Ë E S Ï A N S K Î

OD

1988
1.sjiáří
číslo

6

ZORY

O b s h :
Pavel Záleský: 1 3. srpna, stastný den Církve

1

FhDr Radomír Malý : Dopis duchovnímu správci na sv.Hostýné5
Z dopisu jednoho poutníka ze Slovenska
7
VSra Poměšická :Reportáž z domova důchodců

0

Franta záleský:Dopis ústředním orgánům ve véci zdravotních
sester
9
K situaci řeholí v Československu
10
Franta Záleský:Dopis České katolické Charitě

17

JUDr Mečislav Ruzík: Dopis př.vlády ČSSR
18
Kosta Christitch:Církev v Rusku -Milénium pod kontrolou.,20
Zemřelí £s.katoličtí biskupové/1 945-1 988/
Seminář - ticho po pěšině ?

22
24

F.Záleský : Výzva k zamyšlení
Michal a Dana Mrtví:Dopis státním orgánům vo věci Tvr.ua
Polanského .
Sdělení ministerstva kultury ČSR ve věci vlastnění a
užívání rozmnožovacího zařízení
VG : Další pátá kolona ?
KŘESŤANSKÁ

25
26

«....27
28

SOLIDARITA:

F.X#Selem : Politická strana s křesíanekým programem ano či ne?

29

Mezinárodní právo týkající se svobody náboženství a
svědomí

* ¿0

Jiří Stříbrský:Příspěvek k angažovanosti katolíků
prostřednictvím politické strany ........ 35
0 vztazích mezi státem a církvemi

ZE

- 1-

13. .srpna 19S8, šiastrvý ¿en'"Církve:
Svatý Hostýn, sobota 13.srpna 1988, začátek oslavy Nanebevzetí
Panny Marie a zároveň zakončení mariánského roku.
První dárek Panny Marie všem,kteří přič!i oslavit její svátek na
tuto posvátnou horu bylo krajně slunečné počasí. Poutníci přicházeli
postupně,takže navečer se basilika a přilehlé kaple acelo zaplnily.
Celkový počet zúčastněných odhaduji na 5 tisíc, Már:.-li být upřímný,
čekal jsem větší účast, vždyx bě^el mariánský rok a navíg sv. Ho stým má
svou dlouholetou tradici,lotos uxoc.něnou úmyslem luiků modlit se za
obsazení biskupských-stolců. Současně však probíhaly poutě i na jiných
místech,naoř. na Velehrade,sv.Kopečku apd„ V Nitře se shromáždilo na
120 000 věřících. Na sv. Hostýn připutovalo i pár desítek poutníků z
Čech. Slovensko zastupovalo dokonce několik set lidí, 2V.láš'tě střdní a
starší generace.
Poutníci přijeli většinou linkami ČSAD,která fundovala spolehlivě,
třebaže v menším rozsahu než by bylo třeba. Mnoho lidí připutovalo z
Bystřice pěšky, Jistá početná skupinka mladých,ač unavená,připutovala
se zpěvem z více jak třiceti kilometrů vzdúlcnách míst. Rekord drží
asi jistý kněz bez státního souhlasu,který se svým slovenským přítelem
urazil pěšky za 3 dny kolem 15CIÍ kilometrů. Panně Varii vděčíme i za
druhý dárek: nikomu neb/lo zabráněno se poutě zúíastnit, Malý incident
se udál jen z pátka na sobolu,když příslušníci VB legitimovali a zapnuli jednu s e s v u z Prahy a dva starší bratry % Moruvy,kteří v,de již nocovali. Všec ;r tři sváteční dny vš*.k p^oběnly bez rušivých příhod.
Krátce před Ifírhod. přijel z neznámých důvodů i místopředseda vládly
Č;?-\R Matěj
s áorrovoc.-.ru PoufáTii,že 3e mu prfbeh celá pobožnosti
1. :.;.l, a že
shledáme na d«lší pouti. Celé prostranství koleni basiliky bylo poseto hloučky,na kytary hrajících a zpívajících mladých lidí,
Dder-.m 18*hodiny se v lehni sošli v basilice na společná mši sv.
Po této L Y S Í S V 0 ; J E Š T Ě před začátkem modliteb za biskupy,míl sáhodlouhé připomínky rístní administrátor P. PrantišcVk Itůznar. Přitom ofenámil, že další pobcínr.st povedou laici,že máme vál o lni dbát jejich'pókynů a držet se schválíer.ého programu. Kdo však měli být ti údajní
"provokatéři s vlastním pro^ramm", které vzponnčl? Podle P. flůznara
nemělo být pro ně v basilice místa. No, člověku se zpění krev,ale muóí
se ovládnout.
Samotná pobožnost začala kclem 19-3o ho.l, modlitbou slavného růžence a mariánskou písní Rivalu vzdejme k oslavě-Mat1 v Boží. Celá adorace
měla dvě části, první katechetickou, druhou - modlitební 2 díkůvzdá-1
ním. Právě katechetice " či apoštolský ráz tvořil nový rys,dříve tradičně pojímaných pobožností, Četly se zde úryvky z papežských encyklik
a konstitucí II.vatikánského koncilu. Viděli jjine jaký mé být patnýř
ve světle učení II. vatikánského koncilu, Nerastvpitelná role laiků
při hlásáni evangelia ve světě byla zdůrazněna co obou z vybraných
článku encykliky Guadium et spes, Sv. Ctec si výslovně podobné' pobožnosti přeje. Cituji jeho slova pronesená při adoraci:
• "Ve jménu Ježíše Krista však zapřísahám ~ladé lidi,kteří tyto skupinky tvoří a jejich odpovědné vědoucí a knéze; nedovolte za žádnou
cenu,aby v těchto skupinách,jež jsou nádhernou příležitostí vzájemného
setkávání, které překypují lYioha hodnotí tmi, jako jsou přátelství a vzá-'1
jemnost mládě že, radost a nadšení, chybělo vážné Studium křestansMho
učení. Hrozilo by nebezpečí,a bohužel se jíž vícekrát projevilo,že -tý'to- skupiny zklamou své členy i církev«"
Mnohem jasněji jsme si uvědomili jak bolestně nám chybí publikace'"'1
s dokumenty II.vatikánského koncilu é s projevy Sv. Otce, Vcelku začátek byl tak trochu udušený,zakřiknutý,ale druhá polovina adorace ae
nesla y s>dlišném tónu, skuté čně ..-v duchu laiků,kt«ří ji připrevgvali.
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Vyjadřovala více současnou povahu naší víry: radost,temperament a
naději. Dominovali prosebné a dč-ioVné modlitby, písně' z Cántate a
kánony z Taize. Začalo se zpívanou prosbou k Duchu sv.: "Sešli o
Kriste svojeho Ducha nám," a hned nato zazněl chvalozpěv "Magníficat",
Písničky se střídaly s modl\tbnmi. Zvláště radostné pohnutí vyvolalo
následující modlit ja z p blr a^.y:
"Pane Ježíši,dobrý p a s t ý . vé církve,prosíme tě,dej nám svaté biskupy. Ai tě-mezi náai vždy dv.p+.ojně zastupují, At nám .-jejich horlivost
dodává nadšení,at nás povzbuzuje jejich je.káníspovznáší jejich láska,
posiluje jejich trpělivost, A:¿ ná>-? vedou tvým učením. At nás posvěcují, abychom byli svatým lič/nn a sloužili Bohu lbez úhony v duchu a v
pravdě. Udržuj všeclny biskupy :v jočhiotě víry, v o vzájemné svornosti,
v oddanosti biskupu římskénu, Pošli jim ovědo"dl 5 rádce a ochotné po1 0 z
ř^d kníží 2 lnih\u Al v l i c 1 -.ni,5hrorná?.C«"mi kolem svých biskupa na zenismůžeme se. Itrie,s tebou radovat v neb L,rt
Píseň,která nís 1 eo.cvala jen umocnil:* ta to slíva: "Nebojte se,radujme se,Křis >us,s~avný vítěz z a-obu v.:tal," Po cásvStné modlitbě k
Panně Marii následovaly loretúns^'J lltunie s př'uluvnmi:
"Za staré a opuStšná; za n.:Lť)Cv trpící , vtzněhri, prorásledovuné, poni¿» vi, za rodiče,kteří brání Sivotu,
žované a utlačovaného nonc.ro:
za shronáždčné,za mír na cc". 'v avl' ,so ty,kteří pronásledují církev
Kristovu,za ty,kteří nás nsrdvxdí>ty,kteří pop!rn;i:í prováu,za ty»
kteří se dali do služeb zla,za ty,/teri zrazuji
, páchá jí násilí,
slouží bezpráví, za ty. kteří d.íří rvatek a nor ";poktu jí slmtecnou lidskou svoboau." Do těchto prčaeo zaznívali mol'.tnó odpověd: "Přimlouvej se Maria,"
Prosby pokračovaly: "Volané 1: tobě","My,kteří strádáme nedostatkem
pastýřů, my,kteří ncu.áir.e již -',0 1 • -"r. biskupy, my,kteří noinů:iome rníl.
řeholní společenství, cy. kt>
nauúžnme žít svij vlastní život, my v
kteří jsme hluší k pc* .'Vi>ám rxt'-*>ř> národa, my,kteří se bojíme o nemáme k tobě důvěru, iry, 'ctoří při.i.jnííiiie oběti, mv,] "3ří nemáme odvahu
bojovat proti zlu," 'vol á m £ t oě - oroduj za
Přímluvy nám ukázaly církev & ;;rádající a trpící. Pak se však basilikou rozlehl nádherný z pí: v: "A^oruclus te Domine", přičemž ¿sitie ai
uvědomili,za co vaocháo ntVaa Bc*i dekovat:
"Pane ,aěku jr.ue ti za karl-kiá; a Tcxiáaka, za tři nové biskupy v Praze
P&v a II., děkujeme'ti,Se máme i přes
a v Trnavě., za Sv5 Otce
všechny potíže svaté knize, za- radost v'těžkých chvílích našeho života, za dobré křes týnské rcd:'.:iv, z i' dar životn;za tvou obět na kříži,
za dar víry,dekujeme ti,že ná.i ukazuješ smysl r.aší práce,obětí a modliteb. Fsne,děkujeme ti za'Látku;ktfvrá je i naši Matkou," "Adoramus
te Domine - děkujeme t.i ,Pr.ne0" t'wJAUVzdání tylo zakončeno zpěvem:
"Každý den Pán mi sílu dévá,pír...u má je iiiůj Pán,on se stal mým spasením .když kráčím s řTím,neruším Lo.'but«,'"
Mile překvapujícím ^.-.nenter:: pro všechny byl telegram od nitranských poutníků: "Bratia a sestry, Mla-lí veriací kteří prlchádzajú
dnes do starobylej 'Nitry na celoslovenská r.íročáů pirt, zdraví vás všetkých na sv-. Hostýne," Lále zde
ái slovenští bratří vyzdvihli potřebu jednoty , spolužití a spcluwácc líězi slovenskými a českými katolíky, Taktéž vyjádřili velký hold kardinálu Tomáškovi. Telegram končil slovy:" Prosíme vás za to,abychom ,vštci svemi bolí. V láake .a
pokoji,vaši bratia a sestry,mladí variací'zo Slovenska." Telegram byl
mnohokrát při četbě přehlušen n."hutným potleskem./navkonec ovacc.rtí„
Následovalo čtení úryvků z l-ť.sna av. vhodně doplňované a zpestřované rytmickými písněmi. Písničky doprovázel spontánní potlesk 9 jásavá radost. Tečkou za adorací byla píseň: "Toto je den,který dal nám
Pán, veselme se a radujme se v nerá,".Veselí 8 ra ios t byla opravdu nakažlivá i podle svědectví jednoho z né praktiku jících bratří: •"Byl jsem
přesvědčeným ateistou,ale asi se ze mne stane přesvědčený katolík."
Se zpěvem kánonu "Ubi caritas et gqor,ubi caři tas,Deus ibi ~eat" jame
se rozcházeli na další část - křížovou cestu.

- 3P. Různar,který se nejednou objevil po adoraci u mikrofonu nás na cestu vyprovodil těmito slovy:
"Zamyslete se nad tru vším. Mějte radost,ale v srdci. Kdyby nás.tady někdo nezaujatý poslouchal..« Ta první část vaSich modliteb¿prosím... ale to vaše chování při této pobožnosti mi připadá jako na nějakém fotbalovém stedic nu nvibo na diskotéce. Ještě,že jste nenačali,
tančit... Zauvažujte se nad projevy radosti «-Přece nejdete z-lidového
plesu nějekého nebo z ně jakého koncertu. Zamyslete se nod sefcxiu," I
já necháváni každému možnacc zaryolet sesale nad jeho slovy».
Krátce po 23ohol. se u p.ryniho zv.stavení křížové eesty shromáždilo
téměř na dva tisíce věřících. Olomoučtí laici rocdali svíce,které dodaly křížové cos tě nozaponenute^non atmosféru. Slrvělý úvod. křížové
cesty známého brněnského katolického aktivisty patřil k tém bodům programu, které byly z busiliLy vykázánys
"Láskou moravského lidu k tonuto místu neotřáslo ani násilí osvíceneckého bezbo::actví v 13 o století, kdy zde byly zakázány Veškeré poutě.
Chrám pustl,ale lid se zde scházel potají,aby písněmi a modlitbami
vzdával chválu Pánu a úctu nejsvětější Marii Panně. Teprve v 19.století, kdy byly poutě opět obnoveny a duchovní správy zde so ujali otcové z Tovaryšstva Ježíšova,se zaskvěl Hostýn znovu krásou. Lidé putovali pěšky z daleka a nosili a sebou cihly,aby lcoždý svým dílom přispěl ke zvelebení této svatyně. Velké zásluhy na tom má kandidát blahořečení,velký lidumil,olomoucký arcibiskup A.C. Stojan. Všechno Vyvrcholilo kolem roku 1912,kdy milostivá sucha P. Marie byla slavnostně
korunována.
Bratři a sestry,není náhodou,že na své celoživotní pouti za Kristem, zvláště pak na svém duchovním výstupu no horu so setkáváme a P,
Marií. Ona z nás nejlépe absolvovala tuto ceatu a ona také nejlápo
zná všechna úskalí její0 Fod oejírn vedením 3e můžeme vždycky cítit v
bezpečí a to i tehdy,kdy vnéjsí situace tomu neodpovídá.
Svatý OtocrJan Pavel II.>při své návštěvě Polska v roce 1983 pronesl v mariánská svatyni v Čzestochowé tuto památná slova: "Tady rjamc
byli vždycky svobodni." Taktéž i my,moravští katolíci dvacátého století můžeme směle řícirne tomto místě tady j3tne vždycky byli a budeme
svobodni»
*
Máš výstup na horu,o kterém mluvíme,má tedy charakter výstupu k
náboženské svobodě,po níž všichni toužíme,ale té nedosáhneme,jestliže
nebudeme svobodnými především uvnitř. Svobodnými od strachu » zbabělosti, jestliže nebudeme schopni říci spolu s Petrem a Janem před veleradou: Je lépe poslouchat Boha než lidi.
Není náhodou,že sv. Jan byl tím! učedníkem,kterému svěřil Pán Ježíš
slevy: Kle Matka tvá, Pannu Me.rii, Jestliže on tak odvážně
před veleradou hovožil,byl zde určitě požeiinaný vliv P. Marie. A proto
my,kteří ted nastupujeme tuto křížovou cestu,která mé být také připomínkou výstupu nahoru v našem životě,se chceme setkat s Marií,ano chceme slyšet Pánova slova,hle matka tvá. A chceme také,aby Maria nás vedla tou cestou,jak veila sv. Jana, k opravdové odvaze vydat 3e Kristu
cele,k tomu, aby Eůh byl v naší hierarchii hodnot na prvnóm mÍ3tě, A
to si chceme ted při této křížové.cesti vyprosit. Amen."
Pohled na pohybující se rozzářsr.ý dvoutisícový průvod byl nezapomenutelný. Křížová cesta začala nek-j .11: minut po 23.hod. a skončila kolem jedné hodiny v noci» Byly zde ¡řečeny všechny problémy a bolesti
církve i každého jednotlivého věřípíhp člověka,které se od roku 1948
nahromadily a těžce a citelně na n^a v podmínkách socllallstické společnosti doléhají, Sneá bylo jen škoda,ža tato silná slova,která zde
byla řečena, se více nevztahovala a nobyla napojena na jednotlivá zastavení Kristova utrpení«, Atuoořéru křížové cesty snad nejlépe ^ys-tihují svědectví přímých účastníků* .
Slova jednoho ze starší generace: "Před válkou j3me něco takového
neznali,po válce toto bylo zakázáno. To,co jsem viděl dnes,bylo poprvé
v dějinách Československa."

- 4Dojmy asi--'pëtapades&tïletéhô"' muže; "Když se člověk rozhlédl z toho
údolí na obě dvě strany,všude moře světel,úž3sné. Už to dává pocit.,
pocit čehosi- jistého,pociVne osamělosti a marnosti,ale pocit jistoty"
A názor-jednoho • z mladých: "To byle opravdu za posledních 40 let
křížová cesta naší církve, s t? m,ža to mělo účel národně buditalský
a katechetický,tokže se zároveň podaly i určité kanonické « dogmatické vysvětlení komora, biskupů a církve."
Po ukončení křížové cesty pofcračevalá asi stovlca mladých v neoficiální pobožnosti na schodech před basiliková 1 volité části ostatních
přítomných se vytvořily kroužky,Jde se živě probíraly právě prožity
zážitky. Zbytek" věřících se postupně ukládal ke spánku.
Moji sobotní reportáž zakončím vyznáním znénoho katolického aktivisty: "Účastníci celého toho sobotního
' by?.y jednak věřící «
hluboce věřící a jednak ti,kteří za to Ï.Ô3:L ¡^.vjlscc^ý i sobotní pří- plátek,ale tak/ lidé,kteří hledá jí,hiedají životní smysl,hledájí pravdu a cíl cesty.
Podle mého názoru bylo očekávání pouti velmi živé. Já aám jaom
očekával "doprovod" již z domu. Ale p/iá ae,že ty "sťa; M jsom potkal
až tady na Hostýně,přípalně už v Bystřici. Přitom rám do jam.že všichni,
kteří nám dělají "stíny" s'e chovají ]•
tně,i kr?yí o 1jrrktnosti at
ne.lá mluvitj už jejich přítonůiost. Ale nevyš lup;n o?..L násilně. Jençri)
je jich neustálá přítomnost dávala na /
noa 70 ..
Přitom po s bránce duchovní jucm tačy z takal nr^ho .tfaobn už jenom
proto,že bylo vidět oťi-ciální stano,flakr '<de,jíb\.o í.oml.nJ orátora F.
Folznara. ktorý je skutečně služebnícek,ale í.G Pánr. fie ;>viů. Laikové,
ti,kteří mají být vedeni,ukabují jak ae má v*st. <) 1
v-ílíni problematické. Přesto všechno na mě vel.u zapiji obilo, Kř¿i'.ová cesta mě mluvila ze 3rdco,i když před rokem by byl za to stnprocentní kriminál.
Dnes mám dojem,že to tolurují a sbírají materiál.
Jinak úžasné věci, úžasné věci celou noc,"
'
i
V neděli i v pondělí bylo poutníků opět hodné,všichni 3e vš«k mohli
- pohodlně zúčastnit bohoslužeb. poněvadž ty zde by .ty fO ouženy v Gostatečném množství. Přestože pondělí byl obyčejný všední don,bylo pou.tr
níků více než v neděli. Odhadoval jsem je na víc® j.sk 10 tisíc,což
jenom potvrdilo velkou úctu načich věřících k P. Marii. Oblkem ae tedy po všechny tři dny vystřídalo na Hoatýně asi 25 až 30 tisíc lidí.
Jako naprostý nedostatek sě vřak ukázal počet spcvíd.aíl.ů i výbřr
vhodného místa pro konání zpovědí. Proč Ly s'e nemohlo za příznivého
počasí a velkého množství poutníků zpovídat1 verku jako v Modu^orii?
Pcejne se3co tornu, brání? Čitím;žc podobných preblénů o nedostatků je
zde vícc-,např. noční uzamykání basiliky« Vždy"6 např„'v P o l s k u č i
\q Slovensku jsou při poutích otevřeny nepřetržitě o
S velkým zájmen se očekávala slavná nedělní uL* av , v 10 hod-,,kdy
každý v koutku srdce doufal s možnou účastí Otce karo.inála Tor.áška.
Jak se ale ukázalo,není v naší arcidiecézi niltáo,kdo by jej pozval.
Hlavní mši sv0 sloužil venku před basilikou spolu s místním duchovním
správcem F. Různarem děkan olomoucké katedrály F, Vymč1&.1 a P.Korbert
škrdlík z Brna,který byl hlavním celebrantem a zároveň kazatelem. A
zde je na místě další otázka: Proč při tak velkých církevních svátcích
pravidelně nefungují mikrofony? Proto nikoho nepřekvapilo úvodní přivítání "mírového" Vymětala jako olomouckého ordinéře, Slyšelo to jen
několik lidí v předu a snad to bylo i dobře. Zajímavá je,že byla <*}bře
slyšet táto slova kazatelova,která si jistě každý zapamatoval: "Noví
biskupové musejí být nejenom stoprocentní kněží.ale i stoprocentní
občané Československé socialistické republiky," na což položil zvláštní důraz. Jak by asi probíhala mše sv. za účasti Otce kardinála?
Mám dojem,jakoby i právě díky tomu,co jsem právě popsal,byla atmosféra a nálada mezi poutníky více srdečnější a radostnější • pondělí«
Přes noc z neděle na pondělí zůstalo ne svat® hoře j«n 12 vytrValoů,
fcteří zastupovali všechny generace. Modlili se růáfefttc,též zpÍYtfti a

- 5živě diskutovali o svých zážitcích. V pondělí jsem potkával věřící,
kteří si konali své osobní křížové cesty. Zvláště mě upoutala nepočetná skupinka mladých z moravského Slovácka a to nejen svou duchovní
náplní křížové cesty,ale i svým krásným zpěvem, K tátp malé skupince
se postupně přidávali další a další,takže ke 14.zastavení spolu s nimi přišlo i několik desítek dalších poutníků.
Oba dva dny byly vždy v basilice zakončeny zpívanými litaniemi lc
Panně Marii a společným požehnáním. Alespoň něco bychom mohli přičíst
ke cti místnímu duchovnímu správci. Byla to joho závěrečná povzbudivá
slova při požehnání,kterými se ukázal věřícím zcela v jiném světlo
než v sobotu. Člověk je pak o to více no rozpacích,co si o takovém
knězi má myslet.
Každý však,kdo připutoval zakončit slavnostně mariánský rok a
oslavit svátek Nanebevzetí Mariino,měl možnost získat na přímluvu
Matky Boží mnoho a mnoho duchovních darů a milostí a zároveň načerpat
duchovní sílu a opravdové křesťanské nadšení. To byl také třetí Q
největší dárek Panny Marie všem,kteří přišli na Sv. Hostýn oálovit
Matku Boží,Matku svou i Matku ,nás všech.
í:r
fli

Pavel Záloský
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Brno 15.8.1988
Dopis duchovnímu správci na Sv. Hostýně:

Vážený pane kanovníku!
Svatý Hostýn je pro mne už od dětství poutním mís tem,ke kterému mám
vřelý vztah. Ze všech českých a moravských mariánských svatyní prožívám duchovní přítomnost Matky Boží nejvíce právě tam.
Tím více mne mrzí,když se vyskytují kněží,co svým jednáním duchovní setkání věřícího člověka s Kristem a Nejsvětější Pannou kalí a znepříjemňují. Je mi velice líto,že Vás,pane kanovníku,musím mezi takové
zařadit. Ukázal jste to v sobotu 13. srpna při večerní pobožnosti,
Nevytýkám Vám,že basilika nebyla přes noc otevřena, jak k tornu nabádal
starodávný zvyk,uznávám,že mohly k tomu vést opravdu rozumné důvody,
Nerozhořčuji se na Vás ani za to,že jste nepovolil zařadit do duchovního programu,trvajícího do 23.hodiny můj text. Je to Vaše právo duchovního správce,které plně respektuji a myslím,že toto bylo jasné
všem účastníkům sobotní pobožnosti na Hostýně.
Nemohu se však v žádném případě smířit s Vašimi vystoupeními,která
vyzněla pro. mnoho z nás urážlivě. V 18 hod. jste sloužil mši svatou,
po níž jste ohlásil pásmo modliteb a zpěvů,připravené mladými laiky.
Co znamenalo Vaše varování před provokatéry? Rada věřícím,aby s takovými "udělali rázně pořádek..."? Pokud jste měl na mysli agenty StB
/která tam byla v nemalém počtu přítomna./, chtě jící vyzývat věřící k
avanturistickým akcím násilného charakteru,aby státní moc měla záminku k zásahu,pak by bylo všechno v pořádku. Jenomže státní orgány v
posledních letech se úzkostlivě brání otevřené srážce s věřícími občany v církevních prostorách a na posvátných místech,což Vy,jako administrátor exponované poutní svatyně,jistě moc dobře víte. Není proto
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žádný důvod domnívat se jste se právě toho obával. Podle celkového
kontextu náboženského vývoje v našich zemích v letošním roce je třeba
naopak mít za to,že Vaše poznámky o provokatérech mířily jinam:vůči
katolickým aktivistům,lidem typu Augustina Navrátila apod.,kteří mají
odvahu hlasitě se oívat proti perzekuci Církve v naší vlastí. Je mi
velmi dobře známo z kněžských kruhů,že exponovaným členům sdružení
"Pacem in terris",mezi něž,jak vím z Katolických novin,patříte,nebyla
po chuti podpisová akce ve prospěch 31 bodů ani statečný postoj Otce
kardinála Tomáška. Byli poděšeni svatodušní vigilií na Velehradě
21.května,kde zazněly výzvy ke statečnému vyznávání víry a odhodlané
obraně práv věřících ve smyslu dopisu pana kardinála Tomáška ze 23.
dubna letošního roku. Projevují obavu,aby u příležitosti poutních
slavností někdo nevystoupil s podobnými myšlenkami. Všechno nasvědčuje tomu,že pod pojmem "provokatéři" jste měl na mysli právě takové
lidi. Někteť^ jména /mezi nimi i moie,jak se dovídám občas ze zpráv
od duchovních/ katolických aktivistů budí mezi funkcionáři PITU
hrůzu.
Jestliže jste chtěl před takovými lidmi varovat jako před "provokatéry", potom pomíjím,že jde též o moji osobní urážku,ale nemohu
mlčet k tomu,že se jedná o urážku celé řady čestných,statečných a
obětavých věřících. Je smutné,když katoličtí křestané,kteří a osobním
rizikem se ozývají proti nespravedlivému útlaku a diskriminaci - své
i spolubratři - se dočkávají od duchovních Vašeho typu místo povzbuzení odsuzujících slov a dokonce oatrakizace ze společenství,k níž
jste vyzval svými nejapnými řečmi o "provokatérech". Cožpak vořo;}né
pranýřování perzckučních a diskriminačních praktik režimu je provokací? Obrana svých nezadatelných práv,k níž vybízí neustále Sv. Otec
i pan kardinál Tomášek,je provokativní? Nikoliv. Naopuk je nutnou a
nezbytnou součástí kérygmatu v našich podmínkách. Vy,jako hlasatel
Evangelia z titulu služebného kněžství bysto měl v tomto jít příkladem. Cožpak pro Vás není vzorem pan kardinál Tomášek a celá řada jiných obětavých a statečných duchovních? Vy Se však angažujete v PITU,
který místo odhodlané obrany Církve fa její svobody se uchyluje k aervilním projevům nechutného patolízalstvíraniž jediným slovem vznese
protest proti náboženské nesvobodě. Naopak ještě zdůrazňuje zcela
evidentní lež o "harmonických vztazích Církve a státu", "dobré vůli
státních představitelů vycházet církvím všemožně vstříc"atd.
Druhým bodem mé stížnosti jsou Vače poznámky před uzavřením basiliky, že prý se mladí chovali "jako chuligáni na fotbale či na diskotéce". Tak nějak jste to řekl. Měl jste na mysli potlesk v hcrátně. Chci
se zeptat,co je na tom špatného? Tleskali jsme všichni,nejen mladí
/já ve svých 41 letech patřím spíš mezi střední generaci/,když. při
čtení pozdravného telegramu z Nitry se ozvalo jméno kardinála Tomáška.
Závidíte snad panu kardinálovi úctu a lásku věřícího lidu,kterou si
získal jako opravdu dobrý pastýř,ochotný se na obranu svých ovcí proti vlkům postavit? Vymětalovi ani Ferancovi nikdo tleskat nebude. Z
pochopitelných důvodů. Tleskali jsme též do taktu při zpěvu rytmických písní ke cti a chvále Eoží. Jestli se Vám toto zdá nedůstojné,
pak chci jen připomenout,že v zahraničí je něco takového úplně běŽným,stačí se podívat do sousední NCR nebo do Pol3ka,kde dokonce v
době^návštěvy Sv. Otce přímo před ním při mši sv. se projevovali mladí tímtéž 2působem. Je to jejich projev spontánního nadšení,radosti z
Kristovy přítomnosti mezi nimi. Žádám Vás tedy,abyste je v tom nesrážel. Mládež na diskotéce se chová úplně jinak. Tam chybí taková spontánní radost,ke chvilkovému veselí je třeba jisté míry alkoholického
opojení nebo erotického podráždění smyslů. Zde však stačí jenům vědomí Kristovy přítomnosti,aby se mládež rozezpívala ô pocítila v Něm
svou jednotu Božího lidu. Z vlastní zkušenosti vím,jak je takový zážitek trvalý a nezapomenutelný,jak hluboce posiluje u mladého člověka
osobní vztah ke Kristu a upevňuje víru» A jestli snad máte námitky,
že tím se opouští staré a praxí Církve vyzkoušené způsoby zbožnosti,

- 7orientované spíše niterně než navenek,pak chci jen připomenout,že na
Hoatýně tatáž mládež,která se za doprovodu kytar držela za ruce,tleskala a zpívala, písně o p-'nu Jožíši.se krátce před tím zbožně modlila
růženec,litanie a věnovala dvě minuty naprostého ticha rozjímání. Já
osobně vidím právě v kombinaci obou stylů zbožnosti velkou naději
pro budoucnost Církve * Je třeba vynášet - dle slov Krista Pána "ncvé i staré". David přod archou dokonce tančil,proč tedy bránit
miř.dým,aby svoji duchovní radost projevili v chrámě tleskáním do taktu, když zpívají Dři kytaře náboženskou píseň? Bylo by to jedině ke
škodě evangelizace i katechoze0
Vaše chování,pane kanovníku,bylo naprosto necírkevní a nepas tora-ční. Cítím hlubokou hořkost nad tím a zranění. Věřím ale,že všechno
lze vyřešit v klidu při oboustranné dobré vůli. Očekávám od Vás.že ml
napíšete a vysvětlíte důvody svého jednání,snad mno i přesvědčíte,že
jsem něco špatně pochopil a ve svých návSroc.h se mýlil. Jostli víalc
mi do konce měsíce neodpovíte,budu bohužel nucen polát stížnost vyšším církevním autoritám. V Olomouci taková není,obrátím so tedy přímo do Říma.
Rád bych ale,aby k tomu nemuselo dojít. Modlím se m
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S křes lánským pozdravem
PhPr. Radomír Malý,
CuMJ.cva
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Vážený pán,... Ce? Vašu osobu som mal možnosí spoznaí Sv.Hostýn,
kde som v živote nebol. No základe Vašich rád sorn sa tam dostal okoby do rozprávky. Prvé moje prekvapenie bolo,že toto výstavné pútnické
miesto Moravy,ktorá bolo postovené vdačnými veriucimi za ochr uiu
Mátlsy Božej,je obklúčené světskou aj socialistickou spoločnosíou,aby
pátnici od hladu a smüdu neodpadli a aby si z páte odnioali aj darčeky na pamiatku a pozornost domov. 'Už prVé prelcvnpenle bolo tá stálá
autobusová přeprava na Hostýn s kótou 735. Cesta pešky by ma veími
umovdovala. U nás v SSR akoby bol iný štát. Žj aclno stánky u nás na
pútnických miestach nie' sú„ V najotarŠom na noro. pútniekon mieste v
Marianke boli dřevené st;.'.iky,ale tie nepoužíváním schátrali,, Je tam
jedine stánok s devocionáliami,ale nedostat tam ako nikde pohío.dnícu,
alebo obrázok,ked tak fotografická reprodukciu starého obrázku. Tonto
nedostatok nahradzujú súk/.-omníci ponukou cukríkov a čačiok připadne
ovocia. Naš-;astie v Mcriaiike tečie voda zo zázračného pravena,takže
o vodu nie jo núdza. Ale pivo a iné tekutiny zu nikto nečapuje, ako
je to na Hostýne. Ja som sa vybral ako na. páč í na dva dni a bol som
zahanbený. Nič som si z domu nemusel braf. Ďrlšie prekvr.penie bola na
druhý den dychovka z okolia v proce^ií s tronom Panny íaárie,ktorý
ňiesli dievky ,len škoda, že nebolí oblečené v krojoch. Také to prekvapenie som zažil v Žarošiciach. To všetko u nás nemožno v mene slobody
tak silno proklamovanéj. "Nastokrát bud pozdravená..." melodia dy-_chovky ma unášala domov a do čias pred rok 1948,ked dychovka

- 8saleziánského ústavu na Kiletičovej ulicí po uliciach Bratislavy doprevádzala pút pešky do Karianky. Velké rozporné prekvapenie na mna
čakalo doma na hlavněj stanici, kecí som si chcel uhasit smfid. Pivo
nečapovali vůbec na takej veíkej stanici^a minerálku ncmali. Tak
som si nechtiec musel dat kofolu. V Bystrici respektive v Hulíne bolo piva dosí. Mal som strach a to zbytečný,kečí krnateí apeloval na
disciplínu, kečí minule pošlapali dečko. Preto som sa po poslednej
omši ponáhlal aj v nádeji,že budem mat skorší spoj. MoŽnosí bola len
jedna po 16 hod.,takže som dlho čakal na stanici.
Prvé moje prekvaosnie bola bohatá výzdoba baziliky,Čo ukazuje na
to,že Morava je a aj bola bohatšia ako Slovensko,kde sú pútnické
miesta skromnejšie zdobené* Omše slúžené v nedelu od šiestej každú
hodinu do jedenástej. Netrpozlivo som čakai no mládežnická pobožnost,
ako to dopadne. Mčžem Vám gratulovat. Bol to přejav nahlas vyslovených myšlienok,ktoré sa nahlas obávájá povědat povolané duchovné
osoby. Bolo to pěkné a poucnó,bola to aj forma katechézy. Kocí ame
vystúpili z kostola na krížovú cestu do tmy,mal som obavy,ale lcecl sa
rozsviotili sviečky už som Sa nebál. Nepoznal som terén,dal som sa
viesí ostatnými a došiel som po absolvovaní bez úrazu do cielo. Boln
to zaujímavá křížová cesta. Bolo spojená s katochézou.čO nám káže
iv. Otec cez encykliky. Skoda,že medilácie,ktoré aa odbavili na Bchodoch,že nemohli byt v kostole,ktorý bol z nepochop!teíných důvodov
zatvorený a ešte aj světlo zhaslo a museli si moderátoři pomáhal
baterkami. Tento nočný program bol prc mna veíkým zážitkom. Cez celý čas pobytu bol mttj organizmus preparovaný duchovnou atmosférou a
medzi mladými som omládol. Bol som tam myslím nnjatarším účastníkom,
Ja sa medzi mladými velmi dobré cítím.
Příjemným překvapením bolo konanic hlavněj bohoslužby o 10.hod.
vonku,čo u nás na Slovensku nie je dovolené,cni v Voštino,kdo to
bolo v čase slobody běžné,napr. aj v rocc 19o8. Rozhlas sa včas nepřipravil, ladil sa počas bohosIiK-ieb,čo ptteobilo ruSivo. Z kázní som
mal dojem rozporu a rozladeria církevného vedenia mládeže. Jeden z
kazatelov označil mládežníclcu akciu ako revolúciu,hlovn;ý kazatel robil narážky aj na Levoču ako manifestáciu. Aj manifostáciu potřebujeme. Ved zjazd katolíkov v Pr-ho v r. 1935 bol tiež manifestácioi,
aj Katoliken Tag v Uráždanoch nebol tiež nič iné ako manifestácia
katolíkov..c.
Pozdravujem aj ostatných moravských aktivistov, Končím a pozdravom; Nebojte sa!
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Reportáž Dikobrazu t domova důchodců:
Naše další reportáž nás zavedla do malebného městečka a známého
letoviska v srdci jižních Čcch - Kardašovy Řečice. Zdejší domov důchodců jsme našli snadno. Půvabný barokní' zámeček ve kterém domov sídlí, je skutečně perlou Řečice. Eyl založen v roce 1720 Josefem G5tzem
a jeho poslední šlechtičtí majitelé,knížecí rodina Paorů,zámek roku
1930 prodali řádovým školským sestrám. V prostorách zámku byla zřízena mateřská škola a ubytovna pro letní hosty. Teprve v r.1948 sem byl
z Jindřichova Hradce přemístěn domov důchodců a správu nad nírn převzala České katolická charita. V zámečku byly provedeny různé rekonstrukce Q úpravy. Poslední řádové sestry z domova odešly až v r.1984.
"Řádové sestřičky byly pro náš domov skutečným požehnáním," vyprávěla nám Marie Chvojková,členka kolektivu BSP,kulturní referentka,
kronikářka a skladnice v jedná osobě .."Měly na zdejší obyvatele ča3
celých 24 hodin denně. Ve chvílích volna se staraly o rozlehlý anglický park,pěstovaly zeleninu i domácí zvířata. Snad dovedly s našimi

- 9stařečky i lépe jednat. To soudím podle toho,Se dříve se tu různých
brigád a dobrovolných akcí,třeba na úpravu parku,zúčastnilo mnoho obyvatel. A dneska? Jsr.e rádi,když nám přijdou pomoci dva tři lidé. Platíme vám,tak se o nás starejte! Celý problém tkví v tom,že péče o
obyvatele našeho domova byla smyslem a náplní řádových sester. To samozřejmé nemůžeme po našich zaměstnankyních chtít. Každá z nás má
svou rodinu,svůj vlastní domov. Odpracujeme si tu svých osm hodin a
3deme*
Dikobraz č. 30, 20. července 1980
Připravila: Včra Poněšická
o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o
Tit.
Brno 3. 8. 1988
Předseda vlády ČSSR
Generální tajemník ÚV KSÏ
Finistr zdravotnictví t;SR
Redakce RP
Autor člá. -;a: Bude dost zdravotních sester? "Bití na poplach,"
Cituji z dnešního Rudého práva:
.Pravé ryrí jsme museli přistoupit k drastickému opatření - dočasně jsno pozastavili přijímání dalších obyvatel do Domova důchodců. .¿pracovalo ještě 16 ř á d o v ý c h
s e s t e r . Ty
však od října odejdou - na odpočinek. Náhrada prostě není. Vyčerpali j. rr.o všechny možnosti náboru.. .Nezískali jsme jedinou pracovnici,,
,
.»„byly kritizovány nově postavené objekty...které nemohou plnit
svoje poslání pro nedostatek zdravotnického personálu.Myslím,žo je
to bití na poplach,která by mělo být 3lyšeno a velmi vážná situace by
se měla řešit.
Je možno u nás rychle získat mladé,nové ošetřovatelky? ANOI
Hned od zítřka by mohly nastoupit desítky,možná stovky ošetřovatelek,
mladých divčat„které jsou řádovými sestrami - ale tajnými! Naše předpisy nedovolují,aby řady přijímaly nová sestry,nesmí žít společně v
komunitách a nešr.í nosit řádový oděv.
" Proč temu tak u n.'s je?
Plánem padesátých let bylo,aby řády vůbec,a tedy i řádové sestry

VÏÏQ'JSLY !
Tak tedy vymírají.
Kdy se tato sicuace u nás zmvní?
Ti,co vymysleli likvidaci řédů s plánem,že časem sestry i bratři vymřou,sami už vymírají. Je jen třeba,aby s nimi do hrobu šly i jejich
předpisy.1
Hned od zítřka by mohly nastoupit desítky ošetřovatelek,z řad misionářek lásky,rak je naší zemi nabídla Matka Tereza,když nedávno byla u
nás na návštěvě,, Odpovědní činitelé ji však řekli,že u nás nejsou potřebné !
/ ošetřovatelky I.'atky Terezy jsou i v NDR, Polsku i v SSSR /
.Co závěrem?
Těm,kterým adresuji tento dopis,nikdy nebudou mít potíže a přijetím
' -do Donova důchodců,protože jedním z kritérií je angažovanost uchazeče. Ale o kvalitu ošetřování jistá budou stát. A jaký je rozdíl v
"ošetřování od civilní a řádové sestry, všem doporučuji názornou ukázku, jak ji oředvádí současné Radošínské naivní divadlo ve hře "Ženské
oddělení.
S přátelským pozdravem Franta Záleský,Bělohorská 119,63600Brno
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SITUACI

ŘEHOLÍ

V

ČESKOSLOVENSKU.

- r/"
Zvláštním kouzlem působí v každé krajin? místa, kde jsou anebo byly kláštery. Přetrvává v nich humanistické poselství celých generací li'dí, inspirovaných vírou v Boha, kteří se zřekli osobních nároků, aby se
mohli plně věnovat modlitbě a službě druhým lidem» Katolická církev jim
poskytla institucionální rámec ve formě řeholí« Muži a ženy, kteří še v
dospělosti svobodně rozhodily pro vstup do řehole, složili slib chudoby,
čistoty a posluřnosti, obyčejně no celý život. Od té chvíle se vzdávali
veškerého osobního majetku ve prospěch řehole, zřekli se založení vlastní rodiny a uznávali dalekosáhlou autoritu řeholních a církevních
představených. Takovéhoto rozhodnutí, ostatně ověřenéh? zkouškou delšího přípravného období, noviciátu, byli schopni přovázr.č joQ zralí a
hodnotní lidé. Řehole, se svým specifickým zaměřením, umocňovaly takovým lidem co-nejlépe využít svých sfnopností a životní ono^gio ve službě bližním. Společenské zakotvení většiny řeholí bylo waoenováno existencí tzv. třetích ř;;dů a různých daDsích přechodných forem, jej:lchž
příslušnici se podíleli na p]nční řeholního poslání. přitom so však nezříkali svého světského života a povinnpatí svého sxayii. Tak řeholu vytvářely trvalé kulturní hodnoty a zanechávaly stopu v krajině i v lidech, mezi kterými působily.
H i s t o r i c k é
pozadí:
Působení řeholí v dějinách našich národů znčalo prakticky souběžně
se vstupem křesionství na tuto půdu, Nejstarší západní misie byly se
vší pravděpodobností řeholníao pivciu. Také sv. Metoděj re na svou velkomoravskou misii připravoval v klášteře na Olympu v Rocku a jeho bratr
Konstantin vstoupil r* 868 do kláštera v Římě," kdo přijal řoholní jméno
Cyril a kde také zemře,!.
i
Kláštery byly prvními školami, nemocnicemi a sociálními ústavy no
našem úz?mí, stejně ju-co důležitým civilizačním faktorem v doposud noosídlených oblastech a průkopníkoa nových metod hospodaření 1 techniky.
0 vzdělanost v ranném středověku se zasloužila zvláště řehole benediktýnů, Mijno jiné se v jejích klášteřích opisováním uchovaly četné
poklady antické kultury. Neznámějšími benedlktýnskými kláštery v Cechách byly svatý Jiří /ženský/, Eřevnov, Eroumov, Rajhrad, Sázava 9
klášter Na Slovanech, na Slovensku Zobor v Nitře, Hronský Svtítý Benedik
a Skalka.
Velké knihovny budoval řád premonstrátů, založený r. 1120 sv. Norbertem z Xanten, Jeho tělo..odpočívá v Praze na Střehově, v uousedství
kdysi nejvštší knihovny v Čechách - po staletí patřila tomuto řádu,
dnes tvoří základ Památníku národního písemnictví.
Rád cisterciáků podporoval rozvoj zemědělství a řemesel a v celoevropském měřítku zprostředkoval rychlé zavádění novýíh metod a technik.
K nejznámějším klášterům patřil Velehrad na Moravě a Spišský StlavQik
na Slovenekua Na Slovensku cisterciácké kláštery po staletí zároveň prováděly ověřování právních listin a proto jsou jejich archívy pokladnicemi historických pramenů.
Léčení nemocných te na Slovenska věnoval řád entonitů. V Bratislavě založili už v r. 1096 nemocnici; nejstarší ve střední Evropě. V Cechách začal plnit podobné po&?.ání řád domácího původu: křížovníků s červenou hvězdou. Později prosluli zejména Milosrdní bratři, kteří měli nemocnice v Praze a jiných městech.
Í
Zvláštní význam měly žebravé řády dominikánů a františkánů. Dominikáni pěstovali vědy a řečnictví, vyučovali na školách, přednášeli dokonce i na Karlově univerzitě- Franiiškani•se věnovali zvláště misijní a
sociální práci mezi lidem. Svou dobou proslul jejich klášter s nemocnicí, založený blshosD^vericru Anežkou v Praze.
Velmi přísné a čistě konhemplativní řehole kartuziánů odváděla poukazováním na vysoké duchovní hodnoty 9kolní obyvatelstvo od hmotařství»

- 11 V Čechách měli kartusiáni kláštery v Praze a ve Valdicích, na Slovensku to byl např. Červený klášter.
Rozvoj moderního školství a vědy si není možno představit bez působení jezuitů. UŽ v XVI. a XVII. století zakládali gymnázia, na svou
dobu vynikající úrovhě. V Čechách a na Moravě vyučovali na dvaceti školách a na uríiverzitách v Praze /Klementinum/ a v Olomouci, na Slovensku
v jedenácti místech a na univerzitách v Trnavě a v Košicích..
Vyučování-sé Věnoval také £ád piaristů. Školští bratři pečovali
zvláště o školství nižších stupňů. Značného rozšíření dosáhla kongregace redemptoristů, kteří byli oblíbeni jako lidoví misionáři. 0 výchovu
mládeže v průmyslových centrech se staral řád saleziánů, který mimo jiné vychoval i několik generací vynikajících sportovců.
V minulém století vznikla kongregace verbistů, kteří odcházeli jaké misionáři do zemí, nazývaných dnes třetím světem, a vytvářeli tuk
náboženský a kulturní most mezi národy.
Ženské řehole, tradičně mnohem početnější než mužeké /byly to povětšině dr\jhé řády hlavních řeholí, o některých jejich klášterech jsme
se již- zmiňovali/, působily zejména ve zdravotnictví a vo školství. Řádové sestry tvořily převážnou část zdravotnického personálu, vykonávaly i ty néjtěžší a nejnepříjemnější práce. Tím, že se zřekly rodinného
života, mohly se plně oddat službě nemocným, výchově mládeže i dalším
posláním. Jejich působení se vyznačovalo tichou, drobnou, nenápadnou
vytrvalostíc Sami zůstaly anonymní, jejich celkové dílo však vytváří
monument.
Za staletí řehole dokonale splynuly so společenským organismem našich národů. Těšily se důvěře, úctě a oblibě ncjširších lidových vrutav,
ze kterých ostatně pocházela valná většina jejich členů. Dodnes so nepodařilo nalézt uspokojivou náhradu ftni za řadu čistě světských funkcí,
které řehole ve společnosti plnily.
L i k v i d a c e :
Na tomto historickém pozadí vstoupily u nás řehole do období po
únoru 1948, kdy komunistická strana absolutně ovládla stát a zučalu
přebudovávat celou společnost.
Odhlédneme-li od ateigmu v komunistické ideologii, řehole vo svých
komunitách v praxi U£kutečnovaly hlavní ideje, hlásané komunisty: materiální rovnost a práci ve prospěch společnosti. Přeflto začala komunistická strana hned po uchopení moci připravovat ,je jich likvidaci,, protože představovaly ostrovy svobody v novém zřízení. Reholníci ae nedali získat ideologicky, jejich osobní nároky byly tak nízké, že jo nebylo možné zlikvidovat ekonomicky a jejich spojení s lidem tak pevné, že
je nedovolovalo izolovat společensky.
Udáje z konce čtyřicátých let mírně kolísají, zpravidla ae však
uvádí, že v té době působilo na našem úzeaí 61 řeholí /25 mužských, 36
ženských/, klášterů bylo 393 /148 mužských, 245 ženských/, řeholníků
celkem 15.2C0 /3.000 mužů, 12.200 žen/.
Řehole naháněly režimu strach. Přitom mu nezbývalo nic jiného, než
zlikvidovat je násilně. V březnu až dubnu 1950 bylo deset vedoucích
představitelů mužských řeholí odsouzeno v politickém monstrprocesu za
"špionáž ve prospěch Vatikánu" k dlouholetým trestům vězení. Vzápětí,
v noci z 13. na 14. dubna 1950 a v další etapě o dva týdny později obklíčily jednotky Lidových milicí a SNB mužské kláštery v celé republi-_
ce. Reholníci si směli vzít s sebou jen nejnutnější věci a ještě v noci
byli odvezeni do několika internačních táborů. Největší tábozry byly
zřízeny v klášterních budovách v Želivi, Broumově a v Podolinci. Mladší řeholnící byli zařazeni do trestních vojenských útvaru s prodlouženou dobou služby.
0 likvidaci klášterů rozhodla výhradně vedení KSČ; vláda, tím méně
pak zákonodárné orgány, se touto otázkou nezabývala ani formálně. Jelikož usnesení stranických orgánů nemají charakter právní normy, byla likvidace klášterů čistě politickým aktem bez jalréhokoli právního podkla«-' '
du.
•

- 12 Internační"tábory nebyly zařazenyvdo soustavy věznic a nevztahovaly se na ně.-.pře<ipiay, upravující - at již jaUecii? - výkon trestu.
Postavení iňtérnovených řeholníků bylo proto úplně bezprávné. Nesměli
opustit tábor, denní režim byl přísně reglementovaný, bj?x jakékoli samosprávy. Při nedostatečné stravě museli řeholníei manuálně pracovat
8-10 hodin denně. Za práci nedostávali žádnou mzdu, nebyli dokonce ani
nemocensky pojištěni. Za disciplinární, Často vykonstruované přestuplcy
jednotlivců používala správa tábc.-ů kolektivních trestů. Internace v
táoorech nebyla časově ometena, řehoLníkům byla předkládána jako doživotní a pro některé z nich opravdu skončila až bezmála po dvou desetiletích. Tábory střežily ozbrojené oddíly nejprve Lidových milicí, po. zdě ji SNB. Životní podmínky řeho.^níLú v internaci byly často horší než
trestanců ve věznicích a politickému vedení nebylo proti mysli, jestliže se jejich vlivem urychlí úmrtnost řeholníků. Toto všechno jsou charakteristické znaky otroctví v jeho ne jdra:; tičtě jší formě a současně trestného činu genocidy .podle definice V3 OSN z 11. 12. 1946, resp. podle
ustanovení § 259 odsť. 1 písm. a/ platného československého trestního
zákona.
Je třeba uvést, že v strážních oddílech se našli jednotlivci, ktořívv rámci svých možností bud paai řeholr.ikúm tajně pomáhali, nebo aspoň přivírali oči nad drobnou porno JÍ okolního obyvatelstva.
Ženské kláštery byly podobným způsobem zlikvidovány v červnu uz v
srpnu 1950. Důsledky b• ly tím bělostnější, že tisíce řádových 8Ci.ito.ir byly naráz vytrženy z práce ve školství a ve zdravotnictví a žo za ně
dlouho nebylo možno získat alespoň částečně rovr.oocnnou náhradu. Hoholnice z celé reoubliky /včetně Slovenska/ byly převezeny do menších internačních táborů v Cechách a na Moravě. Pracovaly v okolních továrnách
a na státních statcích.
V plném rozsahu trvala internace řeholí do roku 1955« V druhé polovině padesátých let byly internační tábory postupně rušeny. Ti řeholníei, kteří nebyli nczvcím odsouzeni, ve vykor^truovo^ých procesech a
přemístěni do normá"ních věznic, byli postupná propouštěný do civilního
života, i nadále však ¡sůstávali pod policejním dohledem. Keholnlce byly
um:'.c-covány do charit,nich domu, rozsetých po cclé republice» Směly v
-nich vést řeholní způsob žiioóa, byly však pod dozorem státních správců
a musely vykonávat nařízenou práci,
Dobu věznění a iatcmace řeholníků je možno odhadnout na základě
údaje z roku 1968. Tehdy podnlo 8,264 řeholníků a řeholnío ministerstvu
-kultury žádost o obnovení klášterů, v níž signatáři uvádějí, že úhrnem
strávili ve vězení a v internaci 42.763 let.
Po
p r o p u š t ě n í :
V první polovině šedesátých let, po postupném návratu z internačních táborů. se řeholníei vžívali do pomérů, které se v republice zatím
vyvinuly. Byla to doba, kdy vedení strany a státu prchláailo Československo za socialistický stát.
Řeholníei zjišťovali, že i za změněných poměrů trvá jejich povolání pro řeholní život. Našlo se jen velmi málo těch, kteří se rozhpdli
řeholi opustit. Zjištovali, že trvá i společenská potřeba jejich pÚKObění - proklamované vědecké uepořádání společnosti neodstranilo nemocné, ' opuštěné a chudé, kteří potřebovali jejich pomoc, tím spíše pak ve
společnosti neubylo těch, kdo se na ně obraceli se svýmirduchovními potřebami. A "fcjišíovali, že i mezi mládeží je mnoho zájemců o řeholní živpt.
. Bylo však nezbytné se v jistém emyelu přeorientovat, té^ěř všechny
odvěké komponenty řeholního života bylo možno nadále uskutečňovat jen v
potrměněných formách. Tradiční spolužití po;>etných řeholních komunit v
klášterech nebylo možné. Řeholníei se muse-i na čas vzdát hromadného •
života, také řeholnice se jeaine tímto způsobem mohly vyhnout dozoru
státního' správo^ a dalším adminxstreftivjq^m omezením v charitních domech.
Žili tedy jako soukromníci, pevně si však uchovávali příslušnost ke.své
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komunitě a způsobem svého života vzbuzovali v okolí nejprve pozornost,
později sympatie a nakonec často i touhu po následování.
Tiché práci řeholí dodal dramatičtější dimenze rok 1968. Představení jednotlivých řeholí vytvořili Sekretariát řeholních společností a
začali vyjednávat s ministerstvem kultury o odstranění protiprávních opatření, omezujících normální život řeholí. Sekretariát se vyhýbal rekriminacím, jeho požadavky směřovaly výlučně k obnovení podmínek pro
legální existenci a působení řeholí. I řešení majetkových otázek nechával vědomě stranou. Ministerstvo pod novým vedením se kladně stavělo k
žádostem řeholníků, podporovaným tiskem a veřejným míněním. .Do srpna v
1968 respektive do dubna 1969 však zásadní změny neprovedlo o poté se
všechno vrátilo do starých kolejí. Odpovědní pracovníci, kteří dosud
jednali s řeholními představenými a slibovali jim brzkou nápravu, bud
sami ztratili svá postavení, nfbo se naráz stali arogantními a nakonec
prohlásili Sekretariát řeholních společností za ilegální.
Přesto však rok 1968 znamenal pro řeholníky povzbuzení; aintonzívnily se jejich vzájemné kontakty, mnozí navštívili svá ústředí v Kímě
a někteří řeholní kněží se mohli vrátit do legální pastorace.
V následujícím tzv. normalizačním období řehole opět prokázaly
svou odolnost: liknavý postup úřadů při obnově jejich statutu jo dokonce ušetřil prvního náporu normalizace a usnadnil jim navázat na tradici
tiché práce ze šedesátých let. Takový apůsob řeholního života vyžaduje
ovšem větší samostatnost o plnější duchovní život, větší věrnost řeholnímu povolání a hlubší pochopení jeho podstaty. Mnohé záleží na^mladých
lidech, nezatížených hruza«i padesátých l«t s\ přinóěejících nové nadšení.
K větším či menším adm.iniotrativn.im aá&whniu proti řeholím dochází
po roce 1969 prakticky nepřetržitě, úřadům se však brzy přestaly jevit
dosti účinné pro zamezení rozvoje a působení řeholí* Přicházejí proto
opět na řadu čistě repre^ívní orgány a různě odstupňované metody Zfcistrašování: návštěvy v bytech, otevřené sledování, výslechy, domóvní prohlídky, 'procesy a věznění pro údajné maření dozoru nad cír3<vemi. Na počátku oemdesátých let tyto akce dvakrát nabyly masové podoby. Poprfé v
roce 1981, kdy je trestního stíhání proti dominikánskému knězi užito
jako záminky k drastickým raziím ve dv§u eharltních domovech/jedon a
nich obývalo devadesát sester-důchodkyr, jejichž průměrný věk byl ?0
let/. Při nich bylo mimo jiné zabaveno velké množství zcela legálně pořízené náboženské literatury. Zatím největším pokusem o rozbití řeholo
byl celostátní zásah proti františkánům v březnu 1983: desítky osob byly obviněny a vzaty do vazby, stovky byly vyslýchány. Pevný postoj řeholníků a rozhořčení, které tato akce vyvolala v naší i mezinárodní veřejnosti, nakonec přiměly represivní orgány ke změně taktíky: všichni
obvinění byli bez 60udu propuštěni nebo odsouzeni k toliko podmíněným
trestům. Moc se však svých záměrů nevzdala, jak ukazuje případ sedmi
františkánů z Liberce, proti nimž bylo atejné obvinění vzneseno v listopadu 1984 /tři z nich byli vzati do vaeby/.
N e z á k o n n o s t :
Je třeba konstatovat, že státní orgány při minulých ani současných
-perzekucích proti řeholím nikdy neuváděly speoifický právní podklad pro
-různé zácahy a omezení a také c,e podobiý podklad vlaetně nikdy nepokusily vytvořit. Spoléhaly na výlučnost ového politického postavení a s
řeholníky ani 6 nikým jiným se nepouštěly do právnických polemik, V některých případech ee objevil odkaz na § 14 zákona č. 218/1949 Sb» o ho-r
spodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem a vyvozovalo se z něho zrušení řeholí. Citované ustanovení uvá£í, že se zrušují dosavadní předpicy, upravující právní postavení církví a náboženských společností. Ylastní ustanoveni o náboženokýah společnostech - pod nimi se rozrumějí i řehole - zákon neobsahuje. Samotné zrušení dosavadních, tedy všech .předpisů o právním postavení řeholí, však ještě
neznamená bezprávnost. jejich existence a už vůbec ne zrušení řeholí»
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Na právní postavení řeholí se vztahuje obecná zásada, že dovoleno
je vš_e3 co není z a k á z á n o N a obranu řeholí lze však užít i pozitivních
pivních ustanovení. Ústava sabe :.'pcču je v Sam, tedy i geholníkům, rovE-'1 přeď zákonem, právo nn VL-lelání, svobodu shromaSďovací, nedotknutelnost osoby a otydjí, svobodu vyunání, právo na osobní vlastnictví.
Kcml^etizovaao^ oehrEv?. posbrivge ?eholníkúsa Mes'inárodní pakt o občanských a politicích právech /Vyhláška č* 120/197(5- Sb*/, především v 51.
13 - svoboda n^álerí, svědomí a náboženství a svoboda projevovat svá
náboženství nebo viru společně s jinými o Zrušení předcházejících předpisů, upravujících právní postavení řeholi,, nemá žádný vliv na platnost citovaných pozitivních předpisů«,
Chybí systematický přehled předcházejících předpisů, zabývajících
se řeholeni. Řehole byly natolik integrovaná do organ.)amu obou našich
národů, jejich působení tak přirozené, že ani ze strany státu,, ani zfe
strany řeholí nebyla pociťována potřeba podrobná právně upravit jojieh
existenci. Kláštery, řeholní ústavy apodo v minulosti právně vznikaly
vydáním zakládací listiny králem nebo nižším nositelem státní moci. Jejich poměry upravovalo za Rakouska nařízení ministerstva kultu z 13«6o
, které však jen přebíhalo starší normy z doby Konkordátu /1855/ o
způsobu zakládání nových řeholních soolcčnosií, legalizad již exiatujících klášterů a o majetkových dispozicích řoholío DalŠi zákon č. 50/
/1874 Říšského zákoníku o vnějších poněrcoh katodické círlcvo mít jen odkazující ustanovení o řeholích - jejich poměry měla upravit zvláštní
zákonná úprava, ke kfceré však za trvání Rakouska^vJh:¡ruka jíž nedošlo0
V meziválečné Č.-JR se problqmatity řeholí jen okrajově dotýkala dohoda mezi vládou ČSR a Vatikánem Modus vivondl '/1928/, která požadovala, aby hranice řeholních pr<vinoií byly upraveny ehoqnS so státními
hranicemi, dále ko-i,-;;.-uc;ý zákon, kt <-ý u & f o a l řeholním kněžím v pastoraci závazek předků lat výxon o p\>í¿.-:¿.3h jako podmínku pro přiznání
Kongruového příplatku, a konečně poplatkový ek'ivaient,
který stanovil způsob zpoplatnění J;:.- , tku řeholních společností.
To jsou předcházející předpisy, které zrušil § '14 zálc. č. 210/1^5
3b., pokud v době jeho vydání ještě vůbec platily. Jejich ustanovení.,
byla v nových společenský'-1! a hospodářských poměrech stejně obsolotní,
proto jejich zrušení vlastně' ani nemohlo ovlivnit právní postavení řwholl.
ro vydání zákora č u 218/1949 8b. nevyšel žádný další předpis, který by blíže upravoval poměry řeholí. V samotném zákoně č. 218/1949 Sb»
a v jeho ..prováděcích vyhláškách, vydávaných až do současnosti, jsou řehole zminěvány jen okrajově. Z těchto zrcínek ;je zřejmé, žiti ani sám stút
je nepokládá za právně zrušené. Naproti tomu. vsak nepovoluje mužským
řeholím žádnou činnost' ani veřejnou existenci, že.vjkým pak toliko v naprosto omezené míře. Tento postoj k řeholím ne s!;át ani nepokouší právně zdůvodnit, by£ jakkoli deřcmov&rš. Politické vedení otevřeně přiznává, že mužské řehole jako instituci pokládá za mocensky zlikvidované rokem 1950 a řeholr.íky jako jednotlivce chce pokládat, za zlikvidované nejpozději tehdy, až zemřou poslední z těch, kdo do řehole vstoupili
před dubnem 1950. Ženské řehole pokládá za dožívající v tom smyslu, že
jinr-dovoluje vést kolektivní řeholní život v charitních Romech, v mun-ších skupinkách případně i na jiných mÍ3Íeoh, aj e zmaioznuje jim přijímat nový dorost a počítá s jejich definitivní likvidací cestou vymírání. Oficiálně proklamované formulace této politiky '/úiijiécledovně:
"Celkově' je proto možno konstatovat, že dorazený stupen vývoje naší socialistické společnosti nedává předpoklady pro další rozvíjení řeholního života, který je vlastně otázkou pos lupného dožití dosavadní-řeholní generace, protože ani mládež o tento, způsob života už dnes-nemá zájem" /Nová mysl, č. 1/1972, str. 120/o Řehole jsou společenskou skupinou, které komunistická strana upírá prá/o na existenci výlučně s odvoláním se na politické, mocenská poměry. Tato politika je v rozporu du1konec i s tím, jak tuto otázku řeší ostatní soc» státy včetně SSSR, kde
všude řehole legálně existují a vyvíjejí činnost, byt v různě omezené
g .ře.
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S^Hozfíjjaě, politická argumentace' tohoto druhu je absolutně nevýrrataá jen potud, pokud jí přeje celková politická, situace. V roce 196&
fL načas přestala přát. Sekretariát řeholních společností ee tehdy obrátil na Generální prokuraturu CSR s dotazem ve věci řeholí. Generální
prokuratura odpověděla Sekretariátu dopisem s 29* 11. 196&. fi, j. III/
/2Cd 2060/68-14, v němž v souladu se skutečností sdělila:
a kon*
gregace. které existovaly přeď vydáním zákona 218/19^9 Sb. o hospodářské® zabezpečení církvi a náboženských společností, nebyly «rušeny tlm-to ani jiným zákonen, existují právně tlále a toení překážky% aby v rne-a:'.ch platného právního řádu řádový život obnovily aneb& v níhu pokračovaly. « i
.
•
v.'.?3,v,
P.eholníci se odvolávali na citované £t*inQ*iírk:<j Generální prokurerttiry při své snaze o obnovení legální činnostifreteolíi později, po ná~
-štepu normalizace. V nových poměrech vsak bylo třeim uvedené stanovisko
•••odvolat, k čemuž 3e nakonec propůjčilo ministet'stvo kultury CSR. V obé*
žn^kj biskupům a kapitulním vikářům č. j. 9628/1971-» ÍÍI z ;*« £971 uvádí': "Generální prokuratuře nepřísluší podávat távaíviý výtflud platných t •
p.vávních předpisů, nýbrž dohlížet na jejich dodržování., Uvedený náaor 1
však byl vysloven oimo výkon všeobecného dozoru, takž« podle pfávní
>
pra*e šlo jen o názor rys;e konzultativní povahy, kterým nejdou vázány
orgány a organizace, jimž byl adresován nebo jeř se o něri dověděly, &
-tím spíš« se jej nemohou účinně docolávet ani občané nebo tfkupiny občanů."
Pro oběžník Jo charakteristické, Je »epopírií věcnou spráVDoat stanoviska Generální prokuratury 2 r. 1968 - to Ijy bylo dOet tJJžkO možné
- ale popírá použitelnost stanoviska v praxi. Ani toto tvrzení oběžníku však neobstojí» Podle zákona o prokuratuře jo tato povinna - mimo
jiné - vykonávat doe.or nad dodržováním zákonů» Je jasné, So aby mohla
•tento dozor vykonávat, muoí s5. zákony napřod správně vyložitu Navíc
"stanoviako Generální prokuratury z roku 1968 bylo aktem VCOQbočného do*zoru, protože bylo vydáno v oouvislonti s padnčtem Sekretariátu řeholních společností. eda a za jakých podmínek mohou řehole obnovit stou
činnost. Prokuratura byla povinna zaujmout k podnětu etůnOviSko er oenA*
mit je autorovi podnětuD"
Eylo by z.bytečňé" podrobně ji ro*v<$det právní argumentaci * protože
státní múc dala dostatečně zřetelně najelo, 2* otázku řvholí nepokládá
J
za právní otázku©
,
Při zásadně négáilainí» politickém stanovisku k existenci řeholí uskútečnují v této aféře faktické operativní Mžení národní winlstojratva
kultury, «i to prostřednictvím 3vých sekretariátů pro věci církevní a
krajsliýclx a okresních církevních tajemníků při národních výborech, kteří ovšem administrativně nepodléhají jliinistejrtstvu kultury* nýbrž nudříareným národním výborům recp« ministerstvu vnitra. Značná část em&roic
pro tyto tajemníky není proto publikována, politické směrnice ostatně
nemohou nahradit chybějící všeobecně závaznou právní úpravu. Výsledkem
je naprostá právní nejistota řeholnis, jejíchž působení je fakticky t«*p^ěno. ne však zákonně vymezeno, a všeobecně zhačné roadíly v místní
praxi, souvisící fe větší nebo menší horlivostí nižších rftmkcionářu.
3 b v 5 a s n o a tj
-- ;
Oficiální teze o postoji státu k řeholníkúm zní tek, žejdokudl;je*
dncrtlivé osoby nadále v soukromí dobrovolně dodržují dříve přijaté církevní závazky, seuvisící s příslušností k jednotlivým řádů© a kongregacím, je to; možno považovat ¡¿a jejich soukromou záležitost a fakticky
trpěny stav /viz citovaný člának v Nové myslí/.
Reho-lní ci nesmějí společně, bydlet ani V soukroíaých domcích 31 bytech, a to i když mají civilní zaměstnání, oblékají ee do civilních &ertů a 1 když domky či byty jsou jejich vlastnictvím. Pokud tak přesto
žijí, vys-tavují se nebezpečí, žo se: dříve nebo později nevyhnou policejnímu a administrativnímu.- šikanováni, které čaeto končí i trestním
stiháním. Tekto poatupcrvaly uř«dy-feapř;. jpareH líbmrmoKfia ftwrií&tátaiZm
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Bártovi a Trojanovi, kteří byli v roce 1982 za konání náboženských obřadů v soukromém dome a za údajné vyučování teologii odsouzeni pro trestný čin maření dozoru státu nad církvemi a náboženskými společnostmi /§
178 tr. z»/.
Keholnice mohou v omezené míře vést společný řeholní život ve státea kontrolovaných charitních domech. Pokud se však pokusily žít ve větších nebo menších komunitách v rodinných domcích, které si některé z
nich koupily, zdědily nebo rekonstruovaly, setkaly se s vážnými obtížomi; praxe je zde značně rozdílná a závislá na po-stoji místních funkcionářů. Na některých místech v republice se jim podařilo udržet se v těchto soukromých domcích, jinde zase národní výbory domky zabavily a řeholnice převezly do charitních domů /např. v r. 1971 v Trnavě/. V těchtopřípadech národní výbory prohlašovaly koupi za neplatnou, protože řeholní ce prý i k ní potřebují státní souhlas, o který nepožádali /jdo o státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti, který se soukromým majetkoprávním aktem vůbec nesouvisí/. Zároveň daly najevo, že takovýto souhlas by
řeholnice stejně neobdržely.
Řeholnice, kterým se podařilo udržet se v rodinných domcích, so v
nich nemohou zúčastnit bohoslužeb, ani kdyby si tam zřídily kapli, protože žádný kněz by nedostal státní souhlas ke konání bohoslužeb v takovémto objektu.
Řeholnice, které byly v padesátých létech vyvozeny ze Slovenska do
Cech, se- doposud nesmějí přestěhovat zpět na Slovensko. Mohly by so vrátit jen za podmínky, že by vystoupily z řehole. Jako řeholnico, v řeholními oděvu, by se totiž mohly ubytovat jen v některém charitním domě: k
tornu potřebují souhlas církevního sekretariátu nebo tajemníka, který jo
jim zásadně a vytrvalo odpírán. Některé případy jsou značně drastické,
ani velice starým či těžce nemocným řcholnicím nobylo dovoleno vrátit so
př~d smrtí do země, kde se narodily p kde mají své blízké příbuzné.
Zdánlivým paradoxem politiky KSC vůči řeholím jo skutečnost.. žy pro
bii.matika řeholí by v současnosti vlastně už neměla existovat. V/ldyt podl'.; původních představ a cílů této politiky by dnes v našem státě měla
í.-ývat již jen hrstka izolovaných a rychle stárnoucích řoholníků a řo- _
kolnic. Tyto představy a cíle se nezměnily, problematika řeholí však-zůstáváa její naléhavost se naopak stále zvyšuje.
Řehole projevily obdivuhodnou schopnost odolávat snahám o jbjich mo
cenr.kou likvidaci«» V padesátých létech vydržely internaci, nucené práoo
a vůbec náhlé vytržení ze způsobu života, který se formoval po staletí.
Pa^návratu z táborů, ale zvláště od konce Šedesátých let so většina řeholí dokázala tvořivě přizpůsobit novým podmínkám své existence. Roholníci se rozdělili do menších skupin, zapojili se do různých civilních za
E.ě sinání, žijí v bytech či rodin-týoh domcích jako jiní občané - a v tSchla navenek nenápadných podmínkách pokračují v tradicích řeholního života
Toto přizpůsobení neznamená jen zachová ;í a rozvíjení vlastní existence
navzdory všemu pronásledování, ale také hlodání nových forem řeholní spi
rituality i nových možností uplatnění a působení ve směněných společenských podmínkách.
Není vinou řeholí, že nemohou působit veřejně, že stálé represe při
právují spol. 0 značnou část prosuěchu,který by jí svobodné působení řeholí mohlo přinášet.Jejich trvalé*pronásledování ze strany státu je nezá
konné a navíc se ukazuje,že snad ještě více než řeholo poškozuje celou
spol., i sám stát. Existence a rozvoj řeholí jsou jasným důkazem neúspěchu tohoto pronásledování,marnosti snah řehole mocensky zlikvidovat.Podle jejich odůvodnění proto,že nad nimi drží ochranou ruku Bůh,v sociologickém odůvodnění proto,že se neustále reprodukují spol. podmínky jejich
existence.Řehole budou trvat tak dlouho,dokud budou ve spol, nemocní a
slabí,dě'ti a starci,dokud bude umění a věda a dokud bude třeba v samotě
knnt-emplcrvat základní lidské problémy.Do té doby-i kdyby se podařilo dosavadní formy nácilně potlačit či zni^it-ce vždy znovu budou objevovat
gadinci, kteří dají přímost živu tu v prostotě a v chudobě a budou vytvářet užší spoCU bratří a sester, aby se mohli ú*i rov? ji arjga&ovtft pro druhé
Posledních 35 roků. př*~lert«vn;je ber^ické oUlotó v tisíciletých dějinách
řá'.:ů na našem území. Toto období se •uzavře tepnres tehdy, &žfl-fcznovu oievřou brcr.r kláš torů.
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Brno 6. 8. 1988
Ústřední rada.č.ejské katolické Charity,
církevním činitelům,kteří jednají se státními představiteli!
JE TO NÁHODA ? že 3,8.t,r. Rudé právo otiskuje článek "Bití na poplach",který říká jaká katastrofální situace je
v jednom Domově důchodců,pro nedostatek ošetřovatelek^ že od října odchází 16 řádových sester
na odoočinek.
že všechny náborové akce zíakwt ošetřovatelky
vyzněly naprázdno!
že 7.8^t.r. Katolické novii\y přinášejí zprávu,že ženské řády mohou přiímot novicky pro ošetřovatelskou činnost v zařízeních Charity.
NJÉÍODA neexistuje jak z pohledu víry»tak ze strany blahosklonných
ústupků ze strany našeho státu
Katastrofální nedostatek ošetřovatelek v celostátním měřítku a katastrofální morálka občanů,že nechtějí "pracovat" jako
ošetřovatelé lidí, /nikde jsem nečetl,že by byl nedostatek ošetřovatelek v kravínech/ přinutil »tétní činitele povolit ošetřovatelky řádové.
Ateistické plány padesátých let se hroutí. Stát jc nucen ustupovat.
Veustupuje ovsem dobrovolně,nle z nutnosti. Vidy a ve vsem
ve vztahu k náboženství se ustoupí jen tolik,nakolik jo tm
nutné.
NUTNOST potřeby ošetřovatelek,civilní nejsou,tak tedy.co ae dá dělat,
at tedy jsou řádové. Ale jen ošetřovatelky. Nikde se nemluví
o podstatě existenoc řádů,žč především chtějí Hloužit Bohu a
pak teprve bližnímu. Proto v této souvislosti naní vůbec nikde řeč,že by se měly obnovit i mužské řády.
s.Jelínek sice mluví o obnově činnosti ženských řádů,toto že je nutná
pro potřeby Církve a věřících,ale oni slovo o tom,že by se
stát měl alespoň slovně omluvit za barbarské »likvidování
klášterů před 38.lety.
s.Jelínek mluví o nových biskupech,když mezinárodní ostudo tohoto státu stále trvá v tom,že většina biskupských stolců zůstává
neobsazena. Chtěl bych též vědět jeho představy o "vhodných
kandidátech." Je to až provokativní pomyslet si.že ateista,
který je ve spolku těch,kteří si dali za cíl zlikvidovat
náboženství,má hodnotit vhodného kandidáta no biskupa!
s^Jelínek mluví o přihláškách do výuky náboženství,když de facto se
nic nezměnilo. Ředitel nedostane seznam žáků od rodičů,ale
od děkana!
s.Jelínek říká,že byl dán souhlas ke zřízení funkce diákonů,když ve
světě tato praxe existuje desítky let a katastrofální neobsazení far nutí k ustanovení "údržbářů" Církevních objektů!
Po tomto ^uznávám velmi stručném,zhodnocení církevní situace a "církevní politiky" je nutné,aby P.Prnka učinil zápis ze schůze Charity z
22.6^ t.r, z l a t ý m i
p í s m e n y ?
Za posledních 20 let není toho tolik,čím bych já prostý věřící měl
chválit činnost Charity, V situaci s náboženskou literaturou,jsem o
tom v minulosti vedoucím státn^církevním pracovníkům už poal.
My prostí věřící nemáme nasazeny brýle pochlebovačů z řad Pacern in terris.Nás si nikdo nekupuje finančními pozornostmi,jak by o tom mohli hovořit naši kněží.Nás nikdo neopil udělovtnír.
republiky nobo diplomy mírových bojovníci,My 'musíme Žít realitu v.VJ:dho dne a ton se náíňtL
přes mnohá ¿LoVa zčk stále stejný,,Všic:vi z.iény čekají,ale ásoa.v nefll®
hlednu^A z této všední reality našeho nabož. života vytryskla,fevfhé
naše n»Žnost pohnout věcmi.Modlitba!Stovky věřících 8»tábořilia 1 i&fréi
příští pro QírlšíV u néa. s pozdravem,Pjko j Vája
F-qntP
Bělohorská 119,63690 Brno
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Vážený pane ministersltf předsedo,
mel jsem možnost se seznámit s textem a obsahem dopisu pana kardi»
nála Tomáška z 23.4. t.r. adresované« Yám a vládě ČSSR. Když jsem si
přečetl inforaaci ČTK o setkání místopředsedy vlády ČSSR M.Lúčana dne
20.5. t.r. s představiteli římskokatolické církve a viděl o tom televizní záznam,ne jsem schopen při porovnávání textů pochopit několik
rozporů. Doufám,že mě k tomu pomůžete. Jestliže "lo o setkání s představiteli římskokatolické církve,proč mezi účastníky nebyl přítomen
také primas kard. Tomášek a proě v jeho ncpřitor.inosti M.Lúčan kardinála napadl "že přebírá a autorizuje názory těch,jimž ve skutečnosti
jde o zneužití věřících a církví k politickým účelům a vyúsťuje do
nátlaku."
Což už neplatí klasická formule,,že politika se zabývá vším,co sleduje blaho občanů? Domnívrm se,že Ústavou jakož i mezinárodními úmluvami zaručena svoboda svěiomí o náboženského vyznání jo též politikum.
V případě,jestliže stávající vztah církve a státu je neuspokojivý pro
ty,jimž 'právo na neomezovaní náboženské aktivity je upíráno,pak domáhání se tohoto práva se stává logicky politickou záležitostí.
Pročítám-li bedlivě již po několikáté dopis pana kardinála,pak marně hledám formulace,které zasluhují toto ocenění a odsouzení M.Lúčona.
Spíše mne zaujala věta pt.no kardinála, že jeho četná podání odpovědným
státním a stranickým činitelům a to již od roku 1980 /v tomto roce
' podání min. Klusákovi/ zůstavují bez odpovědi. Copak si mohou tak neodpovědné a přezíravě počínat tyto orgány přes ustanovení čl.29 Ústavy a vyhl. č.150/58 úř.l. Domnívám se,že pan kardinál dostatečně vysvětlil původ petice "o doc^lerí zá^edniho obratu ve vztahu státu a
církve" a jejího smyslu v širá'. :h historických souvislostech. Petici
podepřelo svým podpisem přes půl mi': io.iu občanů?kteří petici podepisují i za svoje rodiny. V tem případě petici poapořilo několik.miliónů občanů. Nebo vláda považuje za nátlak,že petici podepsali i křesťané jiných denominací a v n-jjáenom případě členové KSC,nobo skutečnost, že dopis byl dán na vědom:: papež, Janu Pavlu II. a všem ordlnářům CSSR? Plně souhlesím s kardinálovým oceněním čtyřiceti lct^t^n.í
církevní politiky,neboi i já a moje rodina patří mezi ty,kdož byli
pro svou věrnost církvi a náocženským hodnotám postiženi represí a šikanováním. Osobně jsem byl v roce ly51 odsouzen Státním soudem v Praze
k 15.1etému vězení jako "por.ahaě zrádné hierarchie a vatikánský špion'.'
Z jedenácti osob žalovanýoh v tomto procesu měj o sedm návrh na absolutní trest,mezi nimi i já. Tato kádrová skvrna,přes výmaz z trestu,
působí až do dnešních dnů,nebot v roce 1979 mě byl odebrán pas a žádost o jeho vydání po dvakrát zamítnuti. _ jakož i nás!1 . tné odvolání.
Odůvodnění rozhodnutí vždy v obecných pojmech* Je přece známo,že ta.-r,
ková kádrová skvrna postihovala děti až vnuky těch oběhni!1., kteří byli
v padesátých lexeth odsouzeni pro tzv. protistátní činnost, K doplnění
uvádím,že od svého návratu z vězení v roce 1960 jsem byl i několikrát
za rok předvolán na StB,kdy výslech se vždy dotýká], církevních otázek.
Snažím se zapomenout,že jsem by: při tom přemlouván ke spolupráci,v
roce 1960,tedy krátce po svém návratu z vězení,jsem své odmítnutí ke
spolupráci odůvodnil písečně,a to přesto,že mé bylo řečeno,že na kladném výsledku má" osobní zájem tehdejší ministr vnitra RcBarák,jehož. •
jste v této funkci;pane ministerský předsedo,vystřídal,
- <k
Ci za.konfrontační a nátlakov: prvky dopisu jsou považovány věty: ;
"Katolíci jsou si vedeni svých práv a budou je nadále požadovat a jsou
odhodláni přinášet oběti", něco "žádáme změnu pesteje státu k církvi,
nechceme jít cestou konfrontace,ale dialogu", či "jsme ochotni odpouštět minulá bezpráví"?
__Zpráva ČTK byla nadepsána "Pro věcný dialog". Jak můžeme však toto
ujištění brát vážně,když doposud jsme zažili jen monolog ze strany
státních orgánů. Copak známkou dobré vůle a upřímnosti je skutečnost,
že mnohý tzv. "dialog" je veden v úx-adovnách bezpečnosti? .
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Jestliže dialog,proč není veden s řádnými a oprávněnými představiteli
církve,konkrétně s kard. Tomáškem, jehož bezespornou autoritu věřící
lid u»ná*á a ctí. Nepokládám tento požadavek za konfrontační nebo nátlakový, když všechna jeho podání odpovědným místům v období líW-St
/celkem sedm/ zůstávají bez odpovědi.
Froč je »ožne,že ve spřátelených zemích jako v SSSR se nevyhýbá
problematice i ji .1*1 církve a státu sám gen. tajemník KSSS M.Gorbačov,
kdvž se nedávno sešel se zástupci pravoslavné církve s patriarchou
Pimener. na čele a 13.6. přijal vatikánského stát. sekretáře kardinála
A o Casaroliho u příležitosti oslav 1000. výročí křtu Ruska. N«ebo již
několikeré setkání gen. Jaruzelslcého a polským primasem kard. Qlempem,
v poslední době pak madorského primase kord. Fa salcate s min, předsedou I«.. Gros zem, nyní prvním stranickým funkcionářem madarské děl.strany?
Pro půl milionu pod Peticí podepsaných občanů takové,setkání Vaše,či
presidenta republiky nebo prvního tajemníka KUČ s kardinále Tomáškem
bude věrohodným signálem,že už až nudné řeči o přestavbě a demokratizaci jsou míněny vážně s vyhlídkou no reálné řešení stávajících obtíží nejen v ekonomice a jiných oblastech,nýbrž i na polí vztahu státu
a církve. Přestavba se neuskuteční lavinou slov,frází a usnesení»nýbrž j.;n a výhradně činy. Je nereálné očekávat,že těchto činů je schopno totéž vedení,které od roku 1969 způsobilo dnešní neuiášoný otov
společnosti. Nenastal čas,aby odešlo ze scény dříve,než přivede nnši
společnost do bezvýchodné situace?
Nejlopší obrana je útok,o proto M.Lúčan /proč mluví aa Vósfkdyž
depis byl adre.-cván Ván/ oznamuje odmítnutí dopisu vládou pro jeho
"konfrontační platformu a nekorektní postup". Není mně jasné,co se míní tvrzením o podzemní církvi,kterou ve skutečnosti jsbu miliony křesťanů odpočívajících na našich hřbitovech.
Věřící za "nelegální struktury církve" považují vládou podporova*né a dotované, s úkolem rozbí;'et církevní jednoho .kněžské sdružení
"Paeern in terris", jehož protagonisté nedlají Kristových slov,že nelze sloužit dvěma pánům - Bohu a mamonu. Proti ostatním obCanům jnem
měl tu výhodu,že joom mohl dopis kardinála Tomáška přečíst a prostudovat,takže zprávu ČTK nemusím brát vážně. Cožcak všichni občmrnS v
období porestrojky,rozšiřování demokracie o glasnosti nemají nárok na
piavdivá a seriozní informace /br.dou-li si tak naše sdělovací pro3 třučky počínat,pak se nemusíme "štvavých,západních vysílaček" obávat/
a mají se pohoršovat nad dezinformačním neuctivém přístupu vlády k
dopisu 89ti letého kardinála,ctihodného kmeta a neohroženého pastýře
"Viřoiiál.o stáca?
ano ministerský předsedo.prohlašuji,že do doby Vaší odpovědi na můj
aopis neposkytnu kromě kardinála .Tomáška jeho obsah oni tzv. "nelegálním církevním strukturám", ani "štvavým,západním sdělovacím prostředkům.
Obdobně jako náš Otec kardinál i já Vém vyprošuji prokoj a dobro
od Boha,Otce všech lidí.
Y úctě JUTjt. Mečislav Jtezik
Jana Uhra - 14
602 00 Brno
ÍS:
t^anželka mne přesvědčuje,že se ebytečně nasiáhám,když Vém píši,
neboí pochybuje,že při Vašem zaneprázdnění si
najdete čaa k
přečtení dooisu "řadového občana", natož pak odpovědi.
DIXI ET SALVAVI AVIMAK l-SAYi í
Na vědomí: František kardinál To«á&ek, ?r»ha

- 20 Kesta Christitch:
CÍRKEV V RUSKU - MILÉNIUM POD KONTROLOU:

Něco velice citelně v Moskvě chybělo na náboženských oslavách milénia pokřestansštění Rušila sice věřící. V žádném okamžiku této historické události - "této Boží milosti," jak řekl jeden moskevský věřící, "tohoto zázraku",jak dolal další - který očekávali s velkou
vroucí zbožností pravoslavní věřící v Sovětském svazu,nedošlo k velkému lidověnu shromážiíění,které by bylo srovnatelné s obrovskými zástupy, jaká vyvolala papežova návštěva v Polsku. Naopak bylo uděláno
vSechno proto,aby byl počet přítomných omezen a aby věřící byli dr«
ženi ve velkém odstupu.
Už od prvního dne se jasn"1 ukázala tato předpojatost představitelů církve,která' ne ve vztahu k moci velmi slabé. Patriarchální katedrála Epifanie byla od zbytku města oddělena širokým korónem milicin
onářů. Projít mohli pouze držitelé pozvánek,jejiphí počet byl striktně omezen kapacitou chrámu. A žádné shromoždování kolem katedrály,
Žádné amplióny,které by přenášely bohoslužby pro ty,kdo se nedostali
dovnitř. Věřící
většinou staré ženy - jsou vykázány do zadní části
chrámu a slouží jako kulisa pro okázalou slavnostní liturgii celebrovanou Jeho Svatostí ^iraencm,patriarchou Moskvy a celé Rusi. Tato
liturgie je určena hlavně dychtivým fotografům a televizním štábům,
Nádherné bohoslužby,na které se shromáždili všichni hodnostáři ruské
pravoslavné církve a zástupci všech křesťanských vyznání. Kostel je
plný,jistějale zcela oddělen od ostatního světa,od prázdných ulic
hlavního města.
. Nazítří v 2agorsku je tento dojem ještě silnější. Malé městečko
vzdálené necelých osmdesát kilometrů od Moskvy se na tuto událost
skutečně připravilo. Opravené fasády domů,čisté nebo i vyspravené
vozovky,obchody zásobené zbožím,,které jinak není k sehnání jako nupř.
pomeranče. Ale žádný nával před klášterem I zde kordon milicionářů
kontroluje všechny příchozí. V bílých zdech tohoto významného místa
ruské spirituality by mohlo najít místo nespočet věřících. Ale vstouoit jich smí pouze dva až tři tisíce a jenom zdálky mohou sledovat
defilé prelátů a všech hodnostářů,kteří přišli sem k hrobu svatého
Sergeje Radoněže,který je ústřední postavou řeholního života Svaté
Rusi. Bohoslužby jsou slouženy v bývalém refektáři,ovšem věřící z
nich slyší pouze liturgické zpěvy sboru seminaristů. A nemohou zachytit ani jediné slovo z projevů pronesených ke slavnostním zahájení koncilu ruské církve.
Tento pocit ireálna,který jsme zažívali v Zagorsku,byl ve flagrantním protikladu s velmi reálnou nadějí,jakou vzbudila ve věřících
perestrojka Michaila Gorbačova,který ve snaze mobilozovat všechny
složky obyvatelstva a dostat zemi z období 3tagnace za vlády Brežněva otevřel církvi poněkud více možností a počítá s tím,že církev se
bude aktivně podílet no obnově. Už před pěti lety - tedy před nástupem Gorbačova - chtěla církev obnovit klášter sv. Daniela,založený
starším synem Alexandra Něvského,který je nejstarší v Moskvá. Za dobu
pěti let jej na vlastní náklady restaurovala a učinila z něj administrativní sídlo patriarchátu. V nedávné době vrátily úřady církvi tři
další kláštery,mezi nimi lavru Pečerskou v Kyjevě a několik kostelů.
Ve všech budou obnovenv bohoslužby.
Avšak kromě těchto gest dobré vůle očekává církev a její věřící od
státu nový zákon,který by povolil objekt,Ve kterém musí žít. Tento
zákon ^e prý připraven a měl by být projednáván na příštím zasedání
Nejvyššího Sovětu. Ovóen kromě zasvěcených nikdo nezná jeho mínění.
Mezitím vstoupila v platnost některá konkrétní opatření. Takže
rodiče,kteří chtějí pokřtít svě dětí,nemusejí to teoreticky odi konce
roku 1987 už hlásit úřadům. Tato povinnost,proti které vždy cirkey
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pracovním životě a byla uplatňována pro odrazení rodičů od křtu svých
dětí. Často se tato překážka obcházela tak,že svátost křtu byla udělována tajně,ovšem se vším rizikem,které to s sebou neslo. Avšak toto
nové rozhodnutí není zcela dodržováno. V Pcredelkinu,kde žil a zemřel
Boris Pasternak,byla nedávno zjištována identita všech,kdo byli přítomni křtu,od dítěte přes rodiče a kmotry až po všechny hosty.
Bylo zrušeno též'další nepříznivé opatření,které církev přijala
pod velmi silným tlakem vlády v r. 1961.Podle tohoto opa.tření nesmělkněz prakticky vést život ve farnosti. Tuto funkci měl;'.laik dosazený
ateistickými úřadyl"-Tótď opatření bylo přijato za Chruščeva při velké
protináboženské kampani,při níž bylo zavřeno více než"deset.tisíc kostelů, a bylo též^důvodom disidence Otce Glcba Jakunina,/byl osvobo^"
zen z táborů v loňském roce/ který ostře vytýkal hierarchii...pravoslavné církve,že kapitulovala-v tomto podstatném bodu Života ' pírj^v
Ted už zaujali kněží své místo v čele farnosti. Ale není to úplná .novinka,nebot už Stalin těsně před válkou povolil takovou organizaci
života ve farnosti. Pro věřící je to Vprvní krok a doufají,Se budou,,
v
následovat de-lM; < •[ • .
*
.
Ale ti nejlépe informováni si uvědomují,že když vláda uděluje tyto své svobody,má v úmyslu opětné využití církve. Jako Stalin využil •
křestanů,když chtěl mobilizovat vlastenectví proti německému uchvatiteli, tak jich chce Gorbačev využít pro potřeby své peros trojky. V
březnu vyhlásil Konstantin Charcov,který je v čele vládního úřadu pro
náboženské otázky,při tiskové konferenci určené profesorům vysoké
školy stranické nový postoj moci vůči církvi. Tento text,který v SSSR
dlouho tajně koloval,se nedávno dostal do Paříže a jo velmi poučný.
Čteme v něm: "Stojíme tváří v tvář neobyčejménu jevu: přo3 všechno naše úsilí církev nejen že přežila,ale začíná 30 obnovovat." A
dále: "Jelikož se věřících nemůžeme zbavit.,.,je pro stranu 3nažší
udělat z někoho,kdo je upřímný věřící,člověka,ktorý věří rovněž v komunismus. A zde nastává tento problém: musíme vychovat nový typ kněží.
Výběr a ustanovení kněží je věcí strany."
Závěr je jasný: církev musí být integrována do sovětské společnosti, nebot může posloužit její výstavbě a nemá být ani vylučováno ani
vydána napospas represivním opatřením,která.jak ukázala historie,podtrhuje Charčev - jsou s definitivní platností neúčinná. Cílem je církev legalizovat /možnost lepší kontroly/ a vytěžit z autority církve
co největší prospěch.
Církev a vláda očekávají od 3ebe navzájem ústupky. Když však uvážíme, jak slabá je v současné době církevní hierarchie,jo to partie
značně nevyrovnaná. Nikdo v celé Moskvě nevěří,že církev je schopna
žádat jiné ústupky,než ty,které se vláda již rozhodla jí poskytnout.
Proti této slabosti ruské církve vystupují nyní pravoslavní disidenti,kteří jsou toho názoru,že ted se otevírá období,když vláda chce
změnit svůj postoj vůči církvi a tím se nabízí příznivé pole., pro dosažení kladných výsledků jednání.Otec Jakunin tvrdí, že když tecl v
Sovětském svazu dochází ke kritice stalinismu,je čas,aby církev veřejně litovala toho,že podporovala "kultu osobnosti" a že se dopustila "smrtelného hříchu modloslužby." Tím by přetrhla svou vlastní závislost na vládě,kterou trpěla a trpí dodnes,a to je její největší
zlo. V tomto smyslu adresoval Otec Jakunin patriarchovi dopis který-"podepsali další'věřící. Avšak'k takovému veřejnému pokání je ještě
daleko. Církev"vyhlásila během svého koncilu několik kanonizací. Tak
Andrej Rublov,malíř ikon a mnich,byl prohlášen za svatého. Avšgk mezi
kanonizovanými není žádná postava našeho století,v němž církev zažila
počínaje VŽSR své nejtragičtější mučení. "A toto mlčení",říká jeden
věřící,"je přiznáním,že tato tragédie neskončila ani v dnešní době."
LE POINT , N° 821 - 13. června 1988, str, 72 - 74
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ZEMŘELÍ ČESKGČLCVENŠTÍ KATOLIČTÍ BISKUPOVÉ /1945-193G/;
1. Michal B U B li I Č
titulární biskup scilitanský, apoštolský administrátor
rožňavský
nar. 22. 5. 1877 - zemřel r. 1945
2. Pavel
HUYN
brněnský biskup v létech 19o4 - 1916
pražský arcibiskup v létech 1916 - 1919
titulární patriarcha alcxandrijslcý
nar. 17. 2. 1868 - zemřel 1. 10. 1946 v Bolzanu v Itálii
N A T H A N
3. Josef Martin
titulární biskup aricandský, světící biskup olomoucké
orcidiecézo
nar. 1867 - zemřel 30. 1. 1947
4. Leopold P R E Č A N
olomoucký arcibiskup v létech 1923 - 1947
nar. 8. 3. 1866 - zemřel 2 . 3 . 1947 na Sv. Kopočku u Olomouc.)
J A N T A U S C H
5. Pavol
titulární biskup, apoštolský administrátor trnavský
nar. 27. 6. 1870 - zemřel 29. 6. 1947
6. Antonín
W E B E R
litoměřický biskup v létech 1931 - 1947
nar. 24. 10. 1877 - zemřel 12. 9. 1948 v Litoměřicích
7. Karol K M E Í K O
nitranský biskup v létech 1920 - 1948
nar. 1Z. 12. 1875 - zemřel 22'. 12. 1948 v Nitře
8. Andrej Š K R K B I K
bánskobystrický biskup v létoch 1943 - 1950
nar. 13. 5. 1882 - zemřel 8. 1. 1950 v Banské Bystři::1.
S. Mořic P í CH A
královéhradecký biskup v létech 1931 - 1956
nar. 18. 4. 1Í69 - zemřel 12. 11. 1956 v Hradci Králové
10,. Jan R E M I N G E R
titulární biskup, světící biskup pražské arcidiocéjfe
nar. r. 1879 - zemřel r. 1959 v Německu
Iři
1H

. Peter Pavol G 0 J D I Č
řeckokatolický biskup prešovský v létech 1940 - 1960
nar. 17. 7. 1888 - zemřel 17. 7. 1960 ve vězení v Leopoldově

1
1

- 23 12. Antonín E L T S
C H K N E R
titulární biskup zephyrský, světící biskup pražské arcidiccese
nar. 4. 7. 1880 - zemřel 22. 2. 1961
13. Josef Karel
M A T O C H A
olomoucký arcibiskup v létech 1948 - 1961
.'nar. 14. 5. 1888 - zemřel 2. 11. 1961 v Olomouci
14. Michal B U Z A L K A
titulární biskup conenský, světící biskup trnavský
nar. 18. 9. 1885 - zemřel 7. 12. 1961 v 5?áboře
15. Jozef
5 Í R S K Y
titulární biskup thagorský, apoštolský administrátor
košický
nar. 9. 5. 1886 - zemřel 11. 3- 1962 v Košicích
16. Štefan B A R N X Š
titulární biskup conenský, světící biskup spišský
nar „ 19. 1. 1900 - zemřel 16. 4. 1964 v Plzni
17. Ján
V O J T A Š Š Á K
spi: ský biskup v létech 1920 - 1965
nar. 14*11.1877 - zemřel 4.T.1965 v Senohrabooh u Prahy
18. Eduard N E C S E Y
titulární bisJcup velicijský, apoštolský administrátor
nitranský
titulární arcibiskup
nar. 9. 2. 1892 - zemřel 19. 6. 1968 v Nitřo
19. Ambrož L A Z í K
titulární biskup appianský, apoštolský administrátor
trnavský
nar. 7. 12. 1897 - zemřel 20. 4. 1969 v Trnavě
20. Jot,ef B E R A N
pražský arcibiskup v létech 1946 - 1969
kardinál cd r. 1965
nor. 29. 12. 1888 - zemřel 17. 5. 1969 v Římě

;/

21. Ktanialav
Z E L A
titulární biskup harpašský, světící biskup olomoucká
arci^iccéze
*"' nar. 12.7.1893 - zemřel 6.12.1969 n Radvancvě u Tábora
22. Karel
SKOUPÍ*
brněnský biskup v létech 1946 - 1972
nar. 30. 12. 1886 - zemřel 22. 2. 1972 v Brně
23. Robert
P O B O Ž N Ý
titulární biskup neilenský, apc|tolský administrátor
rožňavský
nar. 30. 5. 1890 - zemřel 9. 6. 1972
24. Josef H L 0 U CH
českobudějovický biskup v létech Iv ,7 - 1972
nap. 26. 3. 1902 - zemřel 10. 6. 1972 v Ces. Budějovicích

- 24 25. Štěpán
TROCHTA
litoměřický biskup v létech 1947 - 1974
kardinál otf r, 1969
nar. 26. 3. 1905 - zemřel 6. 4. 1974 v Litoměřicích
26. Bažil H O P K O
titulární biskup midilský, řeckokatolický světíoí biakup
prešcvský
nar. 21. 4. 1904 - zemřel 23-. 7- 1976 v Prešově
27. Ladidlav
H L A D
titulární bislcup cedijský
nar. 3 . 2 . 19C8 - zemřel 16. 12. 1979 na Moravci
28. Július G k B R I Š
titulární biskup decoriánský, apoštolský administrátor
trnavského arcibiskupství
nar. 5. 1?. 1913 - zeuřel 13. 11. 1987 v Tmavě
29. Josef V R A N A
titulární biskup octabiánský, apoštolský administrátor
olomouckého areibiskupství
nar. 17. 10. 1905 - zemřel 30. 11. 1987 v Olomouci

S E M I N Á Š
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V ě. 4 KŘESŤANSKÝCH OBZORG byl zveřejněn článek s názvem "K situaci jediného katolického semináře v Čechách a na Moravě". Z článku vyplývá, že jeho současný stav je po všech stránkách otřesný a noudržitelný. Máme obavu, že naše upozornění zŮ3taae "hlascu volajícího na poušti".
Připcnínáne proto, že v mezinárodních vztazích, o to v různých cfelastech se zavedl pojem "inspekce na místě". Nebylo by proto vhodr.é v
této záležitosti požádat Svatý Stolec o vizitaci semináře nejen v Litoměřicích, ale i v Bratislavě, kde jscu poměry podobné, ne-li ¿ešt3 ho.?ší? Nám věříoín laikům tato věc není lhostejná.

- o - o - o - o - o - c - o - o - o -

- 25 Brno 20. srpna 1908.
"Jihoafrická rada katolických věřícícn
vyzývá všechny křesíany, aby usilcvu"
li o spravedlnost a demokracii.•.
Mnozí vedoucí jihoafrických církví so
rozhcdli následovat Ježíšova příkladu
a hájit chudé a utirkovanéj lc toiwto
rozhodnutí se katoličtí věřící p r í p ^
jují." /Latol. noviny 21. srpna t. r.
str. 4/.

V Ý Z V A

K

Z A M Y Š L E N Í

.

B r a t ř i
a
sestry,
není již na čase, aby i v naší vlasti existovala "Československá rcia katolických věřících?"
Její' zdůvodnění: 1. V naši zemi neexistuje organizace, která by uo zastávala práv Církve a věřících.
2. Při stávající neexistenci biskupské konforcnco a so
znalostí jak se státní orgány doposud staví k žádj~
stem a návrhům kardinála Temáška, nelze očokávat p,.moc při prosazování práv Církve a věřících zo strefy
hierarchie.
3. Žádná politická síla se nezastane práv Církvo a vii-ív
cích. Strana lidová, jgjímž jcom člonem, a lctorá
sdružuje převážně křeotany, se nikdy v minulontl IIDzastala práv Církve a věřících, údajně pro dohodu /'u
kým?/, že se nebuče vměšovat do náboženských záležitostí.
4. Kněžská organizace "Paoem in terris" se dosud veřej-ně nikdy nezastala práv Církve a věřících. Nezaotala
se ani jednoho úřady šikanovaného kněze a nás laiky
totálně ignoruje.
5. Při našem posledním brněnském organizování modlitsb
za biskupa pro diecézi, bylo nám vytýkáno, že vy st1, v
pujeme anonymně.
Ostatně, na nejnižším stupni organizace naši Církve - ve farnceti,
se věřící mezi sebou odedávna radili. Třeba jak pomoci opravovat kostel,
či kdo se bude starat o poutní zájezd. Všechno toto je však poznamenáni
živelností. Neexistuje už spolupráce mezi farnostmi. O vyšších stupních
spolupráce ani nemluvě. V tcmto směru jsme pozadu i za rasistickou Afrikou.
Kopái tohoto dopieu posílám Otci kardinálovi, aby se vyjádřil. Jisť'
pro možné nepříjemnosti a ze strachu, mnozí nebudou chtít o Radě katolických věřících ani slyšet. Doufám však, že v každé farnosti se najdou alo~
spcň dva, kteří jsou ochotni pro Boží věc, pro Církev a pro dobro věřících, přinést i cběti.
Na spolupráci zve Váš bratr v Kristu F. ZÁLESKí
Bělohorská 119
636 00 Brno.
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Michal a Dana

M R T V Í

Ko Vmí*>a 42'
O L O M O U C
772 00

ÚV KSČ
Nejvčaí soud ČSSR
Generální prcjoiratura ČSSR

o
V Olomouci 21. 8. 1988.

S velikým rozhořčením jr.me přijali zprávu o
skandálním odsouzení .n&Syh© brfet.ra v Kristu, pana
Ivana Polanského ke čtyřem letům včlení. Proti takovému potítupu soudních a jiných orgánů, které lcri-r
m:inalizují jakoukoli nezávislou činnost - zPkotvenou v mezlnároúníoh' dohodách a ústavě - protostujcme
a co nejnaléhavěji žádáme:
- propusťte 1« Polanského na svobodu
- nebraňte přestavbě a duchovní obrodě našich národů
- udělte amnestii pro všechny vězně svědomí.

Michal a Lana MRTVÍ.

- 27 Ministerstvo kultury ČS3
Cis. 5 °72 / 87

V Brnze lne 11.5.1087

Joudruh
Augustin Navrátil
Lutopecny 14
768 31 Zlobice
K Vašemu dotazu ze dne 12.3.1^87 sděluje ministerstvo kultury
ČSR po konzultaci s ministorstven vnitra - civilně správním áhckom,
2c náš právní řád nezakazuje občanem vlastnit rozmnožovací zařízení
ani neváže vznik vlastnictví nebo 'ržení zařízení na zvláštňí povolení. Občan nepotřebuje povolení ani k užívání rozmnožovacího zařízení pro vlastní potřebu.
Fokud jste však měl v ú:nyslu provádět rozmnožovací ¿..ráco \ ro občany nebo organizace na zakázku,dopustil byste se přečinu proti zájmůn socialistické!.o hospodářství nebo trestního činu ncdovo.lonébo
podnikání,protože provozovat rozmnožovny jako obchodní zařízení nohou podle vyhlášky č.67/1971 Sb. jer. organizace po souh.lw.su ministerstva průmyslu ÍSR. V trestním řízen:' by nohl být uložen vrest propadnutí věcí používaných 3: nedovolené výdělečné činnosti ne ŽO vyšle•eno jejich zabrání. K propadnutí r arvaožovacího zařízení n< ba ¿ello
zabrání by nohlo též dojít v řízení o přestupku, přečinu nebo trestném činu, jehož se občan dopustil jtcahem písemností,které s\.zrinožoval a rozšiřoval.

JTíDr. Jámila Kamenová
vedoucí samostatného legislativního
a právního oddělení

- 28 Další pátá kolona?
Zřejmě i StB přišla k názoru,že PiT už nemůže být vytouženým trojským koněm uvnitř katolické církve. V době pereštrojky a hlasnosti je
třeba hledat nové tvůrčí přístupy,lépe odrážející současnou situaci.
Proto si poslední tři roky Bezpečnost ve spolupráci s ministerstvům
kultury vytipovává vhodné kněze,pro tradiční kolaboraci,tentokrát ovšem
za netradičních podmínek,Požadují alespoň navenek spořádaný a slušný
život,bezkonfliktní vystupování a členství v liT je vyloučeno!
Družina PiT zřejmě na požadované úkoly nestačí, ale opori v zahraničí ne.
Stéle méně lidí ze západu je ochotno uvěřit báchorkám o náboženská
svobodě v zemi bez biskupské konference,veřejně působících řádu,kněží
i laiků.Snad pomohou kněží,mírně kritičtí,leč no druhé straně zas trochu uznanliví,prostě lidé "rozumní",žádni"extrémisté." Podají západním hostům celou situaci naší církve v barvě jen lehce růžové,otupí
ostré hroty případné kritiky i současných konfliktů
Velké možnosti se jim rýsují i uvnitř naší církve,ve vztahu k vě*
řícícm.Chlácholivá "rozumnost M o umírněnost,vyhýbající 30 Kristovu
jednoznačnému " Ano,ano,ne,ne " může mít na některé vái.uu:'; a malomyclné věřící přímo magický účinek.Jejich svědomí by bylo utišono velmi
elegantní cestou,přes kněze.Nechceme vyvolat nějaký hon nu čarodějnice
a vyvolat atmosféru vzájemného podezírání.Podle ovoco poznáme své dobré i špatné pastýře; neměli by si ti,o nichž je v tomto článku řeč,
přečíst Zj 3, 1-3 ?
Dá se pochopit,že ochromující pocit viny,obav nebo strachu v člověku vykoná své,V ;dy£ po mně nechtějí,abych říkal nějaké vyložená
lži
VG
- o - o Poznámka redakce: Vzhledem k tomu,že do tohoto čísla se sešlo množství
aktuálních příspěvkůjodkládá de doKončení článků o petiční akci do
příštího čísla,
Zároveň cřipomínáme,že jsme vyčlenili samostatnou přílohu s názvem KliEStoSÍCií SOLIDARITA. Eudou v ní zvřejňoTooy in/orcnco,úvah./ a
aktuality z oblasti politiky a ideologie„Její nfczev SOLIDARITA není
převzat z polské Solidarity, ale jr
se o navázání na ičeouogioká
zdůvodnění existence ČSL do reku 1948. V té dobč,kciy bylo t.¿k v t-áóě
slevo socialismus, jsme se v ČSL přiklonili k výrazu solidní snue, :/\L:"darita.A domnívám se,že nejen tento pojem,ale i náplň politické čír;:C3ti v to»ito smyslu je obzvláši v nynější době aktuáxr.í. Těšíme sř-""příspěvky uo této přílohy,která bude vycházet nepravidelná,nebo jednou
za měsíc.

- 29 K Ř E S Í A N S K Á

S O L I D A R I T A

p ř í l o h a
Politické aktuality - úvahy - informace.

POLITICKÁ STRANA S KŘESŤANSKÝM PRQgRAMEM ~ A N O
či N ff ?
V roee 1968 jsem patřil k těm, kteří dávali "dohromady* tzv. obrodivý se československou stranu lidovou. Nechci zde plakat nad tím, že
po. pří«hodU spřátelených armád se do vedení Československé strany Í W o v^ dostali lidé,"kteří tento obrodiv program zradili. Nechci zde vzpomínat "zlatých časů", kdy v čele 06,. stáli Srážek, Hála a další. Ne«hci
odcu^ovat tzv. "plojharovrlcé vedení", které CS7. zďl tkreditovalo, ale
•Jici připomenout, že samotný vznik, existence a čirvnot.t CSL od samého
počátku diskreditovalo především katolickou církev Myslím si, že katolická círtcev vůbec nepotřebujev.ani ČSL, oni jakoukoli jinou politickou
|tranu se sebehono^néjším křesíaar,kýra názvem nebo programem, především
proto, že samotná existence tako- é strany je aktem nedůvěry vůči církvi
vůči její činnosti, existenci a jejímu řízení Bohem - Kristem.
Vždy se mne nemile dotklo, když jsem byl nějakým novSroem označen
za lidovce jenom proto, že "přece chodím do kostela". Ano, chodím do
kostela a to na mši svatou, ale vůbec ne proto, že bych byl lidovec /z
l}d|yé strany jsem vystoupil za tři měsíce poté, co jsem ji pomáhal v
míitl mého bydliště založit/, ale proto, že jsem katolický kře a v, oni Co
pak návštěva katolických bohoslužeb je privilegiem lidovců a ostatní
katolíci js ÍU až na druhém místě anebo nejsou vůbec katolíky, protože
nejsou lidovci? Nezasloužila se o tuto záměnu p>jmů také čipnost ČSL?
Neaaslmžila se o záměnu pojmu katolík = lidovec existence CSL?
Ježíš Kristus řekl: "Mé království není z tohoto světa." A o co u%Ílovala CSL za první republiky a po pětočtyřicátér/i roce? I když přlpu»tím, že její pohnutky byly šlechetné, přece jen usilovala o získání
pelitické moci, mírně zabarvené úzkoprse nábožensky. V podmínkách demokracie j.irtě žádné neštěstí, ale co v podmínkách diktatury?
Vezměme si existenci tzv. Slovenského samostatného štátu. Která
strada zde byla vládnoucí? "Hlinková" Ludová strana. Také strana prý s
křestanským programem, silně' zabarveným nacionalisticky. A to svinstvo,
které po činnosti této tzv. "katolické" strany zbylo, se dodnes předhazuje komu? - katolické církvi! /Bude se i dnešní scrvilita Csl. strany
lidové, kněžského hnutí Pacem in terris vůči vládnoucí moci a jejím
tnahám o likvidaci nejen katolické církve taky předhazovat samotné katolické církvi?!/. Nebylo by na čase, aby se všichni katoličtí křestané
od Činnosti tzv. "katolických, lidových, ludových" a jiných politických
stran s "křestanským programem" distancovali?
Ne v katolických a jiných křestanskýeh k03telích jsem se setkal s
politickým klerikalismem, antisemitismem a podobnými neduhy, ale tyto
^eduhy jsou silně zakořeněny mezi členstvem lidové strany. Tito členové
CSL pravděpodobně nemají čas se zabývat výsledky II. vatikánského koncilu, který jako hlavní úkol pro všechny katolické křestany určil uvádět
v život evangelium lásky, pokory a služby /ne vlády/ mezi všemi národy
a'všemi lidmi.
Cožpak je v katolické církvi málo místa pro ekumenismus, práci pro
trpící bližní /nemocné, nespravedlivě vězněné, uprchlíky, stará a opuštěné lidi, lidi lcez domova, opuštěné děti/, práci mezi mravně padlou
mládeží,^ konstruktivní dialog s věřícími z nekatolických a nekřesťanských církví, konstruktivní dialog s ateisty a marxisty na zásadách rovný s rovným? Myslím, že v katolické církvi je pro podobnou činnost prostoru dost a církev vůbec nepotřebuje medv-ědí služby nějaká lidové stra-

- 30 lj.j už i proto, že tato nepatří a nikdy patřit nebude do struktury ka
tolické církve ale patří 40 ní katolická hierarchie, kněžstvo, řeholní společnosti a Boží lid.
Tím vším. nechci tvrdit, že katolický křestan /laik/ by neměl prá
•o se p o l i t i c k y o i - ¿ a n i 2 o v á t . Toto právo má' a dokonce je to i jeho porir: / - s t í , . když tuto potřebu c í t í . Ale nebylo by lepší se politicky 0r ? alzrr/vat třeba ve Straiiě slušných lidí anebo v nijaké budoucí Demok r a t i c k é straně, která nebudou mít ú z k o p r s e náboženské, ateistické,
nacionalistické, rasové a třídní zaměření?
P. S.: Tímto článkem bych chtěl podnítit diskusi na toto téma...
26. července 1988.

F. X.
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Charta organizace Spojených národů
podepsaná 26. června 194r>.

1

ČI ának 1
Cíle Spojených národů joouž
io Prosazovat meziv rodní spolupráci při řešení mezinárodních
problémů ekonomické, sociální, kulturní nebo humanitní povahy a podpo
rovat i povzbuzovat úctu k lidským. právůn a základním svobodám pro
všeelmy lidi bez rozdílu rasy, pohlaví, jazyka nobo náboženství.
Článek 2
2!. Aby zajistily pro všeumy či r?.ny práva a dobrodiní plynoucí ze
Členství, mají všichni členové v dobré víře plnit závazky, které převzali v souladu s touto Chartou.
Všeobecná deklarace lidských práv
schváloriá Valným shromážděním OSN 10. prosince 1948.
Č l á n o k 2'
Každý má všochna práva a všeelmy svobody, stanovené touto Deklarací, bez jakéhokoli rozlišování, zejména podle rasy, barvy pleti, po
hlaví, jazyka5 náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národno
8tnr"ho nebo sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného postavení.
Článek 7
Všichni jsou si před zákonem rovni a mají právo na stejnou ochra
nu zákona bez jakékoliv diskriminace. Všichni mají právo na stejnou o
c r rr.i _proti jakékoliv diskriminaci, která porušuje tuto Deklaraci a
proti jakémukoli podněcování k takové diskriminaci.
Článek 8
Každý má právo na účinnou ochranu příslušných státních soudů pro
ti činfet porušujícím základní práva, která jsou mu přiznána ústavou
nebo zákonem.
Čláiiek 9
Nikdo nesmí být svévolně zatčen, držen ve vazbě nebo vyhoštěn do
vyhnar.s tví.
•
Článek 13/2
Každý má právo opusi^i^-Jct^r-oukoli- zvrní^,
své z-emě se zast* vrártit.

> a do

- 31 Článek 18
Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství; toto právo zahrnuje svobodu změnit vlastní náboženství nebo víru, jakož i svobodu , sám nsbo společně s jinými, veřejně nebo soukromě, projevovat své
náboženství nebo víru vyučováním, praktikováním, bohoslužbou a zachováváním obyčejů.
Článek 19
Každý>má právo na svobodu přesvědčení a projovuf toto právo zahrnuje svobodu mít své přesvědčení bez cizího zasahování a vyhledávat,
přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky jakýmikoli prostředky a bez
ohledu na hranice.
Článek 20
Každý má právo na svobodu pokojného shromažďování a sdružování.
článek 26/2
Výchova má být zaměřena na plný rozvoj lidské osobností a na posílení úcty k lidským právům a základním svobodám« Má napomáhat k porozumění, snášenlivosti a přátelství mezi všemi národy, rasovými nebo náboženskými skupinami a podporovat aktivity Spojených národů pro zachování míru.
Článek 26/3
Rodiče mají přednostní právo zvolit druh vzdělání pro své děti.
Článek 30
Nic se v této Deklaraci nesmí vykládat tak, jako by to kteránukol'1
státu, skupině nebo osobě dávalo právo vyvíjet Činnost nebo konat skutky, jož by směřovaly k potlačení některého z práv o svobod zde uvedených.
Mezinárodní dohoda o občanských a 'politických právech
schválená Valným shromážděním OSN 16. 12.. 1966 a platná od r., 1976
/m.j. schválená také Československem/.
»'
• .
Článek 2
Každý stát, účastník této dohody, se zavazuje respektovat a zajíštovat všem jednotlivcům na svém území, podřízeném jeho pravomoci, práva uznaná v této dohodě bez rozlišování jakéhokoli druhu, jako je .rasa,
barva pleti, pohlaví, jazyk, náboženství, politické nebo jiné přesvědčení, národní nebo sociální původ, majetek, rod npbo jiný status.

Článek 18
1. Každý musí mít právo na svobodu myšlení, ávědomí o náboženství.
Toto právo musí zahrnovat svobodu rn£t nebo přijmout náboženství nebo víru podle vlastní volby a svobodu, at jednotlivě nebo společně s jinými,
veřejně nebo soukromě, projevovat svoje náboženství nebo víru bohoslužbou, obřady, zvyklostmi a vyučováním.
2. Nikdo nesmí být vystaven nátlaku, který by narušoval jeho svobodu mít nobo přijmout náboženství nobó víru podlo vlastní volby.
3. Svoboda projevovat vlastní náboženství'nebo víru může být předmětem jen takových omezení, která'jsůu předepsána zákonem a jež jsou nutná k ochraně veřejné bezpečnosti, pořádku, zdraví či morálky nebo základních práv a svobod druhých lidí.
4. Státy, účastníci této dohody, se zavazují,, že budou respektovat
svobodu rodičů, popř. zákonných opatrovníků, zajistit náboženskou a mravní výchovu jejich dětí v souladu o vlastním přesvědčením.
Článek 20
Jakákoli obhajoba.národnostní, rasové nebo náboženské nenávisti,
která je podněcováním k diskriminaci, n e p ř á t e l s t v í nebo násilí, musí
být zakázána zákonem*
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Musí být uznáno právo na pokojné shromažďování. Výkonu ;ťohoto práva nemohou být uložena žádná omezeni, leda v souladu se zákonem a v demokratické společnosti nutná v zájmu národní bezpečnosti"fiebo veřějné'
bezpečnosti, veřejného pořádku, ochrany veřejného zdraví či morálky nebo ochrany práv a svobod druhých lidí.
Článek 25o
Každý občan musí mít právO a příležitost, za všeobecných podmínek
rovnosti, vstoupit do veřejné služby ve své zemi, aniž by se činily rózdíly uvedené v článku 2 a uplatňovala nerozumná omezoní.
Deklarace o odstranění všech forem nesnášenlivosti a diskriminace
z důvodu náboženství nebo víry.
Byla přijata Valným shromážděním OSN 25- 11. 1981 /rezoluce 36/55/.
Článek 1
1. Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství. Toto
právo má zahrnovat svobodu mít náboženství nebo jakoukoliv víru podlo
vlastní volby e svobodu jednotlivě nebo společně s druhými, vořejně nebo roukromě projevovat svoje náboženství nebo víru bohoslužbou, obřady,
zvyklostmi a vyučováním.
2. Na nikoho nesmí být vykonáván nátlak, který by narušoval jeho
svobodu mít náboženství nebo víru podle vlastní volby.
• 3. Svoboda projevovat vlastní náboženství nebo víru můžo být omezena, jen pokud taková omezení předpisuje zákon a pokud jsou' nutná na ochranu veřejné bezpečnosti, pořádku, zdraví či morálky nebo základních
práv a svobcd druhých lidí.
Článek 2
1, Nikdo nesmí být diskriminován nějakým státem, institucí, skupinou osob nebo osobou z důvodu náboženství nebo víry.
2. Pro účely tétb Deklarace výraz '•nesnášenlivost a diskriminace z
důvodu náboženství nebo víry" zhamená jakékoli rozlišování, vylučování,
omezováni nebo preferování z důvodu náboženství nebo víry a mající za
účel nebo výsledek zmaření čí újmu při uznání, užívání nebo výkonu lidských práv a základních svobod na základě rovnosti.
Článek 3
Diskriminace mezi lidmi na základě náboženství nebo víry je urážkou lidské důstojnosti a popřením zásad Charty OSN a má být odsouzeno
jako porušení lídskýeh prav a základních svobod, vyhlášených Všeobecnou
deklarací lidských práv a podrohně vyjádřených v mezinárodních dohodách
o lidských práv&eh,. a jakd překážka přátelských a pokojných vztahů mezi
národy.
Článek 4
1. Všechny státy mají uskutečnit účinná opatření» aby zastavily a
vyloučily diskriminaci z důvodu náVožtnsťví nebo víry při uznávání, výkonu nebo užívání lidských práv * základních sypbod ve všech oblastech
občanského, hospodářského, politické**}, sociálního a kulturního života.
2. Všechny státy mají vyvinout veškeré tístlí, aby zavedly nebo odvolaly zákony, když je te nutné k zabránění jakékoli diskriminace toho
druhu, a aby v této věci učinily veškerá vhodná opatřw* V- potírání nesnášenlivosti z důvodu náboženství nebo ¿in.4 víry,
. -f ., .
Článek 5
1. Rodi£©f popř. zákonní opatrovníci dítěte m*jí právo organizovat
život v rámci rodiny v souladu se svýra Váboíén^tvíjDt rtepo vírou e mít na
paa£ti corální výchovu^. x> híí jso& přesvědčení, že v ní má být dítě ve-,
deno.

- 33 2. Každé dítě má mít právo na vzdělání v oboru nábožgnství n»be víry v souladu s přáním siýeh rodičů popř. zákonných opatr»"níků a noraá
být nuceno k vyučování náboženství nebo víře, která by byla proti přání
jeho rodičů nebo zákonných opatrovníků, přičemž vůdčí zái*i$«u jsou optimální zájmy dítěte.
'
3. Dítě má být chráněno před jakoukoli formou diskriminace z důvodu náboženství nebo víry. Má být vychováváno v duchu porozumění, snášenlivosti, přátelství mezi národy, nivu a všeobecného bratrství, úcty
ke sTobodě náboženství nebo vliy druhých a v plném vědomí, že jeho energie a schopnosti by mely být věnovány službě bližním.
4. V případě dítěte, které není v peči ani svých rodičů ani zákonných opatrovníků, mají být vzr>to v úvahu jeho výslovná přání nebo jiný
doklad o jeho přání ve věci náboženství nebo víry, přičemž vůdčí zásadou jsou optimální zájmy dítěte.
5. Zvyklosti náboženství n^bo víry, v nichž je dítě vychováváno,
nésmí naruíovat jeho fyzické nobo mentální zdraví nebo jeho plný rozvoj; přitom se přihlíží k Článku 1, odstavec 3 této deklarace.
Článek 6
V souladu s článkem 1 této deklarace a opatřeními podle článku 1,
odstavce 3 právo na svobodu myšlení, svědomí, náboženství nobo víry má
zahrnovat mezi jiným tyto svobody:
a/ konat bohoslužbu nebo vp. shromažďovat v souvislosti s náboionsttím nebo vírou a zřizovat o u 'ržovat místa pro tyto účoly:
b/ zakládat a udržovat vhodné charltutivní nebo humanitní instituce ;
c/ zhotovovat, nabývat a používat v přiměřeném rozsahu nutné předměty a materiály mající vztah k obřadům nebo obyčejům náboženství nebo
*íry;
d/ psát, vydávat a rozšiřovat příslušné publikace v těchto oborech;
e/ vyučovat náboženství nebo víře na místech vhodnýcli k těmto úČts}ům;
f/ žádat a přijímat dobrovolné finanční a jiné příspěvky od jednotlivců a institucí;
g/ školit, určovat, vybírat nebo navrhovat při střídání vhodné
představené povolávané podle nároků a standartů náboženství nebo víry;
h/ zachovávat dny odpočinku a slavit svátky a konat obřady v souladu s předpisy vlastního náboženství nebo víry;
1/ zřizovat a udržovat spojení s jednotlivci a komunitami ve věcech náboženství a víry na národní i mezinárodní úrovni.
Článek 7
Práta a svobody uvodené v této Deklaraci mají být přiznána státními zákony takovým způsobena, aby byl každý sto pcužívat takových práv a
svobod v praxi.
Článek 8
V této Deklaraci se nesmí nic vykládat jako omezující nebo;poškozující kterékoli z práv stanovených ve Všeobecné deklaraci lidských ,
práv a v mezinárodních dohodách o lidských právech.
Závěrečný akt Konference o bezpečnosti a spolupráci T Ejrropě /KESE/
schválený všemi státy Evropy, USA a Kanadou v Helsinkácn 1. 8. 1975
1. Vyhlášení zásad upravujících vztahy mezi účastnickými státy:
VII. Octa k lidským právům a základním svobodám, včetně svobody myšlení > svědomí, náboženství nebo víry.
Účastnické státy oud-oy reí^-kWyat lid3ká práva a základní svobody
včetně svobody myšlení, svědomí, náboženství nebo víry A: všech lidí bez
rozdílu rasy, pohlaví, jazyka nebo náboženství.

• 34 -

. „.; jj ^ ,.
• y •» 1
• Budou podporovat a pptfzbúřovat účinný výkpn občanských, politicích
hospodářskýchj ^¿iálních",' kulturních a jiných práv a svobod, která vŠechna se odvozují'z Vrofcene důstojnosti lidské osoby a jsou podstatná
prc její svobodný a'plný rozvoj. V tomto rámci budou účastnické státy
uznávat a respektovat svobodu jednotlivce, vyznávat' a praktikovat samostatné nebo společně s jinými, náboženství nebo víru v souladu s příkazy jeho vlastního svědomí.
Účastnické státy uznávají univerzální význam lidských práv a základních svobod, jejichž respektování je základním činitelem míru,
spravedlnosti a blahobytu, nutných k zajištění rozvoje přátelských vztahů a spolupráce mezi sebou navzájem i mezi všemi státy.
Budou trvale respektovat tato práva a svobody ve svých vzájemných
vztazích a společně i jednotlivě, včetně ve spolupráci s OSN, se budou
snažit podporovat jejich všeobecné a účinné respektování.
Potvrzují právo jednotlivce znát svá práva a povinnosti v této oblasti a jednat podle nich.
V oblasti lidských práv a základních svobod budou účastnické státy
jednat v souladu s účely a zásadami Charty CSN a s Všeobecnou deklarací
lidských práv. Budou rovněž plnit své závazky stanovené v této oblasti
mezinárodními deklaracemi a dohodami včetně m.j* merinárodních dohod o
lidských právech, jimiž mohou být vázány.
\

2. Spolupráce v humanitní oblasti a v dalších oblastech.
A. Lidské kontakty: .
d/ Cesty z osobních nebo profesionálních důvodů.
'
účastnické státy zamýšlejí ve vitší® měřítku podporovat cestování
svých občanů z osobních nebo profesionálních důvode, a za tím účelem se
vynasnaží zvláště:
• 1
- postupně zjednodušovat « pružní vyřizovat procedury pro odchod
a příchodj
- usnadnit předpisy o pohybu občanů z druhých účastnických států'
na jejich území s patřičným přihlédnutím k požadavkům bezpečnosti;,
řotvrtují, že náboženská vyznání, instituce a organizace působící
v rámci ústav účastnických států i jejich představitelé mohou mít kontakty a scházet se mezi sebou * vyměňovat s,i informace.
B. Informace:
a/ Zlepšení oběhu informací, přístup k nim a jejich výměna.
Uotní informace:
-Usnadnit rozšiřování ústních informací podporou přednášek a přednáškový ch.;turné osobnostmi a odborníky ž druhých účastnických států, jakož i výměnu názorů při setkáních u kulatého stolu, seminářích, sympoziích, letních školách, kongresech a dalších dvoustranných a vícestranných konferencích.
Tištěné informace:
-'Usnadnit zlepšení v rozšiřování novin, tištěných publikací, periodik a neperiodik, na vlastním území i z druhých účastnických států.
4. Spolupráce a výměna v oblasti kultury.
Rozšiřování vztahů:
Na různých stupních rozšiřovat a zlepšovat spolupráci a vazby v oblastí kultury, zvláště:
* přispívat k rozroji přímý ah styků a gpolupráce mezí příslušnými
státními institucemi a nevládními orgtjrjízonemí a zahrnout taní, kde je
to nutné, takové styky a spolupráci do zvláštních smluv > dohod»

Dohoda o ochraně lidských práv s základních svobod»
/Text byl přípraven Evropskou rado.:/ Řím, 4o lis ¡.opudu 1950.
C:áneV 9
1. Každý má právo na svobodu »r lení, svědomí a náboženství;, .toto
právo záhrruje svobod í směnit r^' jo u iu,.,ví nobo viru a svobc lu., bod sáni
nebo opoiečně s druhými, veřejně nebo sookromě prvjevevat v. astní náboženství nebo víru bonoslužbou, vyučovánímy praktickým vykonáváním a zachováváním o b,v č c: :j ů,
2o SvobcJa projevovat vlastní náboženství nebo víru může být předmětem jen takových .me oent, která si-.uicví y.ákon a která jsou v demokratické společnosti nutná v zá^mu veřejné bezpečnosti, na ochranu veřejného pořádku, zdraví či morálky nebo na ochranu práv a svobod druhýon
lidí.
0 náboženských svobodách se zmiňuji m.j.. tyto dohody nebo deklarace :
- Dohoda i předcházení a trestání zločinu genocidy /'1943/ý
- Dohoda o postavení utečenců /1951/í
- Statut Úřaiu vypokého komisaře OSN pro utečence /1950/;
- Deklarace práv díl čte /I9v9/;
- Deklarace o odstranění ""šech forem rasové diskriminace /1%3/;
- Mezinárodní dohoda o odsc.renění všech forem raaové diskriminace /1%.>
—Deklarace o poiporovén.i ideálů míru, vzájemného respektování a porozumění mezi národy u mládeže
- Mezinárodní dohoda o hospodářských, sociálních a kulturních právech
/19o6/j
- Teheránské provolání /1968/;
- Deklarace o sociálním pokroku a rozvoji /.l969/;
- Deklarace o právech invalidních os^b /1975/ý
- Deklarace o využití vědeckého a technologického pokroku v zájmu míru
a proopSchu lidstva;
- Stančartní minimální pravidla pro zacházení s vězni /1977/f
Dohoda Mezinárodní organizace práce /lil/, týkající se diskriminace v
zaměstnání a povolání $
- Dohoda UNESCO p-oti diskriminaci ve vzdělání /1960/j
- Dodatkový protokol k ¿enevokýn dohodám z 12, srpna 1949? týkající se
ochrany obětí nikoli mezinárodních ozbrojených kom'iiktu /protokol
II, 1977/;
- Americká deklarace o práoech a povinnostech člověka /1948/;
- Americká dohoda o lidských právech /1969/>
- Africká charta o lidských právech a právech národů /1981/;
Anglický originál vydala Christian Solidarity International, StnJ
sunder Weg 26, D-5300 Bonn, duben 1986. - K vydání připravila CSI, Zürich, Švýcarsko.
xxxxxxxxxxxxx^xxxxxxxxxxxx
Jsme služebníky zákonů,abychom mohli být svobodni.
:

'Lidé dnes zase vědí, že existují věci, pro které 3 to jí za to toká irpó'
Že věci,pro které se trpí
jsou ty,pro které stojí za to žít."
Jan Patočka
/ Z parte Pavl? vVonky /

- 36 V první» čísle nového křestansky orientovaného Časopisu
Křestanské obzory, jsem si povšiml článku, který reagoval na
některé kritické výhrady jedné záklední organizace ČSL v Zašové. Článek podepsaný A. Navrátilem podrobněji rozebíral problematiku vztahu křestanů k oblasti, která je odedávna nazývána
politická.
článek byl psán velmi emotivně a postrádal obvyklé ostýehovosti a nejistoty, kterou zr"nsmenávéme v posledních letoch jcsk
u nés, tak i v zahraničí v pohledu na otázku křestsn a politika.
A to je velmi dobře. Po problematice křeatanské účasti v politice 1. republiky, po nezdarech ČSL v období let 1945-48, která nebyla ještě zdaleka plně zhodnocena, po období následujícím po
únorovém puči, kde politika se změnila a nabyla tvář třídního boje a nenávisti a v^neposlední řadě po kritice činnosti tzv. křostanských nooo křeoíansky orientovaných stran na Zápach'1, která k
nám velmi nepřesně c. velmi nejasně doléhá, vznikl u n^.s obecný dojem, že křertcn by se zrsadně politikou neměl zabývat, že jde o
něco přinejmenším světského a apíše ěpat íého. V nopoj,lodní řadě
si většina křesíonů řit:á, i když to noió nijak jaar.ě doloženo a
nemá k tomu dotti podkladů, že křestar.ntví n politika nutně vedou ke klerikalisuu. Toto slovo je nán všem tak protivné a tak
zlé, že z něj vzniká strašák, kterým se hrozí napořád každému,
kdo by si dovolil nit ji:ý a nekonvenční názor. Přitom nrtjn všem
často uniká, že za klarii.alic.mus ce z řad haSich nepřátel a odpůrců vydává vlrotně vše co není přesně vymezeni církví a teologií.
Vzato do důsledků by rěl správný křeatan žít pouze víř-e, kterou
by snad mohl upletnovot v kostele, v literatuře,
apk ve
avé rodině, svém zaměstnaní, ktaré by Liel "Ždy ochotně O ovědomitě
vykonávat bez ohledu komu tok slouží a konečně by ne aSl věnovat
charitativním činnostem a skutkům. Tot vše a tento omezený názor
zastc.vá i většina teologů.
Tc je vážný a velmi nebezpečný omyl. Křeatan není a nemůže být
„soukromý", ktorý žije pouze určeným způsobem života. Křentan a
křestanství je všeobjímající a všezahrnující přapvědčení, život
otevřený všem a všemu. Křesíanství absorbuje prostě úplně vše.
Nejen jedince, ale ani ne jen rodinu a úzkou skupinu stejně věřících, ele i obec, umění, vědu, kulturu. Přitom ovšera je nutné
vidět, že každý člověk má jiné dispozice, o Jinou oblaat společenského života má zájem a tedy i křeatan, v pohledu no život na
zemi má bučí více nebo néně zájem o určitou oblast.
Jako se dnes nechceme a nemůžeme spokojit s tím, že navštěvujeme nám vyhrazené kostely a nespokojujeme ae tím, že provádíme
státem povolené úkony, nvorž úporně bojujeme o to, abychom měli
naprostou svobodu vyznání a svobodu jednání, tak nemůžeme již nadále být na okraji života e:-clečno3ti - tedy abce ani v jiných záležitostech. Vždyx otázka krestanského projevu se nemůže omezit
na nějakou danou oblost života člověka,„ale musí nutně prostupovat
život celý. Z toho pak vycházejme; Křesíanství je mohutný proud,
který musí být plný a celiotv^. Proto a;ní nutně ooaahovat i doménu politickou. V ten sci budeme jednotni a v tom velni dobře
pochopíme ustanovení 11. vatikánského koncilu.
Naěa aktivita je a nutně musí být jedinečná i obecná. V obecnosti pak nemůžer.s set.-vat pouze v tom, obyc^om obhajovali církev
a sněžili se jako dosud přesadit její nezadatelná práva, nebo
abychom obhajovali pouze lidrká práva keždého člověka. To je nutný
předpoklad po kterém jde další stupeň. Tímto stupněm je epecifický
přínos křestanstvi pro 1 šc-chny a pro náš národ.
V našich podmínkách, kde Eéntř vše v.yr>e je do nebe volající
naše lhostejnost k vécsm obecným, ke společnosti. A přes všechna
dosavadní prohlášení, že společnost se ozdraví tím, když tieíce
jedinců budou poctivě a obětavé plnit své úkoly a poslání je omyl.

- 3.7 Omyl v tom smyslu, Že ač je to paradoxní, můžeme pracovat, starat se a pomáhat sebevíce, proti politicko-ekonomickým rozhodnutím ¿sice jako jedinci omezení a tém&ř nepostřehnutelní. Zde
je náá úfcal a naše posláni plně a otevřeně vstoupit dr> společnosti a sačít prosszovat pohledy, svá poslání ve sluíbě a v určitá* programu. Nikoliv získání moci nebo vlivu, ale získání a
prosazení principů a jednání.
Tato odpovědnost a nutnost aktivity je stejná důležitá jako
jiné naše činnost. Proto vyjděme z uzavřenosti a nechuti k vjeřegné
činnosti, kte^á často zakrývá lenost. Nyní ováe» vzniká, otáíjc* jak
konkrétně.
Křestanství ve společnosti je proudem, nikoliv jen úzkým politickým směrem. Tento proud nemůžeme omezit a vy»ezit tím, ř,e přijme
jeden politický program a vytvoří stranu. Pokud politická strana
existuje, pak může být součástí proudu} ale nuitiůie být jedinou alternativou a nemůže být nadřazena, ani v ideálních podmínkách, vší politické a veřejné aktivitě. Dnes všude na světě s« přistupuje k veřejné činnosti tak, že existuje spíše rozptyl, do nejrůznějáích směrů a skupin, než-li úzké sepětí s jednou organiaací a a jednou politickou stranou. To asi budeme mít na paměti i nadále. J> ovšem nutnou realitou našeho života, že nemůžeme toto prosazovat mechanicky
a zcela na nás model. Nám nyní nezbývá a v tom se autor zmíněného
článku nemýlí, než většinu sil a prostředků ooustředit na jaďnu hlavní organizaci, kde převládne náš vliv. Naskýtá se Otázka, zda to má
být poJitická strana a pokud an9, pak jaká.
Vratae se trochu nazpět. Po únorovém puči roku 1948 byla v té
době jediná křestansky orientovaná strana v čoR - Lidová - rozbito
a stala se z ní atrapě. Není nutné rozebífc^t peripetie vývoje této
strany včetně pokusu o její politickou obnovu v roce 1968. k tomu
bybbylo vhodné připravit vlantní atudii. Mnohem důležitější bylo a
dosud je, že pronásledované jádro ČSL se počátkem let Šodesátých
rozchází v názorech jak dále. Jedna část zatím teoreticky uvažuje
nad obnovou svobodné a opravdové ČSL a druhé, představovaná především ing^ Cuhrou a dr. Sucháiikem a jinými se pokouší ilegálně založit Kreatansko-demokrntickou stranu, která by kolem sebe sdručila
progresivní politicky orientované křesíany. Není nutné opakovat,
že krátce po tomto pokusu jsou vlastně všichni zakladatelé opětovné uvězněni a strach z nich je tak velký, že jtiou perzekuováni
vlastně až do jara roku 196tí. Zřejmě směr KD byl velmi pokrokový,
když z rěj byl takový strach.
Ovšem reku 196tí většina stoupenců KD vstupuje do řad ČSL o tím,
že obnoví stranu jako nezávislou politickou 3Ílu. Názor-, že ae na
svobodném «jezdu CoL změní název na KD byl dosti podstatný. Podstatnější nežli změna názvu byla a je otázka jiná. Zda je reálné vytvožit novou stranu v rámci širokého proudu nebo ne. Já ae domnívám, že odpoveá není zcela jednoduchá © že zde musí být přihlédnuto
ke konkrétní 3Ítuoci ve společnosti. Je pravdou, že ČSL je silně
zprofanována, ale je také skutečností, že zdrcující v&tšina jejích
členů nemá nic společného 3 vedením, které je dooud jmenované a to
neodvolatelně přes tzv. Ni\ Zde je nutné volit jistý kompromis,
aktivizovat členskou základnu a krok za krokem prohlubovat demokratizaci strany až ke špičce a zároveň stírat přehradu mezí těmi, kteří jsou zatím pro stranu nepřijatelní a nebo jejichž aktivita přesahuje součó3ný atupeň přijatelnosti, Rozhodně vš^k není možné odsuzovat a útočit se záměrem rozoít, protože to by byl politický omyl.
Tak jak autor článku, na který odpovídám, vedl a vede politiclcý spor
s funkcionářkou Ó3L z okresu Kroměříž, za který je mocensky perzekuován, tak je nutné vést postupný apor ve všemi Členy ČSL, kteří
nefehápou a nebo nechtějí pochopit vývoj. Ovšem tento apor jé sporem o vnitřní obrodu a demokrati .svaci strany o ne o je^jí konec,
Závěrera však opět připomínám, ŽP kž-eeí&rwká aktivita ae nem&že
omezit jen na obla3t politické strany a navíc ani ne jediné. Je
zcela nezbytné pracovat ve všech možných a povolených, ale také
dsea ještě nepovolených strukturách a pomalu stírat rozdíl mezi tím,
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PovaJuji sám tento článek za pouhý námět do diskuse,která se pravděpodobně okolo tohoto tématu rozvine a věřín,že bude dán prostor právě v Křestmských obzorech pro polemiku,která povede k cíli.
Protože se však domnívám,že tato oblast bude zuj 'mat stéle větší
okruh k-"e stenů, návrhu ji , aby došlo k přípravě nového teoretického časopisů,který by se věnoval výhradně společenským a politický 11 otázkám po
vzoru 'bratislavských listů",které jsou zaměřeny na Slovensko,Musíme
urychleně překlenout téměř 40 let trvající ticho a nezájem o uvedenou
problematiku,souběžně y.k vstoupit do veřejného dění bez čekání na tu
vytouženou hodinu H.Ta nenastane,tu musíme připravit.
Jiří Stříbrský
- o - o - o Pracovník sekr.pro věci církevní poučuje funkcionář.'1 krajské org.ČSL
v Brn"1,
Historií a nejnovějším vývojem vztahů mezi státem a církvemi v
ČSSR se zabýval ve svém vystoupení na krajském politickém semináři ČSL
Jihomoravského kraje včera v Brně pracovník sekretariátu pio věci církevní Jn KNV Pfrúr.IAil.Hudec.Zabýval se kořeny nábo;. inckého přesvědčení
obyvatel kraje z hlediska duchovních tradic,historických vazeb i současné skutečnosti a stručně rovněž charakterizoval skupiny věřících občanů. Připomněl v této souvislosti,Že v kraji pracuje 12 cíj kví a náboženských společností.Zmínil se také o současné církevní politice v SSSR.
Když hovořil v závěru svého seminárního vystoupení o (Js.straně lidové,která sdružuje převážně křesťansky smýšlející občany,ocenil pozitivní roli jihomoravské krajské organizace při bu ování, socialismu.
Zdůraznil,že další pozitivní rozvoj úrovně církevní politiky je - jak
vyplývá z dlouhodobé koncepce - v zájmu věřících i soclaliftické společnosti.Na závěr politického semináře,jehož průběh řídil člen PUV a předseda KV ČSL,poslanec FS ČSSR br.Boh.Servus,vystoupil po obsáhlé diskusi
člen ÚV a vedoucí tajemník KV ČSL,poslanec FS ČSSP br. J.Bnrtončík.
:
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0 vztazích mezi státem a církvemi.
Člen předsednictva a tajemník ÚV KSČ J.Fojtík p'ijal včera delegaci Rady pro církevní otázky při radě ministrů SSSR,vedenou jeho předsedou K.Charčovem,která je v těchto dnech na přátelské a pracovní návštěvě v ČSSR.Vzájemně se informovali o zkušenostech obou zemí v oblasti
vztahů mezi státem a církvemi a zdůraznili úsilí o jejich pozitivní vývoj podle konkrctních podmínek Československa a Sovětského svazu.Přijetí se zúčastnil místopředseda vlády ČSSR M.Lúčan a náměstek ministra,
ředitel Sekretariátu pro věci církevní vlády ČSSR V.Janků.
Lidová demokracie ¿5.8.1938

