbačova bylo
oficiálně registrováno asi 300 nových náboženských obcí. K stalinským
represím církve opakoval Gorbačovo přiznání,vže se sovětský stát dopustil tragického omylu svým zacházením s i.řestany., Usilovně se snažil
tvrdit, že to vše nebylo záměrem revolucionářů'. Bekl, že Lenin rozhodl,
aoy bylo církvi dovoleno normálně fungovat, ale za Stalina stát od těchto zásad upustil.
Michail Gorbačov hovoří s patriarchou Pimene®.
29. dubna 1588 přijal generální tajemník KSSS Gorbačov vedoucí členy Svatého synodu ruské pravoslavné církve v čele s patriarchou Moskvy
a celého Ruska Pimerienu
Gorbačov přislíbil, že se sovětský stát v budoucnu už nebude vměšovat do církevních záležitostí. Podle jeho slov bude nový sovětský zákon o svobodě svědomí "brát ohled také na zájmy náboženských organizací." To je výsledek "nového přístupu ke vztahu státu k církvi v podmínkách perestrojky a demokratizace."
Generální sekretář poukázal na to, že mezi sovětskou státní mocí a
církví trvají beze změny světonázorové rozdíly. Přesto však nynější program reforem poskytuje novou základnu vzájemných vztahů. "Věřící jsou
sovětští občané, dělníci a vlastenci a maji. plné právo vyjadřovat své
přesvědčení s důstojností. I na ně se vztahuje pereš trojka a přestavba - v plné míře a bez jakýchkoli omezení.
Patriarcha Pimen nazval Qorbačova "architektem perestrojky a hlasatelem nového politického myšlení." Ujistil šéfa strany plnou podporou
církve v jeho reformní politice.
- To bylo v celé sedmdesátileté historii Sovětského svazu teprve
druhé setkání nejvyšších představitelů státu a církve.
~ o - * o - o - o - o - o - o - o - o ~
Vládě Československé socialistické republiky,
do rukou předsedy p. Dr. Lubomíra Štrougala,
Nábřeží kapitána Jaroše, P R A H A
1.
Vážený pane předsedo vlády,
dozvěděl jsem se, že přistupujete otevřeně a nově k řešení mnoha
složitj^ch problémů naší společnosti, mezi něž patří i vztah mezi státem
a církví. Po léta se vzájemný poměr řešil převážně administrativně f
byrokraticky, k pozitivnímu vývoji však může vést pouze dialog.
V příloze Vám zasílám text pozdravu, kterým jsem oslovil p. kardinála Tomáška při příležitosti svěcení nových biskupů dne 11. 6» t»r„ ve
Svatovítské katedrále, kde jsem byl na jeho pozvání. Zároveň přikládá?
«pis toho, jak byl tento čin hodnocen krajským církevním tajemníkem severočeského KNV. Domnívám se, jak jsem již uvedl hned při záznamu poncvoru, že výroky jako "politická provokace" a pod. jsou neadekvátním ho-»
dnocením mého vystoupení a právě ony a nikoliv moje osoba navozují atmosféru konfliktu a brání rozvoji dialogu.
Jako biskup katolické církve, vysvěcený v roce 1950 bes vědomí
státních úřadů, za. to pak na více než deset let zbavený svobodyý v roe«f
1968 plně rehabilitovaný, po celou dobu usiluji o důstojný dialog, m:-; z, i
tátem a církví. Své kněžské i občanské povinnosti v rozsáhlé fsrnosti
ctí n.Iio *» Trmice /s 18 kostely a kaplemi a 5 farní®! budovami,
ů
Jáott téměř befc jakéhokoliv státního příspěvku opravil z mnohdy č"2Zr,iátHiho stavu, v němž j$em je v roce 1965 převzal/ plním dobřě. Vlastním

S

- 15 nákladem a prací jsem opravil radu památkových soch a křížů v této tur:''
stické a velmi citlivé oblasti, dodnes poznamenané odsunem původního obyvatelstva.
Věřil jsem a stále věřím, že je možné v mnoha otázkách vést plodný
dialog mezi církví a státem /zde aktuální např. výchova občanů cikánské
národnosti a pod./, jsem však v tomto svém postoji stále zklamáván. A
protože léta utíkají /je mi již 68 let, již téměř 40 let se na mnoha
různých úrovních snažím- vysvětlovat, že práva církve na normální život
v naší společnosti nijak tuto společnost neomezují. Naopak, jejich usku
tečnění by napomohlo k větší spokojenosti a občanské aktivitě nezanedba
telné její části - věřících/, byl bych rád, kdyby byl můj hlas slyšen i
na úrovni, kde se rozhoduje o věcech zásadních, nejen o tom, zda smím
kněžsky zastoupit nemocného spolubratra v bezprostředním sousedství.
Znám dobře katolické křestany, a proto Vás, vážený pane předsedo vlády,
mohu ujistit, že budou ještě účinněji pracovat na rozvoji našich národu
nejen po stránce materiální a kulturní, ale také mravní a náboženské,
když se jim - jako je tomu už dávno v jiných státech socialistického zaměření
poskytne větší prostor k životu a činnosti. Svým podílem bud.®u
také ochotněji přispívat ke klidnějšímu a plodnějšímu soužití národů v
příliš ozbrojené /střední/ Evropě.
Psal jsem v tomto smyslu př^mo panu prezidentovi - asi před třemi
léty - avšak vůbec žádnou odpověď jsem nedostal.
Věřím, že pochopíte tento dopis jako akt dobré vůle ze strany člověka, který má právo mluvit jménem církve a věřících /biskup totiž nenL
politická funkce, nýbrž je spoluzodpovědným vedoucím ve vnitřní struktuře církre/, a že se zasadíte svým vlivem o to, aby zahájený dialog mez
státem a církví probíhal v duchu stále větší otevřenosti a důvěry.
Přeji, a modlitbami svými i věřících vyprošuji Vám, Vaší rodině a
Vašim spolupracovníkům zdraví, opravdovou životní spokojenost a úspěch
v každém dobrém počinu.
Kéž Bůh žehná naši vlasti a jejímu rozkvětu!
V úctě
Karel OTČENÁŠEK
Slepá 4
400 04 Ustí n. L. - Trmiee.
5. 7. 1988.
Přílohy dle textu
Na vědomí:
Sv. Otec Jan Pavel II., Vatikán
Otec kardinál František Tomášek, arcibiskup pražský, Praha
Otec arcibiskup Francesco Colasuonne, Vatikán
Otec biskup Jan Sokol, apoštolský administrátor trnavský# Trnava
Par* Ing. Vladimír Janků, Sekretariát pro věciwcírkevní při Úřadu
předsednictva vlády
Praha
fapi František Jelínek, náměstek ministr« kultury CSP, Praha
^an Jaroslav Macourek, tajemník pro věci církevní při severočeském
KNV, Ustí n, 1.
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C í r k e v

a

s t a t

v Če sko^lovensku.

I. - Člověk není omeíen jen na pozemský časný řád, vyhrazený péči
státu o pozemské blaho, ale má pro svou nesmrtelnou duši povolání k věčnosti, což je úsek ve výlučné a autonomní kompetenci Církve.
Každý zásah státu do náboženské svobody narušuje základní právo každého člověka na náboženskou svobodu a je zneužitím státní moci.
Dnes víme, že socialismus má mnoho tváří, které odlišným způsobem
formují svůj poměr k náboženské svobodě. Od r. 1948 jsme ve sféře stalinského socialismu, který chce vymýtit náboženství.
Socialismus leninského typu umožňuje pluralismus názorů, zájmů a
potřeb a jejich uskutečnění. 0 jeho realisaci v Rusku usiluje dnes Gorbačov /viz jeho projev k novinářům: RP 12/V 88./ Proto Gorbpčov na úvod
k miléniu christianisace Ruska přijal 29/IV 88 v Kremlu patriarchu Pimena a řekl, žey "věřící...mají plné právo na to, aby mohli důstojně vyjadřovat své přesvědčení" a zdůraznil důležitost mravní sféry a existenci
ařioha "styčných bodů k zainteresovanému a doufám i plodnému dialogu..."
GorbaSov uznal dále: "Máme společné dějiny, jednu vlast a jednu budoucnost" /RP 2/V 88/.
Věřící v Rusku nejsou vyřazeni z národa.
TT rás etablovaný stalinský model socialismu je totalitní povahy a
v prvé fázy do r. 1968 za Gottwalda a Novotného použil proti nám neslýchaného teroru, násilí a porušování zákonitosti. Dubčekova éra v r. 1968
nebála se vrátit Církvi svobodu.
Historická Jarmila Radouchová o tomto prvém období v Revui dějin
socialismu v č. 1/69 napsala, že Církev byla potlačena, "ale představy,
že se změní v poslušnou národní církev odtrženou od Vatikánu, se nerealisovaly
Socialistický stát však musí respektovat přání a zájmy všech
svých občanů
měl by být uvolněn i pro náboženství a jeho instituce
ve společnosti takový prostor, který by umožnil věřícím občanům plné
náboženské vyžití" /str. 62/.
Církev v r. 1968 po vrácení svobody prokázala také svoji nezničitelnou vitalitu.
II. - Nové politické vedení, které od 17/4 1969 do 17/12 1987 převzal gen. taj. Gust. Husák nepoučilo se z chyb prvého období a pokusili
se znovu o likvidaci křestanství a Církve mírnějšími metodami. Na ideologickém zasedání UV KSČ 27/X 72 je vyhlášena novým šéfideologem Vasilea
Bilakem dosud platná směrnice: "...socialistický člověk... musí býti cfcvobozen od předsudků a tmářství. Patří k nim i náboženství".
S tím souvisí i další chybná opatření. Místo zrušeného Mírového
hnutí Kat. duchovenstva /MHKD/ stát ustavil náhradní kněžskou organizaci
SKB "Poeem in terris" k dalšímu rozvracení kléru a Církve. K Plojharovu
návrhu přijat zákon o derehabilitaci, aby se vše vrátilo do- starých stalinských kolejí. Pokračovalo se dále v diskriminaci věřících a v omezování náboženské svobody. To vše vytvářelo pevné křestanské jádro aktiIttích katolíků, které se již nebálo ozvati se.
III. - Tato nespokojenost věřících se projevila 7/7 1985 na Velehradě při pouti k 1.100 letému jubileu smrti sv. Metoděje a v r. 87 í$ři
pohřbu biskupa Gabriše v Trnavě a biskupa Vrány v Olomouci. Nebralo se
to nn vědomí®
Současně se však začaly již ukazovat! zhoubné důsledky vyloučení
Boha za společnosti. Člověk zbavený pravdy ztrěrtil lásku k bližnímu %
Upadl do mravní zkázy.
Pošlo k uvolnění pracovní kázně, k nekvalitní práci, k rozkrádání,
říživnictví //úvodník RP z 12/V 88/. Ora et labora stalo se aktuálním
v socialismu.
v
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- 17 let se téměř zdvojnásobil. /27/8 87 v RP předsedkyně senátu Nejv. souď
Rostoucí rozvodovostí se musela zabývat Fed. vláda pro její nepříznivé
společenské následky /11/3 88 RP/* Usnadněním potratů od 1/1 87 klesla
porodnost o 1/3 /RP 10/8 87/. Počet obyvatel v čes. zemích v roce 1987
přirozeným přírůstkem činil jen 3.778 obyvatel /RP 21/3 88/.
Rozvrat mládeže. Roste agresivita, vandalismus, neúcta k člověku a
kultuře, plochost, povrchnost, únik do neskutečného světa a degradace
jakýchkoliv hodnot /dle spisovatele Dra Čimického/.
"Ne ostatek lásky k práci hrozí této mládeži nenapravitelnými důsledky... Mladí potřebují velké mravní ideály, opravdové a nikoliv domnělé hodnoty"/předseda slovenských spisovatelů Solovič - RP 19/XI 87/«
Kriminalita mládeže ve věku 15 - 19 let v létech 1981 - 1986 stoupla o 20% /RP 30/X 87/.
Drogy: V roce 1986 evidováno 232 dětí do 15 let propadlých drogám
a 1.080 mladistvých 15 - 19 let /RP 3.0/X 87/.
Alkohol: Spotřeba alkoholu se zvýšila za posledních 20 let na dvoj
násobek. Věk alkoholiků se snížil ze 40 let na 30 let /RP 6/1 88 primář
Dr, Mareček/.
Gorbačov dle RP z 12/1 88 mohl se pochlubit: "za 3 roky se prodej
alkoholu snížil o více než polovinu."
Není ten boj proti náboženství dnes přežitken 7
IV. - 17/XII 87 stal se gen. taj. KSČ Miloš Jakeš. Jeho rozhovor s
americkými novináři /RP 12/4 88/ ukázal, že je dále v zajetí přežitého
stalinského dogmatismu. Věřící svou podpisovou akcí neohrožují mocenský
monopol strany, ale domáhají se jen obsazení biskup, stolců a svého prd
va na náboženskou svobodu. Nemají zájem na destabilisaci společnosti,
ve které žijí, ale svou náboženskou činností chtějí ji ozdravět»
Jakeš převzal beze změny rozbujelý byrokratický proticírkevní aparát /Janků/, který se chce zachránit.
Léta trvající neobsazení biskup, stolců je záměrné narušování hierarchické struktury Církve. Kapitulní vikáři nemohou trvale, nahradit ti
skupy. A tak se stalo, že z 13 diecésí mělo jen 5 biskupy, z nichž 28/9
88 k audienci ad limina přišel aen 88 letý pražský arcibiskup. Biskup
Vrána předčasně odejel a slovenští Feranec a Pasztor nepřijeli.
Svět si začal uvědomovat tragickou situaci Církve v Československu'
vyvolanou Sekretariátem pro věci církevní. Začal se ozývat Episkopát z"
celé světové Církve.
6/X 87 v RP reagoval na to Janků nepravdivým tvrzením, že "mohl Va
tikán snadno a dávno předložit vhodné pro obě strany přijatelné kandidó.
ty. Žel, dosud se tak ani na několikeré naléhání nestalo. Jak jsme Váti
kán informovali, jsme kdykoliv ochotni přispět k seriosnímu řešení této
otázky."
Úmrtím trnavského biskupa Gábriše 19/XI 87 a olomouckého biskupa
Vrány 3S/XI 87 dostal Janků možnost ukázat tu serioznost. Jednání se 2*a
se protahovalo a 5/2 88 v RP ozval se Janků znovu. Máme zájem navseriosním řešení otevřených cirk. otázek. Pro změnu tentokráte neobvinoval
Vatikán, ale "některé cíly", které organisovaly podpisovou kampaň nespó
kojených věřících: "Jiná je otázka, zda si některé síly skutečně nepřejí, aby naši katoličtí spoluobčané bylivbez biskupů. Domnívám se, že na
tuto otázku je třeba dát kladnou odpověď«," ". uo jde jim o zneužití Církv
a náboženství pro polit. cíle. Chtěly by napětí, konfrontaci!"
Janků zatajuje, že se pokouší za biskupy prosadit členy kněžské c-r
¿onizace 6KD PiT Římem r. 1982' zakázané. Přiznal jen, že navrhoval za
biskupy kapit. vikáře, do které to funkce je prooadil z SKD PiT. "Ostat
ně už dříve čs. strana projevila ochotu obsazení všech diecézí jmenováním biskupů těch, kdo je reálněvřídí."
15/4 88 Janků vrátil se z Říma a zřejmě dovezl návrhy vatik. kandidátů pro Trnavu a Olomouc a na 2 pomocné biskupy pro kardinála Tomáškac
Tak se mělo začít obsazením arcibiskupských stolců.
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28/4 88 v RP ohlásil ale Janků, že vláda dala "souhlas se jmenováním 2 pomocných biskupů pro Prahu a zároveň biskupa - apoětol. administrátora pro Trnavu". Trnavský kandidát Sokol není v SKD PiT a tak nebude arcibiskupem trnavským a arcibiskupství olomoucké zůstane neobsazeno, aby je mohl spravovat vládou uznaný zatímní správce, předseda fed.
výboru SKD PiT Dr. Frant. Vymětal. A při tom Janků to vše označil za
"dobré podmínky" pro další jednání.
Vatikán měl o tom patrně jiné mínění, poněvadž 29/4 88 objevil se
bleskově v Praze arcibiskup Colasuonne a pokoušel se marně o změnu při
jodnání s Janků 3/5 88 /RP 4/5 88/.
Janků ukázal zase svoji dvojí tvář, kterou projevil po svém nástupu doffiuakceředitele v rozhovoru s italským čtrnáctideníkem II Regno
26/9 83, k němuž redakce poznamenala: Vzájemné míchání fakt a úmyslů je
asi nejnepřirozenější skutečnost v tvrzení pana Janků...
Ale zodpovědní činitelé by si měli uvědomit: " B e z
p r a v d y
plné a nezkreslené, neodčiníme společenskou atmosféru", jak na to upozornil šéfredaktor moskevské Pravdy akademik Viktor Afanasjev /RP 7/5

1988/.
V. - Dnešní naši církevněpolitickou situaci posoudil kardinál To»áěek v ve svém dopise z 23/4 88 zaslaném předsedovi fed. vlády Dru Luboníru Strougalovi.
V dopise vyvrací nepravdivá obvinění proti podpisové akci věřících,
staví se za ni a považuje se za mandatáře toho půl Milionu čes. a slov.
katolíků. Prohlašuje:
"Žádám změnu postoje státu k Církvi. Nechceme jít cestou konfrontace, ale dialogu."
Za účelem přípravy tohoto dialogu jmenoval vlastní církevní komisi, aby rozpracovala danou problematiku.
Je třeba vyčkati Strougalovy odpovědi na tuto výzvu kard. Tomáška
z pověření půl milionu katolíků. Mísíme se ozbrojiti trpělivostí a modlit ee za překonání překážek na cestě k náboženské svobodě u nás. V
SSSR je t.č. větší naděje na novelizaci církevních zákonů. Gorbačov 29.
4. 1988 oznámil patriarchu Pimenovi: "Nyní se vypracovává nový zákon o
svobodě vyznání, v němž budou zakotveny i zágmy náb. organizací... v
podmínkách přestavby a demokratizace sovětské společnosti /RP 2/5 88/."
Napsáno 15. května 1988.
— o — o - o - o — o - o — o — o - o —
Literaturnaja gazeta 23. 6. 1988
Host týdeníku "Literaturnaja gazeta"
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Na oslavách tisíciletého výročí pokřeštanštění Rusi byl mezi zahraničními hosty také primus polské katolické Církve kardinál Juzef Glemp»
Kardinál Juzef Glep - významný činitel katolické Církve se těší
Velké autoritě nejen v Polsku, ale i celém světě. Vynakládá mnoho úsilí
na zlepšení vzájemných vztahů mezi lidmi i národy. Jeho mírové snahy vytoč© oceňují nejen věřící, ale i nevěřící. Pokud je nám známo, za dlouholeté historické období existence pravoslaví na Rusi a katolické Církve
v Polsku je to první příjezd hlavy polské Církve do Moskvy. K jeho návštěvě došlo díky příznivým změnám, k nimž v poslední době v naší zemi,
v jiných socialistických zemích i v celém světě dochází. Program oslav

- 19 tisícího výročí křesťanství na Rusi byl velmi obsáhlý./Přos velké zaneprázdnění si vysoký polský host našel čas a navštívil redakci Literárních novin. Jsme velmi rádi, že právě "LN" mohly v posledních létech otevrít rozhovory s vedením polského episkopátu o problémech zachováni
míru a upevnění principů humanismu.
V redakci Literárních novin se uskutečnila beseda s kardinálem Juzefenr Glepem, v jejímž průběhu kardinál odpověděl na řadu otázek.
Pokračoval tak dialog, který -započal uveřejněním článku v "LN" /č.
€t 1987/ "Pojetí míru je pro všechny jednoznačně", což bylo první vystoupení kardinála Juzefa Glepa v sovětském tisku.
— x - Několik slov o situaci v Polsku. Jak je možno charakterizovat
vzájemné vztahy v trojúhelníku: moc - odbory - církev.
• - §estavil bych spíše jiný trojúhelník: církev - opozice - rooo. Odbory tod zaujímají místo mezi opozicí a vládou. Někdy říkají "NE" vládě
jindy opozici.
Pokud se týká církve, její vztahy k moci jsou velmi důležité. Vaše
noviny psaly o hlubokých tradicích polské církve a jejím těsném svazku
s polsk^nn lidem. Srovnáme-li to s takovými katolickými zeměmi, jako je
Rakousko, Francie nebo Itálie, pak můžeme rící, že u nás církev, at v
dobrých nebo zlých časech, byla vždycky s lidem, s ním trpěla a s ním
se radovala. A navíc, jak tomu bylo i v Rusku, křestanská kultura pronikla hluboko do národní kultury.
Nyní k otázce moci. Po fašistické okupaci byl náš stát v důsledku
historických událostí změněn v socialistický. V prvních poválečných létech se socialismus postupně, racionální formou sžíval s polskou zemí.
Bylo to však jen velmi krátké období, po kterém následovala těžká, léta
stalinismu. Začalo pronásledování církve /samotný kardinál Wyszyňuki by!
internován tři roky/ a spolu s tím se začal proje cvat odpor k samotnému zřízení. V důsledku toho došlo k politováníhodnému odcizení mezi státem na straně jedné a církví a lidem na straně druhé.
Pak nastalo, můžeme-li to tak nazvat, revoluční období: události v
Poznani v roce 1956, studentské bouře v roce 1968, události v Gdaňsku a
Gdyni v r. 1970, v Radomě v r. 1976 a konečně v roce 1980 v Gd?nsku a
colém Polsku. Tady se setkáváme s tak významnou skutečností jako je "Solidarita". Tato organizace bohužel nemohla realizovat své racionální demokratické, národní ideje a snahy. "Solidarita" se rozvinula tak rychle
že se za několik málo měsíců z ní stala gigantická organizace ovšem neschopná, vyřešit tak gigantické problémy. Představte si, na příklad, dítě, které za jeden rok neúměrně vyroste a není vůbec schopno vyrovnat s
se všemi svými problémy.
Dnes jsme se opět ocitli v obtížném období: jak uvést do souladu obočné snahy o demokracii, vedoucí úlohu strany, úlohu církve... Přičemž
tyto problémy musíme řešit v situaci vážné ekonomické krize.
Polská církev nemá politický program a ani ho nechce mít, protože
má jinou sféru činnosti. Z druhé strany však máme právo věci z minulost
posuzovat po svém. Především cítíme pdpovědnost za morální stav národa,
¿"estliže je povinností státu vyvést zemi z hospodářské krize, pak círke-1
se musí starat o upevnění rodiny, zbavení národu alkoholismu, upevnění
důvěry člověka k člověku, o to, aby se práce stala prostředkem k«.rozvoj:"
osobnosti; I státu je jasno, že taková úloha církve může pomoci mocenským silám. Mohu konstatovat, že v současné době jsou mezi církví a státem dobré vztahy. Církev získala svobodu v záležitostech kultovních m
liturgických a v mnoha jiných oblastech. Církev však zatím nemá právo
organizovat katolické spolky, které by mohly veřejně pracovat, ilení vyloučeno, že v budoucnu dosáhneme i tohoto práva.

- 20 - Nemohl byste nám podrobněji říci něco o vztazích mezi křestanskou a národní kulturou.
- Po dlouhou dobu byly prakticky neoddělitelné. S nástupem XX.
století se objevili v kultuře tvůrci, kteří se začali odklánět od lcřeatanství jako inspirujícího ideálu. Přesto však svazek s křestanstvím
nebyl nikdy přerušen, dokonce ani po roce 1948 se vznikem "socialistického realismu", který pronikl do literatury, malířství, hudby. I v této době existovali velcí spisovatelé, kteří se ve svých dílech zabývali sociálně náboženskými otázkami.
Od roku 1980. kdy se Polsko dostalo do velké ideologické krize,
máme stále více důkazů o příklonu mnohých kulturních tvůrců k církvi.
V našich kostelích bývalo vždy mnoho spisovatelů, básníků, umělců, herců. Zůstali s námi dodnes, i když někteří z nich do kostelů nechodí.
Ve Varšavě se provádí pastorace pro kulturní tvůrce, kterou má na starosti k tomu určený duchovní. Je k tomu vyčleněn i zvláštní kostel, Ne
všichni, kteří tam chodí, jsou katolíci. Hledají však cestu k církvi.
Nedávno k nám přijel kardinál Pupar, předseda vatikánské komise pro dialog s nevěřícími. Zasedání komise se ze strany nevěřících zúčastnili
spisovatelé, básníci, představitelé opozice, nebyli tam však členové
etrany.
Pro současné Polsko je charakteristické ovzduší svobody světonázorových diskusí.
- Jak hodnotíte úlohu křestanských církví v současném světě. Jaké
jsou cíle ekumenické jednoty církví, kurs, který nastolil druhý Vatikánský koncil.
- Díky Encyklikám papeže Jana XXIII. a Koncilu začala církev přemýšlet o svém reálném stavu. I když Koncil myslil na katolickou církev,
své názory rozšířil na celou Kristovu církev. Církev se zamýšlí nad tím,
jak si má vést ve světě, který se zabývá politikou, ekonomií, kulturou.
Církev přiznává, že musí sloužit světu, ale tato služba je specifická.
Platí obecný názor, že sloužit znamená plnit něčí příkazy. Ale církev
chce sloužit světu ne podle příkazů tohoto světa, ne pod jeho diktátem,
ale podle příkazů Evangelia. A kvůli této pozici se církev může dostávat do konfliktů s mocenskou silou, stát se nepohodlnou, nevýhodnou.
Ifiiže být nepohodlná, ale je nezbytná.
Církev má i své vnitrní problémy: je rozdělena na východní a západní církev, existuje protestantismus, který se dělí na mnoho proudu.
Pokud hovoříme o ekumenické jednotě, pak nemáme na mysli nějaké administrativní sjednocení. Jedná se o jednotu názorů z hlediska principiálních myšlenek, obsažených v Evangeliu. To si představujeme pod pojmem
ekumenismus. Myslím si, že ekumenismus je teprve na začátku svého vývoje. Aby církev mohla plnit svou misi, musí mnohem hlouběji proniknout
žo jiných náboženství. Není to dílo lehké a potrvá dlouhou dobu.
- Polsko bude brzy slavit 70. výročí nezávislosti. Jak hodnotíte
tento úsek dějin.
- Od roku 1918 existovalo Polsko ve dvou různých politických ferttacích - od r. 1918 do 1939 a od 1944 do 1983. Období "sanace" a socialismuje rozděleno hitlerovskou okupací.Oslavy 70.výročí by mohly posloulit k národní integraci Poláků a také ke kritickému zhodnocení chyb.
- Co si myslíte o problému "bílých míst" v dějinách polskc-ruských
• polsko-sovětských vztahů.
- Poláci s netrpělivostí očekávají likvidaci "bílých míst" jako v lofické"pokračování přestavby. K nejzávažnějším problémům se řadí Katyn.
rozkoumání této otázky by se nemělo oddalovat.Enes nikdo nechce využívat Katyn jako protisovětský argument.Nad hrobem by měl stát kříž a měl
fey týt přístupný jako kterýkoliv jiný hřbitov obětem války.
/Poen.: Sanace - "ozdravění", opisný název aristokratického režimu v
Polsku v létech 1926- - 1939/.
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Ad I. - 1, 7« 1988 skončila všesvazová stranická konference přijetími rezolucí dle Gorbačovových návrhů. Naplánovaná je také reforma politického systému Sovětského svazu, aby byla zabezpečena hospodářská reforma a vedoucí role Gorbačova na 10 let spojením funkce generálního sekretáře s úřadem prezidenta Svazu od roku 1939.
Gorbačov se pokusil o obnovu teorie a praxe socialismu na nových
základech, které vyvolala vědecko-technická revoluce v celém světě*. Dl«
RP z 13«. 4. 88 upozornil na to v Prase na konferenci redakce Otázek míru a socialismu spolupracovník Gorbačovův Anatolij Dobrynin, který doznal. že kapitalismus "prokázal mnohem větší trvalost, než se dříve .soudilo" a uvedl dále, že stalinské deformace socialismu v Rusku a východním bloku vyvolaly negativní procesy, takže "přitažlivost socialismu
proto zeslábla".
Mluvčí konzervativců na konferenci Jegor Ligačov doznal: "Naše země se řítila do krize, šířilo- se zneužívání moci, korupce, úplatkářství,
upadla kázen, společnost rozleptávalo opilství... Dějiny nás postavily
před otázku: Buď odsoudit zemi k dalšímu živoření, nebo získat sílu..."
/RP 4. 7. 88v.str. 5/.
Je proto třeba seznámit se s některými ideologickými novotami Gorbačovovými, které na konferenci prosadil v leninském balení!
Ad II. - Gorbačov si uvědomil, že svět z konce 20. století Mje stále celistvější a vzájemně závislejší... To nás přivedlo k závěrům o prioritě všelidských hodnot v našem století!" Třídní aspekty jsou na ústupu. Svět je radikálně změněn.
"Lidská práva v naší společnosti nejsou ani darem státu, ani něčím
dobrodiním.oGorbačov upozorňuje, že již Manifest komunistické strany
razil myšlenku, že "svobodný vývoj každého jednotlivce je podmínkou svobodného vývoje všech..." "V dnešních podraínkásh se lidská p r á v a * s t á vají předmětem péče celého světového společenství, internacionalizují so
stejně jako mnohé jiné aspekty společenského života."
v "Chtěl bych se zvlášč zmínit o politických svobodách, které člověku
umožňují vyjádřit jeho názor na jakoukoliv otázku... jde o novou úlohu
veřejného mínění." Proto roste úloha časopisů v jednopartajním systému
sovětském. "Dnes může každý říci to, co si myslí a co říci chce." Glaenost.
Dle RP z 29. 6. 88 str. 5 Gorbačov pokračoval: "Chtěl bych se sicínit i o takové zásadní otázce, jako je svoboda vyznání. Nyní je jí věnována zvýšená pozornost v souvislosti s tisícím výročím křesťanství na
Rusi. Netajíme se svým postojem k náboženskému světovému názoru jako ne
materialistickému a ne vědeckému, ale to není důvod k neúctě vůči duchovnímu světu věřících a tím spíše používání jakéhokoliv administrativního nátlaku k utvrzování materialistických názorů."
Leninův dekret o odluce církve od státu a školy od církve, přijatý
před 70 léty, vytvořil nové základy vztahů mezi nimi.
Je známo, že ne vždy se tyto vztahy vyvíjely normálně... Připravovaný návrh zákona o svobodě vyznání je založen na leninských zásadách a
přihlíží ke všem dnešním realitám.
Není tu negativního a nepřátelského postoje jako u nás v roce 1985
při 1.100 letém výročí smrti sv. Metoděje /ostudný dokument UV KSČ/.
Gorbačov se nebojí říci: "To nám umožnilo více ocenit, jaký životní význam- mají... morální hodnoty, které po staletí vytvářely národy a které
zabezpečovaly a razili velcí geniové lidstva" /RP 29. 6. 88 str. 4/.

- 2.2 AD III. - Gorbačov se rozešel se stalinskými totalitárníai tendencemi. "Prosazujeme názorový1 pluralismus, zavrhujeme duchovní monopcl"
/RP 4*
83 str. 6/0 Rezoluce o veřejné informovanosti /p? G» ?o*8d
str. 5/ stanoví: "Konference považuje veřejnou informovanost za nezbytnou podmínku uplatňování socialistiviké samospráx^y lidu... socialistického pluralismu názorůo"
Gorbačov ve svém referátě: 'Vůbec je už dávno na čase, abychom se
naučili citlivě naslouchat hlasu společnosti, socialistický plvrelismus,
spor, diskuse a tříbení názorů - to je cesta k nalezení nejlepších, optimálních řešení»"
Už na ideologické konferenci 7.5»88 /£P 12.5c88/ Gorbačov řekl:
"Socialismus ve svém leninskémvpojetí umožňuje pluralismus názorů, pluralismus zájmů a potřeb a umožňuje jejich uskutečnění."
Překonat vžitý konzervatismus, deformace byrokratisrnu, který je živen dogmatismem myšlení a návykem na stereotypy, to vyžaduje provésti
revoluci ve vlastním myšlení.
"Nemám právo připustit, aby přestavba klopýtla o balvany dogmatismu a konzervativišmu, o něčí předsudkyt:/E? 29. 6. 88/.
Současně Gorbačov zdůraznil: "Politika síly se ve všech formách a
projevech historicky přežila." To aplikoval také při svých jednáních s
Reaganem», kde měl iniciativní roli.
Rezoluce o demokratizaci sovětská společnosti a reformě politického- systému mu otevřela možnost ústavního přebudování dnešního systém a
cestu k zabezpečení vlastní moci na 10 let.
"Obnova spravedlnosti vůči obětem nezákonností je naší politickou
a morální povinností" a proto navrhl postavení Památníku obětem represí. /RP 4. 7. 88 str. 6/.
Gorbačov obvinil byrokratismus, že reformě hází klacky pod nohy a
že tato "v mnoha cměrech zaostává" /RP 4. 7. 88 str. 6/. Uvedl, že v
Rusku byrokratický aparát tvoří 18,000.000 lidí /s ročním nákladem 40
milionů rublů/ a proto přijatá rezoluce proti byrokratismu zavrhuje jeho- nestvůrné projevy: "Jako je diktát administrativní svévole v ekonomice, v sociální a duchovní sféře, úřední lhostejnost k právům a potřebám lidí a přezíravost vůči veřejnému mínění." Stejné neblahé zkušenosti jsou i u nás. V duchovní a morální oblasti žádá rezoluce "obnovovat
lenincké zásady a kritéria duchovního života..."
Je naplánována restrikce byrokratů o 33 - 5C?o
Ad IV. • Situace v Československu.
Io ideologické stránce vedení KSČ nerozešlo se dosud se jptalfnekým deformacemi. Dokladem pro to je "informace předsednictva 17 "¿¿Z o
Centrech některých nepřátelských sil z IV/88, mezi něž je zařazui i Vatikán. Tento historický dokument má kapitolu: "Nelegální struktury římskokatolické církve." - /Byl zveřejněn v "Křestanských obzorech"o. 3/»
Tato policejní slátanina může se předkládat jen na členských schůzích KSČ. Kard. Tomášek není přece ilegální struktura! Moravskou peticí
eepaal Aug. Navrátil z I^rtopecen u Kroměříže, aniž byl vysvěcen na biskupa a byl instruován z Říma. Je to přirozená reakce věřících na provokativní neochotu dát nám biskupy. Trvalé úsilí osvobodit nás "od náboženských předsudků" a vnutit nám "vědecký světový názor" z 19«. století
je dnes již překonanou a přežitou věcí a patří do "ířazea komunistických
atarožitnofití".
Za této zaostalé mentality vedení KSČ nelze se divit tomu, že ne
neobsazují biskupské stolce, aby se na nich udrželi kapitulní vikáři z
SKD PiT, že v se odmítá dialog nabízený dopisem z 23. 4. 88 ministerskému •
předsedovi Strougalovi kardinálem Tomáškem jménem půl milionu věřících
a že se dále pěstují iluze o SKD PiT, které pro Žím i věřící je již vyřízeno po římském zákazu z r. 1982.

- 23 Okolní svět nemůže pochopit, proč v NDR, v Macíarsku a v Polsku mohou být obsazeny všechny biskupské stolce, existovat řehole atd.
Svět se mení. Gorbačov z toho vyvodil nutné závěry, jen náš šéf
Sekretariátu Janků od 1. 1. 83 prohlašuje, že naše politika vůči církvi
se nemění. RP z 2. 7. 88 referovalo o jeho zájetdu do NSR a konstatovalo, že "přetrvávají zkreslené informace o naší zemi".
Trvalé zatížení protiřímským duchem předvedlo RP 7. 7. 88, kdy o
referátu o oslavách Husových v Kusinci redakce navrhla "že se lze, napf. z iniciativy SSM vrátit i k dobré vlastenecké tradici "Husových ohnů" zapalovaných v poválečných létech po českých kopcích v předvečer
C. července..." Je to muzeální anachronismus.
Gorbačovo vítězství na konferenci ukazuje, že socialismus v jeho
pojetí umožňuje pluralismus názorů i při zachování mocenského monopolu
strany.
"Zavrhujeme duchovní monopol" říká Gorbačov. V Rusku jde iniciativa z vedení, u nás lid, věřící iniciativně se dožaduje podpisovou akcí
změny kurzu. Je to nezadržitelný proces, který byl jen násilně přerušen
Brežněvem v roce 1968.
Po čtyřicetileté ateistické kůře je u nás hlad po Bohu, který nepřestal být všemohoucím. Nebudeme nikdy s t á t n í
c í r k v í ,
ale římskokatolickou, jak to nedávno řekl kardinál Tomášek a jak to odpovídá naší 1.100 leté křesíanské tradici.
Napsáno 10. července 1988.
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Ad I. - Vysvěcením 2 světících biskupů pro Prahu 11/6 88 a instalací místo arcibiskupa v Trnavě jen apoštolského administrátora skončilo neslavně jednání Janků - arcib. Colasuonne vederé po smrti trnavského biskupa Dra Gábriše 15/11 87 a olomouckého biskupa Vrány 30/11 87
celých 18 dní... v Římě od 15-17/12 87, v Praze od 18-2S/1 88 a v Římě,
od 11-15/4 88.
Předběžně to oznámilo RP 28/4 88 a 29/4 88 objevil se bleskově
znovu arcib. Colasuonne v Praze a 3/5 88 jednal znovu s Janků údajně
dle RP z 4/5 88 o procedurálních otázkách souvisejících s jmenováním
nových biskupů. Tvrdí se ale, že Vatikán se ještě pokoušel o souhlas
pro Olomouc.
. V Olomouci zemřelý biskup Vrána nepostaral se o kor.zultory, oprávněné od r. 1983 k volbě zatímního správce arcib. a tak se ujal správy
svémocně děkan kapituly Dr. Vynětal, který je ale zatížen funkcí fed.
předsedy SKB PiT. To bylo důvodem, že Sv. stolec rozhodnutím z 18/2 83
uveřejněným v ACO č. 3/88 dal souhlas k tomu, že po dobu sedisvakance^
mohou kněží olom. arcidiecése sami dispensovat rušící manželské překážky s výjimkou impedimenta ex ordine.
Ad II. - V ČSSR je 12 řím. katol. diecézí /+ gréckokat. Prešov/.,
z nichž 8 zůstává dále neobsazeno. V českých zemích jsou to:
Hradec Králové od 11/56.
32 let
Čes. Budějovice od 10/6 72
16 let
Litoměřice od 6/4 74
14 let
Olomouc od 2/11 61
27 let
/v létech 73-87 měl jen apošt.
administrátora/
Brno od 22/2 72.,...
16 let
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Je otázkou proč v Čsl. desítky let je biskupy neobsazena většina
diecézí, když NDR, Madarnko a Polsko má episkcpát kompletní. V 50 lé: těch byla většina biskupů zavřena, ale neobsazování biskup, stolců po' kračovalcf i- za HúsáJLa a stát do vedení diecézí prosazoval vždy svoje,
kandidáty z^SKB PiT volbou povolných kapitul resp. v r. 73 dal souhlas
k jmenování 4 biskupů jen s SKD PiT.
Církev má na celém světě hierarchickou strukturu řízenou z Říma,
která má nadpřirozené zakotvení, jsouc mystickým tělem Kristovým*. Kapitulní vikář nemůže trvale nahradit biukupa ve správě diecéze. Církev
bez biskupů by nebyla církví katolickou. K takovému zásahu neopravnuje
stát ani teorie o suverenitě, poněvadž to není v kompetenci státu, jak
se o to snažil Janků v r. 83: "politika státe, vzhledem k církvi je suverenní." Ševče, drž se svého kopyta i Snažit se ovládat církev pomocí
trvalé instalace kapitulních vikářů je zásah do náboženské svobody, s
nímž se nesmíří ani církev ani naší věřící! Tento světový anachronismus
musí skončit. Dnes dělat s Československa novou Albánii je neproveditelné.
Musí také skončit udělování stát. souhlasu k .výkonu kněžské služby u nás zavedene cirk. zák. z r. 49 na tom základě, že stát platí kněze jako své'záměstnance a vede jejich osobni evidenci jako zaměstnavatel, ačkoliv zákon o nich tvrdí, že jsou z.-městn^aci církve. Proto půl
mil. katolíků požaduje rozluku církve od státu, aby se skončilo s omezováním náb. svobody odvislostí od ateistického státu.
Neobsadit Olomouc arcibiskupem, aby se tu udržel u vedení předseda
SKD PiT Vymětal je hrbým zásahem do náboženské svobody moravských katolíků.
Ad III. - Současně došlo k dalšímu přehmatu. Jde o pokus vyřadit
kardinála Tomáška jako mluvčího domácí Církve. Jenže kardinál Tomášek
není žádná "podzemní církev", nelegální domácí struktura, ale je arcibiskupem pražským, metropolitou pro zemi českou, předsedou Sboru ordinářů C£R /Čech a Moravy/ a kardinálem Církve Katolické. Má dnes neomezenou důvěru všech věřících, naprosté většiny kléru a má celosvětovou
popularitu a úctu.
Je tu dále jasná a nepopiratelná skutečnost vyložené nespokojenosti věřících občanů se stavem naší náb." svobody, která se bouřlivě projevila zejména na pouti 7/7 1985 na Velehradě a v r. 1987 na pohřbech
biskupů Dábřiše a Vrány.
^ _
Aby odstranil tuto nespokojenost kard. Tomášek pcal na příslušné
atát. orgány, aby byla sjednána náprava. Nedostal vůbeo odpověd. Ani
na velké memorandum z 30/4 86 min. kultury Klusákovi. Jinak každý ob6an musí do 30 dnů dostat vyřízení stížnosti.
Začátkem r. 1988 tato nespokojenost na Moravě se projevila podpisovou akcí s 31 body požadavků včetně odluky církve od státu a dosáhla
přes půl milionu podpisů. Co nechtěly vidět vláda a její orgány, vypozorovaly "západní sdělovací prostředky" a pochopitelně zaostřily svoje
relace na tuto nespokojenost.
Umlčovaný kard. Tomášek se postavil za tuto akci věřících a v 23/4
1988 napoal dopis adresovaný fed. předsedovi vlády Dru Lubomíru Strougalovi. Poukázal na své marné mnohaleté úsilí "o normálnější život věřících. Opíraje se o tuto půl milionovou podpisovou petici žádal změnu
postoje etátu k Církvi cestou skutečného dialogu s odmítnutím konfrontace. Výclovně uvedl: "jsme ochotni odpouštět minulá bezpráví."
A stalo se, že předseda vlády neuznal kardinála Tomáška za hodna
CvsQbní odpovědi za této přioetřpné situace a předal vše k vyřízení míst.
před. vlády Matěji Lt&Sajoovi. A tíia bylo sase vše pohřbeno.

- 25 Matěj Lúčan je osobně zodpovědný za dosavadní §talinský kurs proticírkevní politiky. 27/10 1972 na ideol. zasedání UV KSČ byl přijat
požadavek šéfideologa Vasila Bilakas Socialistický člověk musí být osvofcozen od náboženství. A Matěj Lúčan doporučil požadavek:, "působení
k postupnému překonávání náboženských předsudků" 11 ...krok za krokem
pronikat do vědomí našich lidí i v této citlivé oblasti..." A jako pomocníka úvítal již tehdy SřCD Pil J
Tento velký taktik diskriminace shledal pochopitelně tento dopis
kard. Tomáška z 23/4 88 závadným obsahem i formou a v HP 21/5 88 sdělil,
že vláda byla nucena nabízený dialog odmítnout.
Tento kardinálův dopis nebyl nikde publikován, aby tato tvrzení
byla přezkoumatelná. Pochopitelně ani t. zv. Katolické noviny redigované SKD PiT o něm pomlčely a se srovnání textu Lúčana z RP 21/5 88 s
tím, co bylo z něho publikováno v Klí z 5/6 88 v č, 23 jasně vyplývá,
že- byla záměrně vynechána polemika Lúčanova s kard. Tomáškem a to odmítnutí dialogu s kard. Tomáškem.
Ad IV. - Pochopitelně Matěj Lúčan oznámil v KN č. 23/88, "že již
před 3 roky ...přijalo naše vedení realistickou a vysoce konstruktivní
linii vztahu vůči církvím... Jde tedy o rok 1985? rok Metodějova jubilea, kdy naše vedení KSČ přijalo mobilizační dokument proti tomuto jubileu, v němž je prý vše zaměřeno "na oslabení vlivu státu na katol.
Církev." Pro pomocný útvar SKD PiT bylo nařízeno: "K oslabení činnosti
předpokládáme aktivity katol Církve využít vhodnou formou angažovaných
ordinářů, duchovních." To jsou ti čestní bojovníci za mír.
18/3 85 kard. Tomášek podal Husákovi protest proti tomuto "dokumentu". Zůstal bez odpovědi. Tento dokument vstoupí do dějin jako doklad našeho Kocourkova vytvořeného stalinskými sekretáři.
A v této linii Lúčan v rámci pokračující dekristanisace předkládá
tyto "zlepšováky":
a/ Vyučování náboženství. - Tomášek od 7/7 77 v této věci psal BY.
o nápravu a 30/4 86 navrhoval, aby věc byla vůbec převedena do sféry
vnitřních věcí^církevních. Lúčan zhoršuje dnešní stav, zesiluje evidenci malých křestanů zapojením do přihlášek církevního tajemníka a ONV.
b/ Reholnice. - Jsou soustředěny v t. zv. charitních domovech pod
policejním dohledem charit, správců. Pro stáří a nemoce potřebují ošetření mladších sester. Je tu ústní zákaz přijímání novicek. Aby se mohl
dokončiti probíhající proces odumírání sester navrhuje Lúčan, aby Sekretariáty pro věci cirk. mohly Charitě dáti souhlas "k doplnění stavu
jednotlivých kolektivů."
lúčan nevzal na vědomí, že v SSSR je t.č. 22 klášterů, které neohrožují socialismus a že již r. 1983 byl pravoslavným např. vrácen Paaailovský klášter, který 30/5 88 navštívil 3eagan /RP 31/'ř 88/.
c/ 0 jáhnech. - Lúčan přislíbil jednat. U nás už v 8/77 Sbor ordinářů CSR usnesl se zavěsti stálé jáhenství a kard. Tomášek bezvýsledně
o to usiloval.
d/ Nedostatek náboženské literatury - byl konečně uznán i^Lúčane-n.
Přislíbil i gožnost dovezené literatury za žertovné podmínky, že byla
vydána "seriozním vydavatelstvím".
e/ Pokus o ovlivnění kněží permanentními dialogy jsou naplánována
«setkání kněží s představiteli KNV a ONV. t. j. se skutečnými zaměstnavateli kněží placených^státem. 26/5 88 RP již oznámilo takové setkání
s pražským primátorem Štafou.
Je třeba žádat obnovení dialogu s kard. Tomáškem jako jediným uznávaným mluvčím katolíků a dále obsazení všech biskup, stolaů biskupy.
To bude potřebovat čas a 'Zřaěnu atmosféry»

- 26 Ad V. - Vladimír Janků je ředitelem Sekretariátu vlády ČSSR pro
věci církevní a jedná s Vatikánem. Nastoupil 1/1 83 a své desinformační schopnosti předvedl v^intervievu s ital. časopisem II Regno 26/9 83
uveřejněným v č. 22/83. Český překlad otiskl časopis Studie /KA Fdm/ v
IV/33 v č. 93-94 str. 281-294. Redakce byla nucena v komentáři korigovat! nepravdy o františkánech a kritizuje "vzájemné míchání faktů a úmyslů" p. Janků,
V poslední době předvedl Janků další ukázky manipulace s pravdou«
6/10 87 v RP po audienci ad limina obvinil Vatikán, "který mohl snadno
a dávno předložit vhodné kandidáty...!" Žel, dosud se tak ani na několikeré naléhání nestalo."
5/2 88 v RP začal pro změnu obviňovat "některé síly", které si nepřejí obsazení stolců /západ/.
Podpisová akcé je "zneužití církve a náboženství k politickým cílům." Frozradil však, že vláda byla "okamžitě" ochotna přijat za biskupy ty "kdo je reálně řídí" /kapit. vikáře z SKD FiT/. 28/4 88 v RP předstíral, že Vatikán se distancuje od podpisové akce. 25/5 88 v RP mluvil
o dlouholeté /opravil na dohodnuté/ platformě jednání s Vatikánem a že
vatik. delegace bude Janků napomáhat při omezování nátlakových vlivů
na kardinála.
Jsou to fantazie p. Janků, jak ukazuje výsledek. Farizejská taktika byla obdobná a odsouzená Kristem /Jan 8,44/. Dnes obvinovat katolíky z paličské motivace je přežitek policajské fantazie ze Stalinovy éry. Jde nám o náboženskou svobodu a ne o Váš mocenský monopol. Vratte
nám náboženskou svobodu a bude po nespokojenosti .věřících. Stojíme za
kard. Tomáškem pevně a věrně a nikdy neuznáme SKD PiT za svého mluvčího. Jsme ozbrojeni trpělivostí a důvěrou v Boží Pomoc !!I
Napsáno 6. června 1933.
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Ad I. - K přípravě schismatu a k odtržení od Říma mělo sloužit
MHKD založené Plojharem, které v r. 1958 kněží sami z iniciativy bisk.
Tomáška zrušili. Po sovětské okupaci 31/8 71 se ustanovila náhradní organizace SKD PiT, která ná organizační strukturu dle krajů /riikoliv
diecézní/. Jde o politickou organizaci. Na ideolog, zasedání ÚV ESC
27/10 1972 uvítal ji fed. mpř. vlády M. Lúčan:
"Zvláště pozitivní je to, že se zaktivizovala ta část duchovenstva,
která projevuje upřímnou loyalitu k budování socialistického společenství. Hnutí těchto duchovních našlo výraz, jak je známo, v organizaci
Pacem in terris."
Josef Beneš gen. tajemník mírováků v r. 1973 ve středočeském orgánu SKD PiT "Přehledu" o ní napsal:
"SKD PiT chce ve své činnosti na svém úseku pomáhat realizovat politické zásady vedoucí síly KSČ, jak jsou uvedeny v rezolucích listopadově 1968 v dubnové a květnové 1969."
Ad II. - Deklaraci Kongregace pro klérus v římě z 8/3 1932 po papežském schválení bylo SKD PiT zakázáno, poněvadž spolčování kněží "v
organizacích s utajovanou politickou činností a na venek předstíranou
mírovou činností je na škodu kněžské identitě, narušuje církevní společenství, znepokojuje Boží lid."
Jde o záležitost vnitřní církevní discipliny, do níž Sekretariát
pro věci církevní není oprávněn zasahovat. 25/7 1982 v č. 30 r Klí Sekretariát výslovně prohlásil, že zakázané SKD PiT může klidně pracovat da-

- 2? le a tím schválil zahájení protiřímské vzpoury ohlášené SKD PiT 11/7 82
v 6, 28 v Klí, že tuto deklaraci nehodlají respektovat.
Pro nás katolíky platíš Ppma locuta, causa f.inita.
Rím promluvil, věc je rozhodnuta.
Ad III. - Chce-li ateistický stát respektovat naší ústavně zaručenou náboženskou svobodu, musí vzít.i na vědomí5 že Církev Kristem založená je jeho mystickým Tělem, on jest její Hlavou a římští biskupové - nástupci sv. Petra, jsou jeho pozemskými náměstky.
"Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti... Nezůstane-li kdo ve mně.
bude vyhozen ven ... uschne, seberou ji, hodí do ohně «.-. a bude hořet h
/¿Tan 17, 5-6/.
Stát má pečovat o neše pozemské blaho a není jeho úkolem znemožňovat nám věčnou spásu a hnáti nás do pekel. Proto v celém civilizovaném
světě náboženská svoboda patří mezi základní lidská práva uznaná i Cslo?
Závěrečným aktem helsinské konference 1975 a Mezinárodním paktem o obč.
a polit, právech přijatých OSN a u nás vyhlášeným vyhl. č. 120/76 Sb.
Stát není oprávněn narušovati naše zapojení do světové katol. církve s 900 míl. věřících a naše spojení s Římem.
Jedinou výjimku i ve výeh. bloku tvoří Albánie a Csl. intriky do
Husákovy abdikace 17/12 87. Nebudeme dále mlčet, poněvadž v sázce je
naše věčná soása.
Naši někteří pobloudilí kněží v r. 1920 řešili své protiřímské zaujetí odpadem a založením čsl. církve. Církev nemůže dále trpět vnitřní
rozkladnou činnost zakázaného SKD PiT. Naši věřící svoje smýšlení a odhodlání dali najevo před celým světem při metodějských oslavách 1985 na
Velehradě a při pohřbu bisk. Gábriše a Vrány.
Nechce-li vedoucí klika SKD PiT zůstat v poslušnosti Říma společně s námi a většinou našeho kléru, nikdo jim nebrání, aby se stali "posly míru" místo poslů Kristových, ale bez nás« Týká se to především:
1. Dra Fr. Vymětala, který je zatímním správcem olom. arcidieséze
toč,, byl jejím generálním vikářem,
od 1/5 75 sídelním kanovníkem, profesorem
a děkanem Litoměřické fakulty,
od 6/10 80 děkanem olom. kapituly,
od r. 1981 poslancem a od 5/2 85 fed. předse,'
dou SKD PiT vyznamenaný v r. 85 "za zásluhy
o výstavbu"o
2. Královéhradeckého k?pit. vikáře Jonáše«
3. Ředitele České katolické charity Jana LIáry.
4. Redaktora Dra Fr« Hochmannaa
5. Kapitulního děkana Václava Javůrka.
6. ThĎr. Ladislava Pokorného»
7. Moderátora Adlera a tajemníka SKD PiT Měštana a Slastného.
ad IV. - Znepokojuje nás řízená aktivita SKD PiT v r. 1987, která
se projevuje na úkor Římu věrného kléru. Od 10-11/3 87 v interhotelu
Voroněž v 2rně se konala instruktáž pomocníků SKD PiT Hochmanem* Ifarou
a Adlerem /KN č. 13 z 29/3 87/. 2/6 87 v Praze za přítomnosti^kapitc,vikáře Jonáše fed. vábor SKD PiT naplánoval oslavy 70. výročí VP.SR /KN č.
26 z 28/6 87/. 11/11 87 v Brně za přítomnosti kap. vik. Jonáše český
SKD PiT se radoval z titulu ''Posel míru" od OSN, přičemž zamlčeli, že
56 čes. katolíků dopisem z 1/10 87 protestovali proti tomu uvádějíce,
že SKD PiT "žije v nepřátelství s vlastní církví, protože je nástrojem
k rozštěpení katol. Církve u nás" /KN č. 49 z 6/12 87/.

- 28 .15/11 fed. SKD PiT V Praze za asistence kap. vik. Jonáše ústy svého předsedy Dra Vymetala oslavilo 70. výročí VHSR a přihlásilo se do
procesu přestavby /KK č. 51-52, 20/12 87/. Na tiskovém úseku Hochmann
uspořádal 15-17/9 87 na Dobříši tiskový seminář s referátem zástupce
šéfredaktora RP Dra J. Kojzlara, Vendelína Šimečka o KN a Dra Hubra o
Duchovním pastýři a ngvéra Zpravodaji SKD PiT /Klí č. 41 z 11/10 87/.
5/11 87 řediteZL CKCH Mára jmenoval novou redakční radu KN v čele s
Dr. Pokorným rozšířenou o nové spolupracovníky /KN č. 48 z 29/11 193?/.
SKD PiT 24-26/2 87 v Charitním domově ve St. Smokovci hostilo a získávalo mladé kněze. 8/6 87 organizovalo pro 80 kněží 3 denní zájezd do
Rakouska /Vídeň, Maria Zeli, Mauthausen, Salzburg/ za účasti kap. viká->
ře Jonáše, Javůrka a taj. ŠTastného /KN č. 33-36/8?/.
d V. - Dokonalá symbióza ateistického státu s SKD PiT je provedeeské katol. charitě /CKCH/ jejím ředitelem Janem Mářou, který je
současně arciděkanem u sv. Ludmily v Praze-Vinohradech, vyšehradským
kanovníkem, členem předsednictva fed. SKD PiT a hlavním budovatelem. V
roce 1949 s Plojharem se zapojil do mírové aktivity moskevské a v roce
1964 se stal členem předsednictva Berlínské konference /BK/ určené pro
katolíky.
Charita byla církevní organizací. Baes je zestátněna a řízena v
níž zasedá SKD PiT. V čele byl +biskup Vrána, jeho náměstkem je kap.
vikář Jonáš. Ve svém účelovém zařízení Chrámová služba vyrábí v 6 závodech potřeby pro církevní ú.čely /paramenta, devotionalie, hostie/ a prodává je v 15 obchodech. V Ústředním církevním nakladatelství je Charita
monopolně oprávněna vydávat katol. tisk a časopisy KN a Duchovní pastýř.
Tento úsek úplně ovládá SKD PiT.
Když po zákazu SKD PiT kard. Tomášek zakázal KN užívati označení
"katolické", vydával v Charitě bisk. Vrána klidně dále KN.
Na sociálním úseku má Charita 2 domovy pro duchovní /140 lůžek/,
Kněžský domov v Praze /46 lůžek/, 2 rekreační domovy /75 lůžek/ a 25
Charitních domovů /2.166 lůžek/ pro řeholnice. K 1/1 87 bylo v Cechách
a na Moravě 3.160 řeholnic, z čehož bylo 700 slovenek, které se nesmí
vrátit na Slovensko z ideolog, důvodů. Z toho 1.000 sester pracovalo
ještě u debilů a důchodců. 2.160 sester-řeholnic bylo v těchto 26 ,:dc~
movech" pod policejním dozorem t.zv. charitního správce. Zde čekají se*
stry na umření.
Slovenské kongregace byly donuceny ze svých prostředků postavit!
1/7 87 objekt v Bílé Vodě pro Kongregaci dcer sv. Františka z Ássisi,
v Přepychách u Opočna pro sestry Dcer křest, lásky sv. Vincenta de Paul
a v Cetechovicích u Kroměříže pro sestry OSF. Dvakrát ročně pořádají S J
kontělni sbírky pro Charitu a event. schodek proplácí Sekret, pro v-ei
církevní, takže stát je v Charitě jak v roli policajta, tak-i dobrodinec
Kabinetním číslem pro sebe je 100.000 ekumenických biblí pro katolíky. 8/10 86 ohlásila Charita jejich vydání a čoští ordináři vyhlásili
i*ok Písma sv. Ten ale proběhl bez těchto biblí, poněvadž teprve nyní je
Uvolněno- prvých 50.000 pro regulovanou distribuci. Akci financoval Eibelwerk Stuttgart a dodal materiál. Mára si ale nechal stanovit cenu
180,- Kčs za kus bez ohledu na tuto výpomoc /jde o 18,000.000,- Kčs/ a
v KN č. 51-52 ohlásil, že čistým ziskem bude Charita financovat opravu
kněžského domova v Praze. A ordináři mlčí. Dle rady pap. Jana Pavla^JI.
z 19/3 85 jsme připraveni na každý dějinný vývoj ... jsouce přesvědčeniř
že dějinné události se naplňují podle úradků Božícht
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