K S ï S ï A H S K É
<

1988
15. září
číslo 7

O B Z O R Y

O b s a h :
Výzva k účasti na pouti v Šaštíno
Au» .Navrátil:Otevřený dopis č.1

1

Pcáněty katolíků / ivacctibodová petice/

3

Kardin \1 Tomášek : Kaše aktuální problémy

5

Aug.Navrátil: Vysvětlení k dalšímu průběhu petiční
akce

12

Vý zva věřícím

13

V^ zva spoluobčanům

15

Seznámení s návrhy věřících občanů

16

Úvoclní list - Kilí přátelé bratři a sestry

17

Dopis otce kardinála Tomáška k petici

18

Podněty katolíků /31 bolové pctico /

19

Zhodnocení petiční akce na Slovensku

25

Dopis z Bratislavy

30

O sekretariátu pre veci církevně

30

Další příspěvek k pouti na sv.Hostýně

31

Jiří Štencl:Podnět ke stížnosti pro porušení zákona. 32
Lékařská expertíza švýcarských lékařů

33

MUDr Vlad.Komár:Psych.vyšetření Aug. Navrátila

35

Maria Komárová : Boli sme při tom./reportáž/

37

Dva dopisy Otce kardinála Aug. Navrátilovi

39

Ďopis katolickýn věřícím fieoh a Mcravyt
B r a t ř i

a

s e s t r y l

Na letošní rok připnčó ?0o výročí vzniku Československé republiky*
70. výročí soužití našich nároůá ve spoloíínóiB státě. Domníváme se, iío
právě katoličtí křes černé by míli jako první a skutky co mošno praktickými osvědčovat, řo tot:> soužití je přc3 veochny vnější neonáao založen«
na hluboké vzájemné lásce a úctě - tím lépo, může-li so tak stát pod záštitou Panny Mario, Matky jednoty křosííinúl
Tradiční pcuí k Ponn3' Marii S^.imib^Jastné v ŠaStíng jo lot,->8 prt
Slovensko zárovorí slavnostním zakončonínt Mariánského roku. Vyzýváme prute věochny věřící v Čechách o zvláiítS na Moravě /vřdyí Šagtín lefcí vlastní' na moravsko-elovonakém pomezí/, aby se duchovně a podlo možnosti i
fyzicky připojili ke svým slovenským bratřím na této pouti. Společní bwdeao prosit Pannu Marii, aby byla ochránkyní naSÍ jodnoty a přímluvkyní
za lepší pfríStí pro těžce zkoušený katolický lid nafcich zemí.

Játer Václav MAlif

9f» Václav BENDA

Aw^Uítin N A V E T O

P. S»

Bohoslužby a áalSÍ duchovní pre^nw v

začínají jié v

•»eéer 17. 9. 1986, budou probíhat nepřetržitě ař do ranních hodin a vyvrcholí v neděli 18. 9. 1988 v 10,30 hodin slavnostní raěí svatou, je^ísté
hlavním celebrante« bude biskup JAn

SOKOL.

r'ii -- »v •

x

î V -X * ¿ Ï

I

»w>

•er

•

. is*'.' i * • : !
• .

ti ..

v

%

ft

.1

•

-t ; v«

v

.f *

i

.. ¿i -h
a

.

:aç:n (jo 'ifiKtvríe « ]:iť; .q v.:. ' f. ? n

biu

;

H

x

v

i m-

*i/Oi

«'•; v .Ol

fcíSJtlřJorf

ivíi

' • .•• , * v
•

s .toa

• y <1 ••. os,: ;
Î ... ¡

. r

.. 3' A

.

."irjîv-v

;«>o.vl >

,. v' "1 . . . M v*'./' -I « VI ř? í

• .

• v.. ?

' af^íř i?
• •• • - .i

ft. . ' . ;

o

I'

O

•

• 1.

• • U-;
t

w: ť

rt

.V»?;* •.* t • a ciJ

Ir, • •

V.i^' ; h

»VtVAtf rit*««»/*

i'1' •

• ' v 1 *, >->hv

;
, f

,

< • I. ř -, '

V'

.1

."

» .;*..

' •. '

Mi

- í-

ríř1 f- o

"''.i

Ú 7 .18

a,'1

vjn

wtoJW

w M i

• B «H
âi;

:

'* n

- .•;•' :

- *H„

/?

:

-"V »

;

; i ; • - *

"V
.: V

r

-< f ! •. r

ŽV jt ; /.J

„' .

.'>»' J
<

:r'

, V/ í
"/.

v'

••'•J *<)

*
•

: •
f..

-

1

-

P o k r a č o v á n í
o vzniku a průběhu petiční akce s názvem "Podněty
katolíků k řešení situace věřících .občanů v ČSSR".
V pátém čísle KO bylo zveřejněno jak celá akce před deseti léty začala.
V to»to -čísle zveřejňuji otevřený;iďop5is č. 1 's'vylíčením^jak se celá
-záležitost dále vyvfjela.
.o
t- l.
- - - - _ _ _ - - _ _ _ ,
- _ _ _ _ ' _ U?'¿i _
_ _ _ _ _ _
Augustin Navrátil, Lutopecny 14, 768 31 p. Zlobice
»v
•
'
í
•*
•j ...
< Lutopecny 25. 1. 1985.
O T E V Ř E N Í
D O P I S * Č.
1

Prezidentu ČSSR
Federálnímu shromáždění ČSSR
Vládě ČSSR
•
Generální prokuratuře ČSSR

«
ť

Ústřednímu výboru NF ČSSR
Ústřednímu výboru KSČ n
Ústřednímu výboru Ceskosl. strany lidové
Ústřednímu výboru strany socialistické
o
Měl jsem již několikrát co činit st vyšetřujícími i soudními orgányf
.-byl jsem nejen vyšetřován, ale i s^uzeri a odsouzen. ,Byl jocm také vyše" třován a pozorován na psychiatřicťých ústavech 'a klinikách a poslézo po
soudním rozhodnutí jsem se musel podrobit nucenému ústavnímu psychiatrickému léčení a několikaletému omezení způsobilosti k právním ůkonům.
A» to všechno prrtc. že jsem jako občan notfhtěl' pasivně přihlížet k
"Irůzným vážným nedJstaikum, pr\ hléiuům a nezákonnostem, k^oré se u nás vyskytují* P,- dřivějšicn negativních zkušenostech s uplatňováním občan-^
u
'ských práv v tét oblasti ;fr.em se proto chtěl vyvart vat všoch případných
chyb, kterých bych se snad m hí' dopustit a protr> joem s'Q přodom písemně
ebiátil na různé orgány a instituce, které by mohl'y nebo měly být ktfinpstentní se k dané věci vyjádřit.^ S jejich odpovědni na mé dotazy. Žádosti,
případně od-.;cléní a stížnosti á* jiná jednání a n:Lmi bych Vás chtěl 'touto
cest:u seznámit.
U P L A T N Ě N Í
P E T I Č N Í H O
P R Á V A
•, ,'v
'Občané a organizace mají právo
obracet se k zastupitolsk^n Sbo• >-'J
rům a k ostatním státním orgánům
s rfávrhy, podněty a stížnostmi;
0
'
státní t.rgány jsou povinny/je
0
Odpovědná a včas •vyřizovat
1
'
'
/
Cl. 29 Ústavy ČSSR /•
—r-vt
o
">-1 •
Protože veřejní činitelé církevní i, státní, mluvíce o poměju státu
k církvím vícekrát konstatovali, že v téi}<b oblait í dosud exiotují o té-..
vřené otázky,^ chtěl jsem se k tomu problému vyjádřit a zároveň učinit
návrh k nápravě dosavadních ned;statků a <na vytvoření lepáích podmínek
-pro náboiens)<rj život věřících, o>~ž jsem shrnul do čtrnácti, později dvaceti bocůo S tedeem této petice jsem se poaťupně obrátil na několik'.advokátnich poraden a na růuné státní a politické organy či inctituce s
žádostí o vyjádiení zda podepjáni a předkládali k podepsání přiložené
petice a její se.láni s podpisy Sboru ordinářů CSSR i státním orgánům je
v souladu a článkem 29 Ústavy CSSR a jinými našimi platnými právními; ..
předpisy.
Ukázky písemných odpovědí na % ů j dotaz?
'
"
- JUDr. Ivo Beneš, ved. advokátní poradny v Kroměříži: ...Já gám nejsem
oprávněn, abych dával nějaké vyjádřeni k této petici, potíěvádž 's 'obsahem podnětu a s návrhy nesouhlasím.
- JUDr. Dvorský, advokátní poradna -č* l.-Praha 1 Národní třída:
.-přiložené' Vám vracím petici, kterou jste mí zaslal. Naše advokátní ^po^adna
je poradnou, která se zabývá případy s mezinárodním prvkůtu Doporučujij
abyste se sbrátil na nenbližší advekátní poradnu v místě Vašeho bydliště-, to 'je: v Kroměříži.
- "
<
:

- JTJDr. Richard Beck, advokátní poradna Brn?, nám.. "2 5. * února: ...V příl"ze vracím Vaši žádost o vypracování písemného posudku vzhledem k tomu,
_ že taková činnost není v náplni a úkolech advokacie ve.smyslu zák. č.
118/1975 Sb.
.
- JUDr. Jindřich Skácel, advokátní poradna č. 1 Brno, Divadelní 6: Doporučuji, abyste se osobně obracel na advokátní poradnu v Kroměříži... r
...v tomto směru Vám může nejkvalifikovaněji poradit Katedra ústavního
práva některé z našich^právnických fakult.
- JUDr. Jodas, tajemník Ústředí české advokacie v Praze: ...nepřísluší
jim vydávání pcsudků ke konkrétním písemnostem. Obdobnou činnost nejd o u oprávněny provádět ani jiné orgány advokacie.
- J^Dr. Ivan Kudela, tajemník děkanátu právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze: Právnická fakulta jako vědecko-pedagogická instituce no. ní oprávněna poskytovat právní porady v konkrétních věcech.
'-JUDr. Zdeněk Sovák, Nejvyšší sftud ČSR: Sděluji Vám, že Nejvyšší soud
CSR není za daného stavu věcí k posouzení žádosti kompetentní, byl pro. ' to Váš připiš zaslaný Nejvyššímu soudu postoupen Generální prokuratuře
CSR k dalšímu opatření.
Dr. Maier, I.íinisterstvb vnitra ČSR: Váš dopis ze dne 25. 12. 1981 jsme
postoupili ministerstvu kultury ČSR - sekretariátu pro věci církevní k
dalšímu opatření.
- František Jelínek, ředitel sekretariátu pro věci církevní, ministerstvo
kultury ČSR: «..náboženství se důsledně považuje za soukromou záležitost věřících, katoličtí věřící se zajímají pouze o vnitřní otázky své
vlastní církve.
- Dr. Kotulánová, ministerstvo spravedlnosti: Vaše podání, jímž joto 3G
obrátil na ministerstvo spravedlnosti, jsme postoupili '( důvodu příslušnosti k dalšímu opatření min. kultury CSR v Praze, sekretariátu pro
věci církevní.
- Ing. Jiří Havlát, hlavní kontrolor Výboru lidové kontroly CSR: K Vašemu dopisu ze dne 5. 2. 1982 Vám sděluji, že Výbor lidové kontroly ČSR
není vybaven k posuzování petic, zda jsou v souladu s našimi platnými
předpisy a není k tomu ani oprávněn.
- JUDr. Anna Horáková, okresní prokurátorka Kroměříž: K Vašemu dopisu poukazuji na čl. 34 Uotavy CSSR. Na další urgenci: K VaSemu opětovnému
dotazu Vám doporučuji se obrátit na některou z advokátních poraden,
které v konkrétních věcech Vám mohou poskytnout v rámci jim stanovených povinností právní poradu.
- L, Steinmasslová, Rudé právo: Vzhledem k t»mu, že jde o právní otázky,
ke kterým je kompetentní odpovědět příslušné ministerstvo, sdělujeme
Vám jeho adresu: Ministerstvo spravedlnosti, Vyšehradská 16, Praha 2.
- Dr, Jana Maříková, Kancelář České národní rady: K dopisu ve věci řešení situace věřících občanů ČSSR, sdělujeme, že jsme podání postoupili
k dalšímu opatření ministerstvu kultury ČSR.
-

2

-

•• Caiera?vií prokurátor ČSR ani po pěti urgencích neodpověděl.
- Ústřední výběr národní fronty ani p® třech urgencích neodpověděl.
- Ústřední výbor KSČ ani po několika urgencích neodpověděl.
Bylo -podáno celkem přes padesát žádostí, urgenci a stížností, dotaz
však zodpovězen nebyl.
Příloha: Podněty katolíků k

^iti^ace věřících občanů v ČSR.

Podněty katolí ků_k_řešení situace věřících_obČanú v ČS3.

- n .#

Veřejní činitelé státní i církevní, mluvíce o poměru státu a církví, ^ícekráte
konstatovali, že v této oblasti dosud existují otevřené «tisky. Jo proto spravedlivé a v souladu s naší Ú6tav*u (31; 29), abychom se jako věříol občane také
k nim sami vyjádřili a tak kladně přispěli k jejich řešení.
Ve svých návrzích vycházíme s mižností, která nám poskytuje naše ústava z přijatých helsinských dokumentů a především dodržování základních js.isad marx-loniniamu v nábož. oblasti, ve kterých so uvádí, ž.e "každý musí mít volnost vyznávat
jakákoliv náboženství nebo nevyznávat žádné n^bofconství, dělat nějaké rozdíly maži nbčanv pokud jde • jejich práva j souvislosti s nábož. vyzn.-i.nim je napr»sto
nepřípustné, z oficiálních dokamuntů musí být bezpodmínečně odstraněna jakákoliy
zmínka # tom či onom -/znání občana, církve se musí 3tát úplň* svobodnými, na státní moci nezávislými spolkv občanů stejného smyšlení - jon důolodně splnění těchto pfžadavkú může skoncovat s hanebnou & prokletou minulostí, kdy alnkev byla, v
nevelnické aávisloSti na státu"*(Marx - Engel» - Lonin - 0 ateismu str. 137,
nakl. Svoboda, 1974.)
Z těchto uvedených jásad tedy vypljiají i naie návrty za předpoJiludu, žo atát
nobude afii zasahovat, či oraozevat tprávnčnau nábož, íinno»t ^írky»«
Návrhy k nápravě nedostatků a na vytvoření go^nínok pro^lc_p&í__njvb»žonok^ život.
•}

'

1) Žádáme, aby stát nezasahoval dj do v/bšru a nnurčtval požot Btudontů na toologickýah fakultách a rovněž aby nezaaohovrl dft výběru vyučujioíoh.
£)Žádámo, aby byl zamozr.a nezákonný nátlak «. zaatíaáoviflí rodičů a dětí při jojloh
přihlašování do vyučování nátoženotví. Přihlášky do nríbofcc mitví oljy su nt.'musel ý pciávat vo šk>'lo, náboženství aby se vyučovalo od 1-9. tř. ZD3, případně
i na dalších školách. Aby toto vyučování nt.bylo jm»fQno\jen na prostor školních budsv, ale podle potřeby dohodou i mimo oUoljf ^ftm, kdo jsou pro tu pod L
minky. Aby ae ryučovalo hnrcd ad začátku školníh« roku, Počot vyučovacích hodin
aby nebyl «mrzen a závislý na počtu žáků.
3) Žádáme oficiální písmeně prohlášoní - vorejně,, £c náboženská rýcl>ova"dětí
nfismí být překážkou prw jejich přijetí na studium ricoh střoJních škol a na
vysoké škely pcd. smíru - práv., mc-dociny a dařáíoh. Z tohoto íůvogUj, aby so'
neuváděly v komplexním hodnocení žáka nejen údaj« a nábož. vyznání žáka a ra dičů, ale i příp. docházka žáka do náboženství a vúhcc jakákoliv xrnínka o náboženství, protože každý takový údaj může být zneužit k diskriminaci iáka v
podmínkách, kdy wficiální ideologií vo státě je marx- leninismus.
Žádáme, aby každé farní společenství mohlo mít legálnš farní radu pobo aby
jakoukoliv jinou farmou mohli být laici nápomocni kn^žím, aby kolugiálně pomáhali řešit problémy farnosti a také protfc, aby so mohla racionalizovat
duchovní správa.
. '
5) Žádáme. aby bia přesně vymezena pravomoc církevníoh tajemníků v tom amyslu,
aby bylo zamezeno svévolné odníminí státního aouhl&au t výkonu činnosti duchovních, především za horlivější činnost, zvláště s mládeží.
Nejlépe by však bylo, kdyby tato funkco byla úplné zrušena.
6) .Žádáme, aby bylo respektováni, přání mladých křpaíanů pro vstup do řeholních
společenství a t-itó aby nebyla žádným způsoben rt své ěinnosti a eiistonci
omezována. •
.
7) Žádám?" o možnost sdružování jak pro dospělé Jcřesíauay, t%k i pro
mládež i mimo kostel ve společenství s knč-zem.
6) Žád4me umožnění duchovních cvičení (exercieií) pro fazoá

jfiřoaíanakou

stavy.

9) Žádáme možneve-t vzájemného Btyku s k.n&sí. organizaoemi r aclám uvětS,

10) Žádáme mozno?t vlastního.-tisku podle skutečných potřeb věřících.
11)Žádáme. m.oinost odebírání. zahraniční nábož. literatury podle «ájmů a potřeb

věřícijh^'. '

o

12. Žádáme právo na pořad-.v rozhlase a televizi pe dohodě se aborem wrdinářů
nebe později s přodsedou biskupské konfcreifcu.
12) Žádáme urychlené .a'důsledné dokončeni rchabilitaco
-si.ij<fikží:t řeholMků a laiku.

nezákonní) odsouzených

zamezení diksriminace věřících křesianů v zaměstnání, přodivĎím

vo

15; - žádáme zamezen' svévolného odstrašování kříži, kapliček, s*ch » jiných
nábož. a kulw.turuítfh památek po našich přoicíeh z návsí, cost, ®č«t
•
-isa jiných míst
i.

.

16) Žádáme, aVy státní orgány umožnily jmeasvání nových biskupů, j,.k tomu jo 1
v jiných socialistických státech.
17) Žádáme odluku církve od státu t'k jak v jiných socialistických státveh.

c

18) Žádáno, aby byl vrácen stitní souhlas k, výkonu duchovonakj činnosti voom
kněžím, kterým byl odebrán.
i •y
i
•
19) Žádáme, aby byla umožněna stavba novýeh kostelu tam, kdo je jich zapot.obí.'
20") Žádáme, aby byla. povolena alužba stalých jihni, ^oří by byli »áptróooni
kn žím tam, kie sám kněz ns pastoraci neat:»ěí. V jiných zomíoh, kdo noní
dostatek knčíí jc tuto prače božná.
.
.
Ujieíujerie, že tyto naae návrhy a po^noty vyuházr.jí výlučně'z naůioh potřeb jak je sami cítítoe,z našeho zájmu o normální život v tomto světě, i touhy
00 pwkQné a činorodé práci pro naái společnost, z pocitu odpovědností za hednotyt ktoré pokládáme zasyrohoYan^, z úcty ke avó víře a k sob samým.
Doufán», že nalezneme u představitelů našeho veřejného života^ nimž so
přímo i prostřednictvím svýeh církevních představitelů obroaímti s těmito podněty a náv*hy pochopení a snahu za^intit ním účinný» způsobem vnější podmínky
pro rozvoj vnitřního života duchwvtího a zajištění lepší budoucnosti más vóooh.
Směrnicí pro naši aktiritu a společenskou angažovanost jo nám encyklika
Jaaa XXIII. řacem in terri«» kde v čáeti páté "Napomenutí a týzvy k věřícím"
ukládá svatý Oteo porinnost ú»a»tnit se činně vořojného života tak, aby hospodářské, sociální, kulturní a >olitickávzřitení nepřekážela, nýbrž spíše potuá- .
hala lidea jejich zdekoaalěváaí a to at už v řádu přirozeném nebo i nadpřirozené«, (Jar XXIII - Pacem in terris, »tr.
nafcL. Vyšehrad, 1909)«
Ztotožňujeme se preto tjké so «taacvisken sv. Otce Jana j-avla II., ktorý ro
stj eAoyklice Vykupitel člověka utádís: HJe př<*to těžké přijmout třoba i jon
a čistě lidského hlediska stanovisku, podlé néftež pouze ateismua aá občanské
právo ve veřejném & »polečen«kéiA životě, z tím co věříeí jakoby zo záflady japu
sotva trpěni mebo Se s nimi jedná jako z občany nižJí třídy či dokonce - ano
1 to so stalo - jsou zcela zbaveni občanských práv
Přesto vřak z moci svého úřadu se chci jnúnctn věřících celého světa obrátit
ty, na nichž nsjakým způsoben lávi»í organizace veřejného společenského živeta.
Žádám je Snainěf aby respektovali práva nlboženství a působeni církve, ^ n í to
prosba o n-jakou výsadu, nýbrž o respektování zásadníhc práva, jehož upl-tnová»»
jí- jednía že ?áa£d*ícfc. měřítek opravdového lidekéht pokroku v každém režinu,
spilečnusti, syitéru či prrstrodí» (Jan Pavel 11,, Vykupitel éluvěka.)

F R A N . I I Š E K - k a r d i a á l - T Q M ^ Š E i C
a r c i b i s k u p
p r a ž e k ý
a př*dse4a Sboru ordinéřů CsfL
fi. j, 120/86 Ord»

V Praze 30. dubna 1986.

Vážený pane ministře!
Ve smyslu Vašeho návrhu při osobním jednání s Vámi dne 18, dubna
dovoluji si Vám předložit některé naše zvláSt naléhavé problémy, které
je nutné řešit.
I. lj_á_5

E_r_á_v_n_í

řjá_d
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r}_ó_b_o_S_e_n_s_k_éi

Především se obracím na Vás s podnětem, aby s postupnou dopurací na
šeho právního řádu byla zváženo také potřeba novelizace dosavadních
předpisů o církevních a náboženských společnostech v GSStf,
Mám na mysli zvláště zákon č. 218/49 Sb. o hospodářském zubezpečení
církevních a náboženských společností státům n to s vládním nařízením
provádějícími tento zákon pro jednotlivé církve a nábolenské společnosti.
Jde o předpisy letos staré již 37 let, během nichž došlo k změnám
jak v čsl. právním řádu, tak i v oblasti církevních předpisů.
Uvedené normy pocházejí z doby před vydáním nevd Ústavy CSSR, před
zavedením federálního státoprávního uspořádání, před novou úpravou působností fo•!orálních republikových ústředních orgánů, a proto jíiou z
hlediska formálně právního i terminologického v mnoha směrech překonány
Podobně je toa.u v oblosti církevních předpisů, kdo došlo /jde o cír<
kev římskokatolickou/ k některým změnám, zejména v souvislosti s II. va'
tikánslQm. kor.cil em0
Ukazuje so, Se dosud platné předpisy z dřívější doby jsou v praxi
příčinou rázných nejasností a pochybností jali z hlediska administrativního, tak z h".Miska postihů pro jejich porušování, zvláště když v trestním záíoniír zejména v § 178 "Maření dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi" nejsou skutkové podstaty trestních činů uvedeny,
Prcto očekáváme, že otázka novelizace základních právních předpisů
o církevních a náooženských společnostech v GSoR bude příslušnými státními orgány přezkoumána a to za účasti zástupců církví a náboženských
společností.
II.

R_ů_z_n_é
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Kodex církevního práva, jali dřívější tok i nově vydaný s velkým dú
.rázem ukládá povinnost jak rodičům tok duchovním správcům, aby se posta
rali o zabezpečení náboženské výchovy dětí a mládeže. V novém kodexTu se
to ukládá isvláěrt v kánoně 220, 52<J § U 1136.
V našich podmínkách je v tem již dlouhodobý problém. Proto jsem v
této záležitosti podal jménem ordinóřů č$R žád03t na naši vládu 7. července 1977 a 11. února 1930.
V další žádosti, kterou jsem podél 18. prosince 1980 se podepsal ta
ké předseda Sboru slovenských ordinářiiu biskup Joeef Peraxie-c, nebot problém začal být naléhavý i V oblasti SSIU

Tuto společnou žádost jsem praaent&vaX dalším podáním 30. srpna 1981,
26. května 1983, 31 . srpna 1983 a posledně lotos 7. března >í>8ó. Dosud
jsem však neobdržel žáč^ou odpověei.

iLELÍLíLILt
Vyučování náboženství je podloženo § 5 aálronn 213/49 3b., které zní:
Povinnost vyučování náboženství:
Duchovní působící v iuchovní správě jsou povinni vyučovat bezplatní
náboženství na školách, není-li o vyučovaní náboženství jinak postaráno.
Rozsah této povinnosti a bližší její úpravu stanoví v dohodí s ministerstvem školství, věd a umění nařízením ministra, který Pídí Státní úřad
pro věci církevní.
Vládní nařízení č, 219/49 Sb. k tcrauto zákonu upravuje vyučování náboženství v § 15:
I; chovní v duchovní správě jsou povinni becplatně vyučovat náboženství
na školách prvního a druhého stupiě, neničil tfu farním obvodií o vyučování
postaráno zvláštním učitelem náboženství.
Původní text vládního nařízení měl ještě %dtfctar«c '¿-6, ale ty byly
zrušeny vládním nařízením 6. 36/71 Sb.
Sekretariát pro věci církevní ministerstva kultury CSR vydává podrobnější pokyny pro přihlášky o rozsah vyučování náboženství.
c/ N á v r h

nové

ú p r a v y

1. Podle § 5 zákona č. 218/49 Sb, se itanoví podmínky pro vyučování
náboženství mimo školu, v církevním prostoru.
2, Církev si zajišťuje vyučování ve vhodné nť3tn»etl m faře nebo v
kostele,
3, Vyučování je bezplatné, povinnost vyučovací jo založena v § 5 zákona 218/49 Sb., Vládního nařífeoní č. 36/71 Sb. Pokud by vyučoval zvláštní učitel náboženství, potřebuje od příslušného církevního úřadu kanonickou misi a státní souhlas.
4. Přihlášky dští k vyučováni náboženství přijímá farní úřod do konoe června. Přihlášku podepisují zpravidla oba rodiče. Nevyžaduje co podpis zejména toho z rodičů* který je během června mimo své bydliště. Pokud je dítě svěřeno do péce jiné blízké oscrtté než rodičů /dědeček, babička a j J na celý školní rok, stačí podpis této osoby k přijetí přihlášky. Pokud by rodiče nesouhlasili s vyučováním náboženství, mohou své
dítě z tohoto Vyučování písemně odvolat.
5. Rozsah vyučovacích povinností a rozdělení dětí do oddělení provede na návrh duchovního správce místní Ordinář podle počtu přihlášených
dětí, jejich všitu a vzdálenosti bydliště od místa vyučování náboženství.
Rozpis hodin a místa vyučování se zašle ůe konce srpna na vědomí okrasnímu církevnímu- tajemníkovi.
6. Kemůže-li zajistit příslušný duchovní správce vyučování sám nebo
s pomocným duchovním, může vyučovat jiný duchovní nebo vhodná laická osoba mající dostatečné vědomosti doložené katechetickou zkouškou. Místní
Ordinář v tomto případě si vyžádá souhlas pro tuto osobu od krajského
tajemníka během srpna. Odměna za toto vyučování je výdajovou položkou
farního úřadu.
7. Pokud by podle přihlášených dětí namohl duchovní správce zajistit vyučování ve vlastních prostorách církve a y případě větší vzdálenosti 'dětí od možnosti se zúčastnit Vyučování mimo školu, předloží farní
úřad se souhlasem svého Ordináře přehled přihlášených dětí podle tříd
řediteli školy do konce června, aby mohlo, být zajištěno vyučování ve
školách v příštím. školním roce»

K tomuto rozhodnutí vedly Ordinóře ÍSSR tyto závažné důvodů': Vývoj
zákonodárství a ¿stavy, jako základních-zákonů naší socialistické společnosti. stéle více se odoláni od dřívějších o již přežitých forem po~
měru státu a církve, zejména od státrnNo církevníctví, které je přo^ii;ícgh feudálních a buržoaziích režimů. Proto tonto vývoj spoje důsledrě •
k formám rozluky státu a církrc, jak ji také formuluje nejnovójší UsKava SSS?.e
Vý-oj našeho socialistického zákonodárství od r. 1946 zavedl do
vzájeriých vztahů některé prvky rozluky státu a církve, která se vývojově budou prohlubov; .>
Při tom však jak u nás, tak i ve všech socialistických státech je
ústavně zaručena svoboda svědomí /čl. 22 naší Ústavy/, rovnost všech občanů před zákonem, která je navíc v naší společnosti zajištěna tím, žo
stát a společnost dávají všem občanům možnost a příležitost ve všech oborech života,
V tomto vývoji se stát stává ke všom konfesím neutrálním a v,mužích
své suverenity jim zoručuie sféru jejich vnitřní svobody řídit si samostatně ony záležitosti, které ve více nož stoletém vývoji kultového
práva jsou označovány jako sféra vnitřních věcí církevníclu
Domníváme se, že při ustálení výco^o vztahů mezi státem a církví jo
vhodná doba, aby vyučování náboženství bylo převed ono c]o aféry vnitřních věcí církevních, ,které si oi -Icve pravidelně zajiStujo samostatně
bez Mraznější státní poqoci pod garancí ústavních svobod občanů colého
právního řádu.
Proto předkládáme návrh, který jo veden snahou vyvarovat oo možném
rozporům, ktoré přináší vyučování nábožonství na půdě socialistické
školy. Náš návrh je diktován plným chápáním i kritickým po^luduui na další vývoj našeho státu, jeho národů i včoho lidu, jehož blahu, rozkvžtu
a míru chceme vždy sloužit.

Dokud byly v ČSR v činnosti dvě teologické bohoslovecké falculty a
řeholní teologické učiliště, nebyl u nás žádný problém se zabezpečováním kněžského dorostu.
Avšak jakmile byla v roce 1950 zrušena činnost CM bohoslovecký fakulty v Olomouci a všech řeholních učilišt, začal u nás problém se zabezpečováním kněžského dorostu. Tento problém má nyní v diecézích CSR
již rozměry velni znepokojivé.
Ukazuje to velmi jasně průzkum, který jsem provedl ve všech diecézích SSSR v roce 1963. V roce 1983 bylo v diecézích CSR celkem 4,32$
ffarností, ale kněží ve farnostech jen 3.092, takže nám chybělo k obarvení uprázdněných farností t«.244 kní*2íl Tento úbytek rychlo pokračuje,.
Zatím poněkud jiná situace je v SSft. V rooe 1983 bylo čolkem 1.330
farností a kněží ve farnostech T.390.
V tou je přesvědčující důkaz, že pro CSR, která tvoří dvě třetiny'
republiky, naprosto nemůže stačit kapacita jen ;jedné bohoslovecké fakulty.
Proto je naléhavě nutné obnovení Clí bohoslovecké fakulty v^Olomouci.
Poněvadž tento projekt vyžaduje náročnou přípravu, prfrto ie již velmi
naléhavé, aby státní správa ná» povolila co nejdříve aařídit na Moravě
zatím odbočku naší nynější CM bohoslovecké fakulty t.Č, v Litoměřicích.
3.
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Ka společné poradě Ordinářft v Hradci Králové ve dnech 30. a 31. srpna 1577 jsem «novu zjishrvniž* pí*»- začčíté »aí^gnl kněží

již nestačíme uspokojovat oprávněné požadavky našich věřících. Proto
jsme dospěli k závěru, že jc nutnéř abychom mimo jiné přikročili k zavedení trvalého jáhenství.
Je to podle rozhodnutí, • které vydal papež Pavel VI. <3$te 18. června
1967 pod názvem "Všeobecná, zásady o trvalém diaksnátu, který s-c má set—
vést v latinské církvi."
Proto i v této oblasti potřebuje náš zákon č. 218/49 o hospodářském
zabezpečení církví a náboženských společností státem novelizaci.
Žádost o státní souhlas k zavedení trvalého jáhenství jsem poslal na
"Sekretariát pro věci církevní při ministerstvu kultury CSR" jiv není '^borů ordinářů ČSR dne 6. listopadu 1977, 17. března 1978 /so gtntutom jáhenské služby/ a T1. února 1980. Dosud jsem nedqstal odpovřel,,
1. Jáhen je stejně jako kněz podle církevního ustanovení členem duchovního stavu, tedy i z hlediska státně právního duchovním v plném rozsahu, jak je o něm řeč ve vl. nařízení 219/49 3b,
otejnš je tomu i v církvi č-esko bratrské evangelické podlo vl. naříxení 221/49 Sb., která počítá k duchovním i diákony, t.j. jáhny a levity
a pro církev pravoslavnou ve vl» nařízení 222/49, které také zahrnuje
mezi duchovní výslovně i jáhny.
2. Proto církev může tyto jáhny ustanovit, v noííem případě so státním souhlasem, jako duchovní samostatné netto ponocné v plném rozsahu §
2,3 a 4 vládního nařízení 219/49 Sb.
Tyto své du-chovní funkce mohou vykonávat jako svou hlavní činnost
podle § 17 citov. vl. nařízení, nebo je mohou konat při jiném znmuitnání
podle platných předpisů sé sounlftsem zaměstnavatele, případně jako důJchodci podle § 16 vl. nař. 219/49 Sb.
Tím, že by jáhni převzali část duchovenských funkcí ve farnostech,
usnadnili by činnost kněží ne^cn v© městech, ale zvláště tčích, ktoří
pracují ve víc6 farnostech.
Při zařazení jáhnů do duchovni činnosti bude so u nás jednat předavším o jejich výpomoc při vlastním zaměstnání, tedy bez nároků na úhradu
zc státních prostředků. Tok mohou vypomáhat nejen různí zaměstnanci jako
jáhnové v době svého pracavrtího volna, ale teW důchodci jíiko jáhnové,
ovšem vždy se zachováním předpisů zákoftíku práce.
§:ÍStut_jáhG§ské_sÍu|b^
Náš Sbor -ordinářů na své společné- poradě v Praze ve dnech 7. a 8.
března 1978 projednal a přijal tento stutvrt S&honské služby:
Na základě pravomoci daných konstitucí II. vat, sněmu "Luraen gontiun" z 21. 11. 1964 čl. 29 » ustanovením "Sacrum disconatus" z 16. 6,
1967, rozhodl Sbor ordinářů ČSR na svém *a»edání dno 17. března \91Q v
českých a moravských diecézích jáhenství Jako saraestatný a trvalý h i erár*»
ahický stupen duchovní služby.
Proto Sbor ordinářů CSR vydává %§*%* »taWt ¿étuxiské služby pro území jejich jurisdikce:
HLAVA I. - Ylgobecné_ustangy
§ 1. V diecézích ČSRvse zřizuje jáhenství jako samostatný a trvalý hierarchický stupen ve dvou základních futitách:
a/ jáhenství těch, kteří přijmou jáhenské svěceaí jako svobodní se
závazkem celoživotního celibátu
V jáheňstrí těch, kteří přijme« jáhenské svícení jako ženatí,
i 2. Jáhenský úřed může být vykonáván bwí jato? hlavní povolání nebo jeko
duchovni, službě, -při- vlae-tnís- civilním jMe^^rtoání.

» v*

§ 3. Jáhen je členem duchovního stavu, je připsán službě své diecéze
/inkardinován/ a povolán ke zvláštní službě v církvi.
§ 4. Základní směrnice pro jeho přípravu vysvěcením, rozsah jeho činnosti» sociální zabezpečení a jejich ustanovení dávají se v těchto
dalších zvláštních ustanoveních:
HLAVA II. - Ustanovcní_zvláštní

§ 1. Jáhenstvi opravňuje vysvěceného ke všem úkonům duchovní služby mimo: sloužení mše sv. a viděl ování těchto svátostí: biřmování, svátost smíř<#u., pomazání nemocných, svěcení kně&stva.
§ 2. úkony proti těmto omezením jsou neplatné,
§ 3. Konkrétní činnost každého jáhna vymezí jeho vlastní ordinář.
§ 4. Svěcení jáhnů předkládá splnění podmínek k přijetí lc jáhenskému
studiu, které jo tříleté
§ 5. Studium jáhnů, pro něž bude dialconát hlavním povoláním, koná so na
teologické fakultě.
§ 6. Studium jáhnů, kteří chtějí konat duchovní službu při vlastním civilním zaměstnání, může být dálkové nebo externí,
§ 7. Dálkové studium je forna studia, ve které je samostatné studium
kandidátovo podle předepsané literátuty řízeno a doplnováno pravidelnými konzultacemi na teologické fakultě.
§ 8. Externí forma studia je taková, ve které so kandidát samostatně
připravuje ke zkouškám podle předepsané literatury pod voděním jodnoho nebo více schopných kněží, určených vlastními ordináři.
§ 9, Kandidáti jáhenstvi všech forem teologického studia so podrobí
zkouškám před profesory bohoslovecké fakulty.
§ 10. K jáhenskému studiu se mohou hlásit ti, kteří:
a/ mají středoškolské vzdělvn.í zakončeno maturitou. Výjimečně mohou být podle úsudku oru.muřo přijati ke studiu i kandidáti boz
maturity na základě ztfjiájtix.Coh přijímacích zkoušek,
b/ svědomitě plní své náboženské povinnosti a vedou vzorný život.
Svědectví duchovního správce nebo jiného kněze, určeného ordínáfet, aí jo dáno s plnou odoovědností.
. .
§ 11. U ženatých budoucích jáhnů se vyžaduje:
a/ aby v zaměstnání plnili svědomitě svěřené úkoly a pož'ívnli u
svých spolupracovníků i ve svém bydlišti úcty a vážnosti,
b/ aby vedli v manželství spořádaný a vzorný život a řádně vychovávali své děti.
c/ aby manželka dala písemný souhlas s jáhenskou službou manžela.'
§ 1 2 . £ro všechny kandidáty jáhenstvi platí předpisy církevního práva o
Irrcgulari uách a překážkách,
§ 13, Věk pro přijetí jáhenského svěcení je u ženatých nejméně 35 roků,
tx svobodných nejméně 25 roků.
§ 14. Pokud někdo po ukončení studia nemá požadovaný věk pro jáhenské
svěcení, může převzít úkoly, které nevyžadují diákonát, jestli ho
jimi pověří ordinář. Bude-li pečovat o prohloubení vědomostí a pokračovat v duchovním životě za vedení kněze, pověřeného k tomu or~
dinářem, může po dosažení věku zažádat o připuštění k jáhenskému
svěcení.
§ 15. Rozhodnutí o připuštění ke svěcení a k jáhenské službě přísluší
ordináři.
§ 16. Pro kandidáty všech druhů jáhenského studia pověří vlastní jejich
ordinář v místě jejich bydliště nebo v jeho blízkosti vhodného
kněze, spirituála, který bude vést kandidáta v duchovním životě.
§ 17, Po dobu studia vykonají čekatelé ^áker^rtvl každoročně společná duchovní. cvičení plných pět dní.
' '

-
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§ 18. Sociální zabezpečení jáhnů v hlavním povolání stanoví zákon
. 218/49 Sb.
.
§ Í9.' Jáhen, který vykonévá jáhenskou siuibu jako vedlejší zaměstnání^
má být fesotně zajištěn sám i se svou rodinou z výdělku ve svSm 1
. civilní» povolaní. Ordinář zabexpečí pdařnu za jeho výpomoc v
církevní službě z vlastních círlcevníoh zdrojů.
§ 20. Jáhni s potřebnou kvalifikací nohou být zaměstnáni na církevník
úřadech podle platných předpisů.
§ 2t. Pro ustanovení trvalých jáhnů do oíet jejich činnosti platí obdobně předpisy jako pro ustanoveni kněii, při tom rit se dbá na jeho
povinnost k vlastní rodině,
§ 22. Vstanovení jáhna při jeho civilním povolání je nutno provést vzájemnou dohodou v rámci platných n^cem»
4» S_t_á^t_n_í

§_oji_h_l_a_sj{
d_u_ch_o_v
———
—_
- — ————«- — — — —•
^
t> A
Zákon č, 218/49 Sb. jedná o státním souhlasu a zároveň stanoví'poamínky pro udělení a odnětí souhlasu. Praace je vřnk dost čaeto tvíková,
íe se .důsledně nebere zřetel na tyto podmínky a souhlas se odmítne 'především podle osobního uvážení pracovníků státního do&oru.
Ve skutečnosti je odnětí souhlasu zák*\z Činnosti podle § 49-50 'trestního zákona a ten je vždy dočasný. Může jej vyslovit soud a jen za
trestný čin, Při odnětí státního souhlasu duchovními st obyčejně nejen
neprokazuje porušení zákona, ale je vydáváno bez časového omezení, byx
i jen pro vyiiezcné území a navíc slouží jako negativní precedent pro <
orgány správy věcí církevních i v jiných krajích, oř záležitost nobylu
trestní, ale pouze administrativního zásahu.
Mimoto mnoho těžkostí přináší vleklé a dlouhotrvající judnání k přesunům v duchovní správě. ínk se stává, le ntfkteťé farností jsou dlouhou
dobu opuštěná a věřící se marně domáhají k*i<*ao,
5 •:

5..E-2JL2 JLíL2,íLÍ-.i
říejasná' je i otázka řeholních společností v ÍSSR. ačkoliv so mluví
o "řeholních duchovních" i ve vládním nařízení lt 219/45 S., dále v ustanovení o hospodářském zabezpečeni církve státem v § 2 odat. t.., y, §>>
15 odst. 1 "opati".
\ 0 '!l «
Od 1. dubna 1971 trvá ústní zákae, který vydal "Sekretariát'pro věci
církevní" při min. kultury, pokud jde o přijímání řeholního dorostu.
Avšak řeholní společenství, jak isužské tak ženské, jsou vnitřní
složkou církve, takže nelze je od církve oddělovat. Proto když naše
státní správa dala souhlas mezi 18 církvemi i pro církev římskokatolickou, tím vzala na vědomí i strukturu naší církve, do níž patří i řehble.
A navíc právo skládat řeholní sliby je výlučně vnitřní záležitostí církve a zároveň, vnitřním aktem svědomí každého pokřtěného člověka. •<•
Byl to proto naprosto neoprávněný akt státní správy, když v roce .
1950 dala násilně deportovet cleny a členky řeholního společenství•& t
když v roce 1971 vydala ústní zákaz k přijímání řeholního dorostu.
Kaši věřící občané stálo žádají pro sverz duchovní potřebu dostačující množství náboženské četby. Tento tisk u nás sice vychází, ale v tak,
nízkém nákladu, že je velmi rychle
řroto tato skutečnost «aá
u nás již tak absurdní rozměry, že náš věřící nedostane v běžném prodeji .žádnou katolickou knihu.
A pokud jde o náboženské časopisy, je to ještě svízelnější. U nás
vychází asi přes 800 nižných časopisů většinou bohatě vybavených, ale
pro naše věřící^ kteří, tvoří většinu nášleh občanů, vyenátegi jen "Ka-?
tblické noviny" a to pouze vt> třo<íh.Aistoo^n<i*elkáh» foaráátu/!/.

-
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A tc-nto nevelký prostor ještě více omezuje "Sdružení leat. lcnéží - Pacem in terris" zprávami této své organizace, ačkoliv nají svůj měsíčník "Buchavní pastýř" a bohatě vybavené občasníky, které vycházejí v
rámci našich krajů.
7 • E_x_e_r_c_i^c_i_e_^_g^r__o
ljri_i_k_i[
Ve vnitřní struktuře církve se považuje za samozřejmé, aby bylo zabezpečeno konání exercicií, neboli duchovních cvičení nu3on pro kněze a
osoby řehalní, ale i pro věřící laiky. U nás je to možné jen pro kněze
a řeholnice, -avšak Qikoliv pro věřící laiky».
Dostáván dotaíy od vířících, proč to není u nás, když např. v sousedním Maaarsku byl v poslední době k tomuto účelu postaven zvláštní
oxarcičmí dům. Je samojřejoé, že čím více budou uspokojeni naši věřící
j oblasti jejich náboženského života, p?vk tím ¡.aktivněji se budou uplatňovat i jako občané.
2ádo«t o Váš souhlas ke konání cxcrcicií pro laiky jsem podal na nSc<
kretariát pro věci církevní při min. kultury CSR" 28. prosince t980 a
30. ledna T982. Dosud jsem vsak neobdržel žádnou odpovřd.
V roce 1954 vyšal oběžník min. vnitra, kterým se ruší vořojná evidence náboženské příslušnosti.
Skutečnost je však taliová, že ve školáoh všech kategorií a na praco-»
vištích různým jiným způsobem se to nejen zjifl^uje, nic je dost případů«
že se z toho dělají známé závěry.
Vyvolává to oprávněný pocit diskriminace « nespokojonosti, 90& u občanů. není nikdy žádoucí»

V naší církevní oblasti ČSSR je celkem 13 diecézí, avšak již delší
řadu let deset diecézí je be« řádného diecézního biskupa.
Proto dosud u nás není možno ustavit "Biskupskou konferenci*, které
podle nového kodexu církevního práva mé mnohom větší kompetenci, než tomu bylo dříve. Pouhý Sbor ordinářů. z nichž většinou jsou jc<i dočasnými
administrátory diecézí, nemohou mít tuto kompetenci. Kromě toho jsou u
nás již z doby dřívější dvě velké aiViiáiecéxc, pražská a olomoucká, které měly pravidelně dva biskupy pomocné, světící, avšak jsou už řadu let •
bez této pomoci. A nově zeložené arcibiskupství v Trnavě v SSR dosud
ká na jmenování prvního arcibiskupa. V<- všech státech střodní Evropy, v
'nichž je zřízení socialistické, jsou řádně obsazeny všechny diecéze a
jsou tam ve funkci i biskupové pomocní, sirétící. Proto se často opakují
dotazy nejen našich knězí a věřících, ale také četných návštěvníků z ci»
ziny: "Proč tonu tak není i u nás?"
10.

Z_4JL?L£

Problémy, které v tomto podání uvádíra, jsou jen rékteré a to zvlášt
naléhavé, Je zde však ještě řada problémů dalších.
Toto podání je diktováno nejen s pohledem ru. žádoucí uspokojování
našich věřících občanů, kteří se podílejí aktivně n© výstavbě naší společné vlasti, ale také s plným pochopením pro její další příznivý vývoj
a dobro všeho lidu, jehoč blahu -cbxuuAQ vždy sloužit.
D*. Milan K L U S Á K
ministr kultury ČSR
Valdštejnské náněstí 4
ftrsha 1 - Malá Strana^

arcibiskup, metropolita pražský
předšed* Ubozv ordinářŮ CSR.

c
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otevřený dqpis č.l
dj*e
i s dtvaa&tibodovou peticí jsen předal P.Váciayu Malému z Prahy,aby se svými přáteli r
ane
i jisde provedli ko*ečpou re&kci a úpravu 4ejúu. Zároveň, aby dosud chronologicky sestaven« bo4y upravtii t#natieky#j uSíftfch d&voi5ů v$nk k to*«
m nedíjSlo»fřiponí n á m , t u t o čva&ctiboUwtá
fretio*.
ruzáířona
na 23 -boSů se c^iiSila od pfrede»!« petice jen l&jkevjrti poetem bodA„Bylo to přeéetiím r#*áířeni o z¥lášt důležitý »od « 17 ve kterém byla žádána odluka církve od státu.
tento ot.do^is
l s přiloženou peticí byl spolu s dalSím otevřeným dopisem č,3.ífterý se týkal n»bý*4aí,vlastnicí a rox&iřOvání náboženských publikaci a přědpvMa s ot,dopis** č. 2- wrtrVající se smrtí tn£.
Coufala důvodem pro-v»£ celkem jeden
jjržewl jek
va$bě v Brně/tak
i ve zvláštním, vězeňském psychiatr iek-é® odděioní v Praže - Bohnicí cti n
v psychiatrické léčebně v Kroměříži,
Toto dyaftetibodová petice byla twk^
v aahraničí v českém náboženském česopise Studie jakd -řláatfk t iomácího samiídatu.A jnk
jsem právě v těchto dnech zjistil v daJL&ím zahraničním náboženském časopise NOVÍ ŽIVOT ft.9 - >0 ž r. 1987 pod ftázvem CHARTA ČESItOS^OVEMSJCfCH
VĚŘÍCÍCH byla tato poněkud upraven* petice také zwfeňnSnn.V jejím zár
věru bylo uvedeno -."Spojeni v modlitbě žádáme katolické bratry «1 sestry
o posoc a porfpsru nnší petíce v* č»*koslovenskách zastupitelských úřadů
•v jiných foBÍcfru1*
Po přečtwaí. tohoto článku ¿sem si ufíd«mil,pra£ »0 3 touto peticí
j^us pělo, Domníván sc,íe úspěch ntnňSo ž.-rwčit sebelépe »0*tavená petice
která s t ^ úapřich chce docílit především prostřednictvím eahraničníeh
sdělovacích prostředků q zastupitelských
nedocení všestrannou
aktivní oběte.Vou a nezištnou pomoc vířících laiků získanou pro věc nejen v Praze,ale i na Moravě a Slovensku.K úspěchu bylo toké anpotřobí
BÍ3kat .nejen souhlas,ale také 'všestrannou aktivní pomoc otce kardinála
-Tomá&ka^To věechno vsak nestačí.Jc třoba úpSnlivě prosit jftucha sv. o
pomoc v ráaci g.eho dai-ů.A možná,že tuto skutéčnOart si více uvědomuje
prostý nevHělaný věřící,který si je včdcffi$ své nedokonalosti.
•Klíčovým momenton pro začátek petiční akc© tyl 4onic otce kardinála ze dne
*986 adresovaný ministrovi kultury «3R,dnný po roce
"k dispozic}, veřejnosti.Po dlouhých letech lev« tiafeé diplomacie 3e pozaalo.že tato je zcelafteúčinná.Odté doby ¿tem nfeměl pokoje.Uvědomoval
¿sem si*2e souhrn všech současných okolností Svědčí o tpm.že «astal čas,
aby vSřící laici přistoupili k čiaiiffl,aby bylo státním orgánům jasně
dáno uajevo#á« otee kardinál je naším jediným oprávněným mluvčím a že
není " generál boa vojska". Další
pr-o hati aktivitu byly: probíhající mariáaský rok,připravované desetiletí duchovní obnovy»on&na postoje státu k církvís v SSSR,ale také velmi neutěšoná »ituece u nás týkající Se ne je»
ttBobeazefcřth
» t*Z» i poH*o£llý věk biskupů V ofcsasenýeh dieftéeíetkjiěsledufíclm vňftín <**ou biskupů byla naáe •
obava potvrzena,
0 tois jak se věe dále vyvíjela je uvedeno na dalších stránkách.

Augustin Navrátil

Bratři a sestry! "Vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží
vaše..vykoupení" /Luk. 22,28/ "a to véechno proto, íe víte, jaký je ny*ií
čas i že vá» už nastala hrdina, kdy je třeba probrat se ze spánku... N*c
-pfekrsčil* a dan se přiblížil..." /Řím. 13,11-12'/
Těmito aktuálními slovy Písma sv. začíná společný pastýřský list bi-*
skupů a administrátorů českých a moravských diecézí na první neiěli adventcí v tomto roce, kterým se také zahajuje velké dílo ducnovní obnovy
rozvržené do deseti let.
K tomuto dílu duchovní obnovy, které je zaměřené nejen do vlastních
řad církve, ale na celý náš národ se jisté všichni věřícc£ aktivně připo.jí a je plně podpoří. K tomu by však také bylo třeba zajistit svobodný
rozvoj církve.:
Je všeobecně známo představitelům církve i státu všeobecně uznávaná
skutečnost, že ve vztahu mezi církví a státem je řada dosud nevyřešených
problémů, které vznikly v období po r. 1948 a které v prvním období naši
samostatnosti bud vůbec neexistovaly nebo pokud so nějaké vyskytly, tak
byly k oboustranné spok'-jeilcsti vždy vyřešeny.
Již v minulých letech se pokoušel jak Otec kardinál Tomášek, tak i
řada laiků ve svých dopisech, růdných pcdnStech a potících adresovaných
příslušným státním orgťurrim o sjecViání nápravy, ovšem vády- bezvýsledně.
Protože Otci kardinálovi Tomáška ;i bylo kdysi řečeno, že jo "genef-,,
rál bez vojska", že snad všichni ostatní věřící občané vtfotně duchoyhich
jsou se současným stavem spokojeni, že jim vyhovuje, rozhodli jsme tfo^pr®
vést důkladný rozbor všech áo.^ud neřcšciých nobj dcsud nevyřešenýoh problémů v náboženské ob!' as ti mezi círicví a státem a výsledek zveřejnit v
návrzích, které by vedly k nápravě dosavadnívh nodc,atatků.
Tak to činíme v petici s nizvem ''Podněty katolíků k řešení situace
věřících občanů ČSi-i", kLerá nava/uje na dopis Otce kardinála Tomáška zo
dne 3.0. 4. 1986 a-má 31 návrhů v uvedené oblasti. Nejsou to maximalistické požadavky, ale nutné předpoklady pro svobodný rozvoj církve.

2?e ukušenosti minulých let s organizováním podobných podpisových akcí vyplývá, že nutno vyloučit jakoukoli kritiku státních orgánů v souvislosti se současrým, pro věřící občany velmi nepříznivým stavem v této oblasti, proteze organisátori a všichni aktivní spolupracovníci při podpisové akci /nikoli podpisující občan/ by mohli být obviněni z trestného
činu pobuřování podle §, 100 tr. zák, protože
i kritika "přehnaná",
"jednostranná" nebo "při níž se použije přirovnání"...může být pokládána
zra pobuřování.
Proto se v této petici kritika státních orgánů nevyskytuje a protw
se její obsah soustředuje na poměrně přesně vy .ozené návrhy k zlepšení
současného stavu v náboženské oblasti, pro jejichž přijetí a uskutečnění
se dovoláváme dodržování základních zásad manJ.siť i-1 en in lomu, mezinárodně
Uznávaného a ratifikovaného paktu o občanským a politických právech a
cencykliky papeže Jana Pavla II. "Vykupitel ČT věka".
proč p.váve 'fy v o navr/ív" ¿~5řr 3
rjíiTéV""
Aby bylo 3aSno"."~T"pri 'upIř/em"'ioaElasu''s uvedenými návrhy by bylo .mpžn4 je formulovat také poněkud jinak a jejich pcčet by stejně tak mohl
být dvacet nebo čtyřicet, podle toho, jestli by se některé návrhy sdružily nebo naopak, jestli by se rozvedli. A co se týká taktiky, pak nutno uv4st, že haší taktikou je zcela úplná otevřenost, přímost a to ve všem a
vůči
všem, omezená jen nutností vyhnout se obvinění z trestného činu« Pro
tc je tam také např. uveden návrh č. 2.1 v němž žádáme vrácení zabraných
církevních budov.*Přede"šim budov na poutních místech, exer.cičních domů,
budov bohosloveckých fakult, zabraných řeholních budov s příslušenstvím
a t.p. potřebných k činnosti církve, aby např.. při povolení řádu tito na*bsyli nuceni pro současný stav nebo budoucí stav svých členů si znovu bu~

- 14 - dovát kláštery, když z vlastních prostředků si' je 'již vybudovali. Zase
afcy bylo jasno. Nežádáme vrácení statků, pilností a podobných nemovitostí,
ale rozhodně se neníníme vedát a handrkovat se o užívání nemovitosti k
činnosti církve potřebných*
Stejně tak je to i s návrhem č.- 19, ve které» žádáme zamezení rušení
zahraničního pořadu s náboženským pořadem. Je skutečností, Se pokud nebudí em mít možnost vlastního přístupu do rozhlasu a televize, tak dotud budou:naši věřící odká«áni na media *e zahraničí. Tak jakýpak ohled, abychom snad "nedráždili".
Domnívám se však, ře oprávněně není v petici uvedeno, aby byl např.
čl. 37 odst. 2 Ústavy doplněn tak, aby legalizoval právo na náhradní vojenskou službu u branců, kterým svědomí brání ve službě v ozbrojených silách, přesto-že bych s uvedeným řešením nejen já, ale i většina věřících
seuhlaiila. Tento návrh není uveden, protože se přímo netýká vztahu mezi
církví a státem.
Tolik k formě' obsahu a rozsahu petioe.
?£2š_Prévl_íKíBÍ_^22Cál§_d^ba_k_vyvinutí maximálního ůsilí_a_k
maxima lň?_aňgazovaňÓšH
XEý ďíIo~ďučHovňI~o5no7y"a to nejen církve, ale i celé naši společnosti, které byle vyhlášeno společným pastýřským listem biskupů a ordinářů
českých a moravských diecézí se co nejlépe vydařilo, k tomu je zapotřebí,
aby katclieké církvi - ale nejen jí - bylo umožněno takové postavení ve
společnosti, jaké jí právem náleží ve víicch svobodných demokratických státech, to je, aby se stala svobodnou, na státní moci nezávislou církví.
Ve všech sousedních socialistických státech jako N1)R, Polsku i Madarsku většina požadavků obsažená v našich návrzích je již dávno splněna a
jak jsme informováni v našich sdělovacích prostředcích, tak i v SSSR byla vytvořena rada pro náboženské záležitosti a její předseda prof. Leonid
Kolegnikov prohlásil, že za jeden z prvořadých úkolů pokládá rada obeznámení se s požadavky a přáními věříoíoh a poskytování pomoci při řešení
vznikajících prbblémů. Současně uvádí, že neřešených problěmů se nahromadilo mnoho a proto je třeba všechny požadavky věřících posoudit a je řešit. Takto bylo postupováno již dříve v ostatních socialistických státech.
Dosud tyto záležitosti nebyly řešeny a vyřešeny jcm v Rumunsku, především
však v Albánii. Proč by se tedy u nás mělo stále otálet, proč bychom měli
být poslední při řešení těcht« problémů?
Současný stav, kdy většina dietézí není obsazena řádnými diecézními
biskupy a všechny ostatní problémy uvedené v 31 bodech našich návrhů spolu s různými postihy duchovních i laiků za aktivní činn&Bt v náboženské
oblasti dosáhly takového rezsahu, že již nelze déle mlčet, protože se zdá
jakoby šlo o duchovní genocidu, když y konfrontaci myšlenek a názorů nemůžero být poraženi.
Bratři a sestry! Všichni víme, že zásadou křecíana je "Modli ce a
pracuj!" Všichni také víme, že na prvním místě je modlitba. Všichni také
víme, že pod pojmem pracovat se nemíní jen práce v našem zaměstnání a
práce pro naši rodinu, ale i práce pro veřejné blaho, pro společnost, pro
církev, jak nás k této činnosti nabádá Jan XXIII. ve své encyklice PACEM
IN TERRIS. Všichni také známe podobenství o hřivnách. Máme také své vlohy, své zájmy, objekty své angažovanosti. A nikdo nemá právo komukoli z
nás vnucovat své názory, ani v souvislosti s naší angažovaností. Přest©
nastane někdy doba, kdy je třeba soustředit většinu svého úsilí na nějakou oblast, ve které je třeba naléhavě zasáhnout. A domnívám ee, Že ta/
qfoa nyní nastala! Zanechme tedy vzájemných malicherných sporů a soustřeďme své síly za uznání svobodn-é, na státní moci nezávislé církve! Ano,
Vzpřimte -se a zdvihněte hlavuI" "...nastala hodina, kdy je třeba probrat
s-i ze spánku". Dejte veřejně najevo svůj názor! Podepište petioi pokud s
n:C souhlasíte! A především, modlete se za svobodu pro církev, za právo,
r-javdu, spravedlnost u nás, za mír na eeléa sVStě.
Lutopecny 10. 12. 198?.
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A''Občané, bratři-sestry, přátelé! Dne 10. prosince t.r. byla vydána
"Výzva věřícím", ve které byli obeznámeni s peticís názvem "Podněty katolíků k řešení situace věřících občanů v CSR" s JO. body návrhů, jejichž
splnění by vedlo k náprav o dosavadních nedostatků ve vztahu státu k římskokatolické církvi. V teto vy¿ve věřícím se také vysvětluje* proč je uve.d^iá petice právě v této formě, proč takového obsahu a proč;- p r á v n y n í
se--zahajuje její podepisování.
Ve vlastni petici jo pak zdůrazněno, že vycházíme z možností, které
nám poskytuje naše Ústava, z př.l jatých a ratifikovaných Holsinslcých dokumentů, především
:>k s povinností státních orgánů dodržovat základní základní zésacy marxi-tmu-leninismu ve vzv.ahU k náboženství v nichž jo uvedeno, že "Církve se musí stát úp.lně sv bodnými, na státní moc,} nezávislými ^ spolky' cb-vionů stejného smýšlení'' a že "o..jen důsledné splnění těchto
požadavku může skoncovat s hanebnou a proklatou minulostí, kdy církev byla v nevolnické závislosti na státě" /Marx-Engels-Lonin, 0 ateismu - 1974
str, 1.7 7/ o
Bale je v ní uveden?, že se ztotožňujeme také se stanoviskem nynějšího sv, Otce Jana Pavla II., kte^ý ve své encyklice "Vykupitol člověka"
u-.ádí: ''Z moci svého úřadu se chci jménem věřících colého světa obrátit
na ty, ra nichž nèjaÀ^m znŮ30bem závisí organizace veřejného npolisjíuvké«
ho života. Žáciáai je sntx/nS, aby l'ospektovali práva náb Son s tví a půnab-t•ní ciî'k-'ëo Není to r.-osba o něj' kou výsadu, nýbrž o re:j; oktc vání lidské;«
h-' pokiohu v každém rc'ita, speloénosti, ay ut ému či prostřed i."
Inspirací a podporou načulio otevřeného po o to jo k upozornění na noudržitelnost dosavadního stavu v náboženské obitíjtl u nás nám bylo pov>,ouzující a neohro/.ené v;;stoupení Otce kard.nála Tomáška na colocírkevnim
biskupském syncdu'v Kíiue*» Uvádím. závěr jeho vystoupaní:
"Jsme svedl;/ t(ho, že se šíří kolem nás zlo nejr.n proto, že jsou zde
někteří lidé vnitřně zlí, ale t. )ré proto, že ke zlu mlčí nojednou i mnozí věřící. Proto k apešt. látu je třeba mít nejen osobní připravenost, ale
také potřebnou odvahu. P.rávS k této odvoze nás vybízí Kristus: "Lucieco o
mne' vydávat svědectví"0 Kdo žije opravdu v hlubokém sjednocení o ÏTrlatem,
ten nepřipustí v sobě žádnou zb.V^Xost ani strach, nedůstojný křes tona.
Náš.současný svět trpí až příliš :;b.ubělostf a strachenu A ^rávě na této
lidské slabosti jsou vybudovány všei.uny diktatury. V takových státech je
člověk nahnán do sLáda, kde není mis1;) pr^ svobodný a odpovědný život,
•ale kde je využíván jako nástroj,, ktarý slouží vládychtivé menšině k udržení politické moci.-» Je proto velmi důležité, aby duchovní správcové v
jednotlivých farroctech probourali ve věřících rozhodné a živé svědomí:
'Pane, ty mne volas, zJe jsem."
. . •
x

Spoluobčané, bratři-sestry, přátelé! Všichni víme, že pod pojmem
pracovat se nemíní jen práce v
em zaměstnání a práce pro naši rodv.Tu,'
ale i práce pr* veřejné blaho, p: - společnost, jek nás k této činnosti
nabádá nejen Jan XICÏIIo ve eve en-yl:lice PACŠM IM TJiííhY.S, ale i jiní světoví myslitelé a státníci. Vala nt také máia<? ně'ýzki vlohy i své zà'jwy a
objekty své angažovanosti, A ni.^/ nemá právo Lomukol:. z nás vnucovat své
názory a t.- ani v souvislostr ;-/ááí angážov .moct'.'.'» Přesto nastane někdy
doba, kdy je tře'-a sc-ustísdič ú. .li na něrjukoa oblaďt, ve které je třeba
naléhavě zasáhnout» A dCLfaí/am •
že tato doba nyní nastala« Zanochne
tedy vzájemných'malicherných sp -a a pomozte těm, kteří žádají uznání
svobodné, na státní ri-rci nqJx\- : 4 ci -kvi a nej^n jíl Vždyt všechny;z
řás5 aï jsme jakéňclftliv s'.étcvéno názoru neoo filozofického zaměření
spojuje společná črlnn st za svebodu, právo, pravdu a spravedlnost u-nás,
za mír na celen světu! Dejte proto veřejně najevo svůj názorl Podepište
petici pekud s ní souhlasíte I
Lutcpecny 20. 12. 1986.
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Miloš J A K E áL
Předseda ^lády CSSR
Lubomír" S T R O U G A L ,
Ředitel sekret, pro věci církevní
Vladimír J A N X t.
S_E_Z_N_Á_M_E_N_Í

S

Svatý Otec J A N
P A V E L
II.,
Pajjtžský nuncius arcibiskup
F.
C O L A S U O N N C L
Fr«nti*ek kardinál T 0 U í, S E K
arcibiskyjj pjražiký.

Y.ÍJLÍ

JL5LÍL:L!Lf-.i

Protože je všeobecně známá a představiteli církve i státu všeobecně
uznávaná skutečnost, že ve v^taftu tezi církví a státem je řada dosud nevyřešených problémů, které vznikly v období po r. 194tí, rozhodli jsme so
provést jejich důkladný rozbor. Výsledkem je 31 bodů návrhu, jejichž splnění by vedlo k nápravě dosavadních ncdostatkil. Nejsou to neqaké maximalistické požadavky, ale nutné předpoklady pro svobodný rozvoj církve. Tytc návrhy jsou uvedeny v petici s názvem "Podněty katolíka k řešení situace věřících občanů v ČSRW. Její podpisování zahájíne 1. ledna 1988.
V hodnocení současného stavu a pro zlepšení dosavadní situace v náboženské oblasti jsme vycházeli ze základních zásad marxismu-leninismu v
níž je uvedeno, že církve se musí stát úplně svobodnými, na státní moci
nezávislými spolky občanů stejného smýšlení. Ze jen důsledné splnění těchto požadavků může skoncovat s hanebnou a prokletou minulostí, kdy církev byla v nevolnické závislosti na státě.
2totožnujeme se proto také se stanoviskem nynějšího Svatého Otce Jana Pavla II., který ve s\é encyklice "Vykupitel Člověka" uvádí: "Z moci
svého úřadu se chci jménem věřících celého 3věta Obrátit ná ty, na nichž
nějakým* způsobem závisí organizace veřejného společenského života. Žádám
je snažně, aby respektovali práva náboženství a působení církve. Není to
prosba o nějakou výsadu, nýbrž o respektování zásadníh* práva, jehož u~
platnování je jedním ze zásadních měřítek opravdového lidského pokroku v
každém režiigu^ společnosti, systému či prostředí."
Zdůrazňujeme také, že i v sousedních socialistických státech jako v
NDR, Polsku i Madarsku, většina požadavků obsažená v našich návrzích je
již' splněna a jak jsme informováni z našich sdělovacích prostředků, tak i
v SSSR byla utvořena rada pro náboženské záležitosti a její přudseda prof.
Leonid Kolesnikov prohlásil, že za jeden z prvořadých úkolů pokládá rada
•besnémit se s požadavky a přáními věřících a poskytování pomoci při řo~
Šení vznikajících problémů. Současně uvádí, že neřešených problémů se nahromadilo mnoho a proto je třeba všechny požadavky věřících pósoudit a je
řešit. Proč by se tedy mělo u nás stále otálet, proč bychom měli být poslední při řešení těchto problémů?
Obracíme se na Vás s tímto dopisem právě v této době, protože 15. ~
- li. prosince jednala delegace ČSSR a Vatikánu o otázkách katolické církve v CSSR a v Římě bez konkrétních výsledků s tím, že rozhovcry mají pokračovat ve druhé polovině ledna v Praze. Věříme, že při tc-mto jednání
vezmete v úvahu i naše návrhy, uvedené v této petici.
Obracíme se na Vás také v době, kdy je všeobecně veřejně Uznávána
nutnost demokratizace celé společnosti a zachování míru na světě. Projio
s upřímnou nadějí očekáváme vyřešení našich problémů, protože nemůže být
mír, pokud nebude náboženská svoboda. Z toho důvodu se jako věřící občané
nejen zúčastníme podpisové akce, ale především se také budem modlit za
svobodu pro církev, za práv», pravdu a spravedlnost u nás, za mír na celém světě.
Luttíipec^y 20. prosinee 1967.
Augustin N A V R Á T I L
PříloJaa: 1. Šestistránková petice s 31 btxjy nárerhů.
2 fftsoasrfcrájaková"»ýsvB věříeííj.
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předkládáme Vám kopii dopisu Otce Františka kardinála Tomáška, který je pro nág velkou výzvoy ke l.řestc.nqké aktivitě v těchto dnech. Výzva
Otce kardinále' je naléhavým volriríi*_^o jjgtlr.ot.*«
Z obsahu jedañaíricuti 'bouoVé" paH«č*'til£V*poznóvárae, co všechno
jsme ztratili z-celé podstaty naši církve. Proto je opravdu nutná raditkální změna tohoto neblahého stavu» - v.
Bratři a sestry,
je to naše první veřejné vyznání po dlouhé době mlčení a buámo vděčni našemu Otci kardinálovi, že přes svůj -vysoký včk nás stateční v c d e %
odvaze a jednotěo
Věnujme mu cvé modlitby zvláště při Duchařístické Ob"ti,
Zaslouží si, aby byl od nás uznáv'án za našeho duchouiího vůdce, a věrného zástupce Svatého Otce Jana Pavla II»
K povzbuzení několik slov našeho Pána Ježíše Krista:
/srov. podle evangelií/.
"Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa."
"Bez mé vůle vám ani vlas z hlavy nespadne."
"Nobojte se, já jsim přemohl svět."
"Proč se bojíte malověrní."

Prosíme o urychlené zahájení podpisové akce 1: potici s 31 body návrhů na řečení současných problémů mo.-'.i stá tom a římskokatolickou církví.
Podlij,ové akce ač se ujmou aktivní věřící laici a listina o podpisy s uvedením jnéna íarn;. ¿ti at se spolehlivým způsobem dor ač í bud přímo Otci
kardinálovi Tomáškovi v Praze, nebo na Moravě také na tyto adresy:
Augustin Navrátil, Lutopecny č. 14, 768 31 Zlobico /okr. KroSi&Hž/
č. tel. 23716,
Josef Adámek, Náměstí mi.ru 2, 6&2 00 Brno, č. tel. 336270,
Pavel Záleský, Jiráskova 1330, 765 02 Otrokovice,
Dana Mrtvá, Karla V¿ní3ka 42, 772 00 Olomouc.
Na těchto adresách se také poskytují informace i telefonicky a možno tam také obdržet dopis kardinála Tomáška i petici s 31 body návrhů.
Prosíme, abyste o této podpisové akci informoval.! i v okolních farnostech a obcích, případně kdekoli jinde, kde ještě podpisová akce nezačalao Pokud by si "chtěl někde ověřit pravost r opisu Otce kardinála Tomáška,. může tak učinit telefonickým dotazem na arcibiskupství v Praze, čís.
telefonu 539548.

Modleme se a pracujme za svobodnou, na státní moci nezávislou církey - vedenou moudrými, statečnými a svatými toskupy.

přílohy: 1. Dopis Otce kardinála,
2. 31 todwá petice,
3. podpisový list.
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V Praze 4. ledi»e 19^6» •

Naufttjáiajfrntajemstvím, že na moje vícekrát
podatwé í^é^sti na příaluámá místa státiví správy v
záležitostech hlavních poš#4*vkú Círfcre u nás, dosud jsea

o^pov^cí*

Poněvadž naypro^tá »§44 i«« čl^jnů

jste

•y věřící, proto je velmi vá$«&ou povinno«tí Vai&oho
svědomí, aby byl *3giien n,e příslušných státních mí*
stech Váš hlas i "Podněty katolíků k řešení situace věřících občanů v ČSSR" s 31 body návrhů, jak
je třeba rcoit současné problémy, které existují

i

mezi státem a Římskokatolickou Církví.
Rozšiřování a podepisování uvedená petice je
v souladu s naší Ústavou a wstatními našimi platnými právními předpisy, a jsr.u o ní informovány
státní a stranické orgány.

Velmi důrazně připomínám, že zbabčloat a
strach ¡Jsou nedůstojné opravdového křestana.

V tom dnchu jsem s Vámi -a zplna srdce Vjíhi
i e fc n á m
4

v k 3
František kard.

T 0 M L Š £ K, v. r.

arcibiskup pražský a EX-trop .lita český*

í r~ "

"
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Dne 30.'dubna 1986 zaslal František kardinál Tomášek, arcibiskup
pražský a předseda Sboru ordinářů ČSR ministru kultury CSR Br. Milanu
Klusákovi dopis s názvem "Kaše aktuální problémy".
Ve svém dopise dává podnět k novelizaci dosavadních předpisů o církevních a náboženských společnostech v CSSR, zvláště řákon č. 218/49 Sb.
•: hospodářském zabezpečení církevních a náboženských společností státem
a to s vládním nařízením provádějícím tento zákon pro jednotlivá církve
a náboženské společnosti.
Upozorňujeme, že jde o předpisy v té době již staré 37 let» během
nichž došlo ke změnám jak v čp. právním řádu, tak i v oblasti církevníci"
předpisů.
Připomíná, že dosud platné předpisy z dřívější doby jsou v praxi
příčinou nejasností a pochybností jak ž hlediska edministrativníh-), tak
i z hlediska postihů za jejich porušování, zvláště když v tr. eák., ze jí
mána v § 178 "Maření dozoru nad církvemi h náboženskými společnostmi"
nejsou skutkové pódstaty trestných činů uvedeny.
Očekává, že otázka novelizace základních právních předpisů o církei
nich a náboženských společnostech v CSSR bude příslušnými státními orgány přezkoumána a to za účasti zástupoů církví n nábožon. společností.
Y_d2PÍse_pak_uvádí_tyt^

1. - Vyučování náboženství - Připomíná, ží v našich podmínkách jo t<r již:
dlouhod~5ý"přobl3m7 ¡Tpřoío v této záležitosti podal jménem ordinářů CSE
žádost na naši vládu 7. července 1977 a 11. února 1980. V další žádosti,
kterou podal 18. července 1980 se podepsal také předseda 3boru filovonských ordinářů - biskup Jozef Feranec,, nebot problém začal být naléhavý
1 v oblasti SSR. Tuto společnou žádost podal jaště 30. srpna 1981,. 2G.
května 1983, 31. srpna 1983 a 7. března 1986.
Dosud však neobdržel žádnou odpověcí.

a/ Vyučování náboženství mimo školu, v církevním prostoru na faře nebo
v kostele.
b/ Přihlášku dětí k vyučování náboženství přijímá farní úřad.
c/ Rozsah vyučování a rozdělení dětí provede na návrh duchovního sprá*
vce místní ordinář.
K tomuto rozhodnutí vedly Ordináře ČSR důvody, že při ustáleném vývoji vztahů mezi státem a církví je vhodná doba, aby vyučování náboženství bylo převedeno do sféry vnitřních věcí církevních,

2 o - Prcblém_zabezgečování_kněžského dorostu - Je naléhavě nutné obnovení CM~5ohoslovecke řakulíy v~Ólomóucí.

~
jáhenství - Pro značné zmenšení počtu kněží se již nestačí
uspoko3ovat~opřivňeň? požadavky našich věřících. Proto je nutné zavedení
trvalého jáhenství podle rozhodnutí, které vydal papež Pavel VI. dne 18.
Června 1967 pod názvem "Všeobecné zásady o trvalém diakonátu, který se
má: zavést v latinské církvi". Žádost o státní souhlas k zavedení trvalého jáhenství byl zaslán na Sekretariát pro věci církevní při MK ČSR jménem Sboru ordinářů ČSR 6. listopadu 1977, 17. března 1S78 a 11. února
1980. Dosud nedošla žádná odpověcL

•4. - Státoí_souh.las_gro_duchovní - Dosavadní praxe zák. č. 218/49 Sb. o
státním souhIašu~3é~takovI7~£ě~Se důsledně nebere zřetel na jeho podmínky a tak se stává, že některé farnosti jsou dlouhou dobu opuštěné a věřící se marně domáhají kněze. Je třeba zamezit svévolnému nezákonnému,
odnímání státního souhlasu.

5. - $eholní_sDOlečnosti - Řeholní společnosti jak mužské tak ženské jso
vnitřnr"s!ozkou Cir£ve, t ^ ž e je
od Církve r ^ t / w t . Proto když
naše státní správa dala struhla.^ mezi l&ti Církvemi i prn Církev řín^ke1-
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řeholena právo skláSat ř^fcolaí sliljy je vnitřní záležitostí Církve a
zároveň vnitřním aktem 3Y*3caí každého pokřtěného člov$ka..řroto*e i v
sousedních socialistických státech «xistuií řeholuf společnosti ie plně
oprávněná i naše žádost o legalizací řeholních společností včetjtf přijíffiání nových členů.
6, - Nábožgnskj^tiak - Skutečnost je taková, že věřící občané nedostanou
v béžňěm^pr"63e31"zSSnou katolickou laniky. Stejně je tcwu i s nábeiansS^mi časopisy. Je třeba zabezpečit v plnám ro^selíhv *áfc)*«nské publikace
podle skutečných potřeb věřících.
7c - Ůcercicie_]oro laiky - Ve vnitřní struktuře Církve sc považuje, ¡sa
samozréóme7 aby byío~aabezpečeno kQrtání eieřcicií, neboli duchovních cvičení pro laiky. Žádost o soyhla* k# konání ax^rcjcií pro l»iky tyl podán
na. Sekretariát pro věci církevní 28. prosince 19$Q a 30.
*>sud nebylo zodpovězeno.
" ÍS^íE^Í-Sř^Sí^SSjiSÍS^I věřících - Přestože v r. 1954 vyAel oběžník minT"vnilřa7""Heřyíii~si řu§i~véřéjna~ovidencí náboženské pfrísluSnosti
přesto je skutečnost taková. Že ve Školách vá-ech kategorií a ne pracovištích he to různým jiným způsobem nejen ijiStuj«, al® 1e i dtost případů,
že se z toho dělají známé závěry» Vyvolává to oprávněny pocit diskriminace a nespokojenosti, což jistě není žádoucí.
9. - ObsQ-ení diecézí CSSg řádnými diecézními biakuo^ - V naší círktvní

o^lasH"(SSS"3e"ccTEeia"I2 aiěeMV"5vS5k"3lS"a5ISí"řadu let 10 diecásí

baa řádného diecázního biskupe, Proto dosud u náa není možno ustavit
Biskupskou konferenci". Ve všech sousedních socialistických ntátoch
jsou řadntf obsazeny všechny diecéze. Proč tomu není i u nás?
. .. Ja,ko věřící občané plně podporujeme podnět Otce Františka kardinála
Tomáška ze dne 30. dubna 1586 ve kterém předložil některé zvlášt naléhavé problémy, které je nutno řešit, Zvláště nás však znepokojuje, že na
v&echnsy jeho dosavadní písemná podání učiněné v posledních létech nedostal vi\bec žádnou odpověď, přestože se obrátil na různé kompetentní
s t á t n í
o r g á n y I Ii
Protože v závěru svého dopisu Otec František kardinál Tomášek připomíná, "ie problémy, ktei-Jj ve svém oodání uvádí jsou jon některé a to zvlá&t
naléhavé, že je však js*tě řada problémů dalších, chtěli bychom na ně u~
pozornit. Froto předkládáme ještě další návrhy k nápravě dosavadních nedostatků a na vytvoření pqdmúok pro lepáí nábožeijsir/ i^ivot u nás. K těmto našim návrhům pak včleňujeme i problémy uvedené Otcem kardinálem Torná-Škra, abychom již navrhli ucelené kompletní řešení současného stavů v náboženské oblasti u nás.
,

/

1 - Základním nařim požadavkem je odluka Církve od státu z níž by vyplývalo, že stát se nebude vměšovat do organizace a činnosti Církve, Z tohoto zákla.^ho požadavku vyplývá většina ostatních našich návrhů i když
jejich dodržování by mělo týt samozřejmé i v případě, kdy odluka Církve
od státu nenío
- Žádáme, aby státní orgány nebránily poenování nových biskupů. Toto
jmenování nových biskupů at se stane vnitřní záležitostí Církve do něhož
by stát nezasahoval.
1. - žádáme, aby státní orgány nezasahovaly do jmenování kněží do duchovní správy farností, Všechna organizační opatření v této věci at jeou
převedena do sféry vnitřních záležitostí církevních.
4 . - Šádáma, aby státní orgány nezasahovaly do výbfcru a neurčowly počet
studujících na ideologických ftakultáeh a W p M fce-zeeahotaly dO výběru
•yučujících.
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5. - Žódásje obnovení CM bohoslovecké fakulty v Olomouci.
6'. - Žádáme zavedení trvalého jáhenství podle rozhodnutí papeže Pavla VI,
ze dne 18. června 1967 pod názvem "Všeobecné pásady o trvalém diakonátu
který se mó zavést v latinské Církvi".
T. - Žádáme, aby byla obnovena Činnost všeoh dosavadních mužských i ž«nských řeholních společností včetně přijímání nových členů, jako jo to .v
sousední NDR a Polsku,
v*

8. - bádáme, aby bylo uznáno právo věřících vytvářet volná laická nábo~
ženská společenství, kte^á jako neformální komunita .různého věkového a
sociálního složení usměmovaná knězem, podle koncilního dekretu o laicích
"Apostoiicam actuositatem" IV,18 sloužící duchovnímu růstu jejich členů.
Tato společenství jsou u evangelických kř^stanů odedávna samozřejmá'a v
současně době existují u katolických křestanů jak v západních zemích,
tak i např. v NDR, Polsku i Madarsku.
9. - Žádáme, aby vyučování náboženství st konalo mimo školu, buď v církevním prostoru na faře, v kostele nebo v jiných budovách. Aby bylo 'převedeno do sféry vnitřních *ěcí církevních. Přihlášky dětí 1c vyučování at
se podávají farnímu úřadu a rozsah vyučování, rozdělení dětí at provede
na návrh duchovního správce místní ordinář.
10. - Žádáme, aby bylo dovoleno navštěvovat kněžím vězení a nemocnice,
když si to pacienti, vězni nebo jejich příbuzní přejí, ale i na základě
vlastního přání kněze» Umožnit náboženské obřady ve věznicích a nómOenlgích. Dovolit věřícím ve výkonu trestu nosit kříže a další náboženské
symboly a také mít u sebe náboženskou literaturu. Umožnit jlin zpověd a
duchovní rozhovory s kněžími.
11. - Žádáme, aby každé farní společenství u nás mohlo mít farní radu,
jako je to i u jiných církví a v jiných 3tátech, v níž by laici byli,nápomocni kněžím, aby se společně' pomáhaly ře&lt problémy farnosti a také
proto, aby se mohla racionalizovat duchovní správa.
13» - Žádáme možnost vzájemného styku a křesťanskými organizacemi v celém světě podle vlastního výběru.
14. - Žádáme, aby věřícím občanům bylo umožněno organizování a účast, aí
již samostatně nebo společně i na poutní místa v zahraničí.

15. - Žádám*, aby věřícím občanům' byly v plném rozsahu zabezpečeny náboženské publikace podle skutečných potřeb věřících. Umožnit založení náboženských nakladatelství pod vedením církevních představitelů, povolit vydávání náboženských časopisů různého zaměření, povolit otevření veřejných
knihoven a čítáren s náboženskou literaturou«
16'. - Žádáme,-, aby různé opisování a rozšiřování náboženských textů nebyla
považováno za nedovolené podnikání nebo jiný trestný čin nebo přečin.
"17. - Žádáme možnost odebírání náboženské literatury ze zahraničí podle
zájmů a potřeb věřících. Proto žádáme, aby tato literatura nebyla celními orgány zabavována,
18. - Žádáme právo na pořad v rozhlas« a televizi po dohodě' ee Sborem ordinářů C3R nebo později s předsedou biskupské konference.
"19. - Žádáme, aby bylo zamezeno záměrné rušení vatikánského rozhlasu v
české a slovenské řeči a také vysílání mše svaté v české a slovenské řeči vysílané každou neděli rozhlasovou stanicí Svobodná -Evropa.,
.20, - Žádáme, aby tak jako je dovoleno veřejné šíření ateistické propagandy, tak aby také bylo dovoleno a umožněno i veřr-jné šíření křc.*jlánského učení, jak duchovními osobami tak i lelky. Proto také žádáme- tak
jako je využívaným právem marxistů a jiných ateistů kritické hodnoceni
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nabyla posuzována jako nějaký trestný čin.
21. - Žádáme, aby byly vráceny zabrané církevní budovy, které si z vlastních -prostředků poiiaUi věřící občané a které jsou potřebné pro činnost
Církve včetně budov na poutcích místech, exercičních domů, budov bohosloveckých fakult, zabraných budov řeholních společností i s příslušenstvím.
22. - Žádáme, aby byla unožněna stavba nových kostelů, tam, kde je jich
pcrtřeha.
- fedáme zamezení svévolného odstraňování křížů, soch, kapliček a jiných náboženských a kulturních památek po naSich předcích z návsí, cest,
měst a ^inýeh «íst.
24. - Žlídáoe, aby pravqstoc církevních tajemníků byla vymezena na základě
marxistické zásady* že "Církve se musí stát svobodnými* na státní moci
nezávislými spolky Občanů stejného snyšlení." Z tohoto důvodu at je z
pravomoci církevních tajemníku vyčleněna pravcmoc zasahovat do jmenování,
: položení i výkonu činnosti duchovních o zasahowat do všech ostatních věcí, které ve většině demokratických stát$ jSCru vnitřní záležitostí církví*'
- Žádáme urychlenou a důslednou rehabilitaci imálconnš odsouzených
kněžf, řrfiolníků a aktivních nábofemských laiků.
26. - Žádáme zamexaní diakrlainacá véřfcíchfcřestartťiv zaměstnaní, především ve školství.
27, - Žádáme, aby věříeí občané měli ipžnost v rámci petičního práva;
se vyjadřovat k jakýmkoli prfltolé&ůw o kterých jsou přesvědčeni, s;o
je
morální >o*inností
k nim vyjádřit. Žádáme také, aby za tuto
svaji aktivitu oak nabyli Obviíwv¿kí s Jfczáfceraa* činnosti a aby jim nebyl petiční materiál zabavován.
2^, - Žádáme, aby byly zrušeny všechny právní předpisy, které neoprávněr.j kriminaližují anačnoy část náboženské Činnosti duchovních i laiku.
- Žádáme doplnfni neVe úpravu těahto ílá«ků naší dosavadní ústavy:
a/ .ČI. 16 ústavy ve kteréa je uvedeno, že ^Veškerá lcultumí politika v
Československu, roavOj vzdělání, Výwhova $ vyučování jsou vedeny v Cvíchu vědeckého jvétefráho názoru marxÍÉmu-leninisiauf" Nutno pozměnit tafc,
aby se nebránilo církvi * 5«jím vliv? v kulturní oblasti, rozvoji vzdělání s vyučování a v její úloze výchovy a výuky i malých dětí.
W /čl. 20 odst. 2/ doplnit, aby zněl takto: «Rovnoprávnost všech občanů
beí zřetele na národnost> rasu a gábožgngtví je zaručena."
c/ /ČI. 24 odst. 3/ ve které» je uvedený ze-1,tfeŽkerá výchova a všechrio
vyučování jsou ealeženy na vědeckém světovém názoru..." Nutno pozměnit v tom smysly aby bylo- respektováno ptání rodičů, aby výchova jejich dětí byla x soulad* é jejich náboženským př-esvšdčením.
d/ /či. 28 odst. 1/ ve kterém je uvedeno, že *5e věem občanům zaručeria
svoboda projevu ve vžeeh oborech života společnosti * zejména také evoboda slova a ti$ku", je nutno doplnit v tom sayglu, aty ae zrovncptfá-;nila protináboženská i náboženská propaganda. Umožnit Církvi svobodně
využívat všech sdělovacích pro*tředkůĎ
•/ /čl. 32 odst. 1/ uvádí: "Svoboda vyznání je zaručena. Každý může vyznávat jakoukoli náboženskou víru, ne&o týt ba* vyznání i provádět náboženské úkony.*1 Doplnit v tom sayslu, aby avbji víru kněz i laik mohl najen vyznávatv ale i vařejně šířit.
33» - řádáflře také, aby všechny platíš ztfkóny a závajsró prárrní předpi#jr
éotýkají'— se přísa n*bo i nepřímý
byly »vedeny M
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. .
. . .
.v
•*• - ...
souladu s Mezinárodním paktem o občanských a politických právech, jak je
uv«deno r č}. 2 tofcpto paletu. Jd* zvláště c dodržování tfctíhto článků paktu:
ČI. 13 - týkající se jiráva ebčanň na svobodu myšlení, svědomí a náboženství»
61. 19 - týkající s£ práva občanů zastávat svůj názor be« překážky.
ČI. 20.- týkající se žákazu jakékoli národní., rasoté a náboženské nenávisti.
čl. 21 - uznávající právo občanů na pokojné shromažďování,
čl. 22 - uznávající právo občanů na svobodu sd^uSovat se s jinými,
čl. 26 - zakazující jakoukoli diskriminaci podle rasy, barvy» pphlaví,
jazyka, politického nebo jiného přesvědčení, atej.
' v
čl. 27 - uznávající právo etnických, náboženských nebo jazykových nrenSin
na užívání své vlastní kultury, vyznávání p projevu svého vlastního náboženství.
• •
31. - Žádáme, aby byla utvořena smrCšená komise složená z© zástupců státních orgánů a zástupců katolické církve včetně laixů jmenovaných Otcem
kardinálem- Tomáškem a podobně i se aástupci katolické církve ze Slovenska, která by se našimi návrhy zabývala a je- řešila.
-

V hodnocení současné situace a v námi podporovaných návrzích Otce
kardinála Tomáš3:a i v našich dalších návrzích k nápravě dosavadních nedostatků vycháuíme z možností, ktere nám poskytuje nuŠo Ústava, z přijatých
a ratifikovaných Helsinských dokumentů a povinností státních orgánů dodržovat základní zásady marxismu-leninismu ve vztahu k náboženství v hichž -je uvedeno i
každý musí mít volnost vyznávat j^kéfcoli náboženství nóbo nevyznávat
žádné náboženství y*
- dělat nějaké rozdíly mezi občany pokud jde o jejích práva v souvislosti s náboženským vyznáním je naprosto nepřípustné,
- z oficiálních dokumentů musí být bezpodmínečně odstraněna jakákoli
zmínka o tom či onom vyznání občanů^ -•/' '
" - Církve se musí stát úplni svobodnými, na státní moci nezávislými spolky občanů stejného smýšlenít
* jen důsledné splnění těchto požadavků může skoncovat s' hanebnou a prokletou minulostí, kdy Církev byla v nevolnické závislosti na státu.
/Marx-Engels-Lenin, O ateismu - 1974,' str. 137/

Ztotožňujeme se proto také se stanoviskem nynějšího- Šv.; Otce «Jana .
Pavla II., který ve své encyklice "Vykupitel člověka" u v ^ d í V ě proto
•těžké přijmout třeba i jen zčistě' lidského stanoviska, podle n$fipjS pou&r
ateismus má občanské právo ve veřejném a společenském životě, rótírnc® věřící jakoby za zásady jsou sotva trpěni anebo se s,. nimijedná, jako s ob"Sany nižší tří:.,7, či dokonce - ano i to se stalo -- jsou "zcela zbaveni..občanských práv«," Dále ookraČuje; "Přesto0však 2 moci svého úřadu se chpi.
jménem, věřících celého světa Cprátit na ty, na nichž nějakým.způsobem zá* visí organizace veřejného života. Žádám je snažně, aby•respektovali práva náboženství a působení Církve, Není to probba o nějakou výsadu nýbrž
o respektování zásadního práva, jehož uplatnování je jedním ze zásadních
měřítek opravdového lidského pokroku v každém reŽinu, společnosti, systé- mu či prostředí."
Xí^Iícu
,
Tyto našernávrhy,'přání a podněty nelze pokládá.za nějaké maximalistické požadavky, ale za nutné potřeby Církve, kter£.'íjšou běžně uplatno-^
vané a také dodržované ve všech svobodných demokratických státech., at již'
odlukou Církví od státu ne-ao bez ní. K těmto, nítšifit* návrhům dala podnět
důkladná "inventarizaceváech dosud neřešených nebo dosud nevyřešených
problémů aezi státem a katolicko^ Církví, které vznikly po r. 194& a kte-
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se nějak« vyskytly byly vždy vyřešeny k oboustranné spokojenosti.
Inspirací pro naši angažovanost v této oblasti vztahu Církve se státem jstu nám také směrnice uvedené v encyklice Jana XXIII."PACEM IN TERRIS" ve které je uvedeno:
- Autorita je především moc duchovního rázu... nikdo nemá právo dělat
vnitřní nátlak na druhého /str. 24/.
- Veřejná moc tedy může zavazovat ve svědomí pouze tehdy, když její autorita je ve vnitřní® vztahu s autoritou Boží araá-lina ní podíl. Moc
vládnout je požadattk rázu duchovního a pochácí od Boha. Jestliže tedy
•vládci světů ukládají íákony nebo poroučejí, co je v rozporu s tímto
řádem a tedy i s vůlí Bejtí. pak jejich příkazy a zákony nemají závaznou sílu pro svědomí občanu, protože více musíme poslouchat Boha nežli
lidi... Lidský zákon je potud zákonem, pokud je ve shodě Be zdravým rozumem... je-li zákon v rozporu s příkazem rozumu... přestává být zákonem a stává se spíše Činem násilným /str. 25/- V dnešní době společné blaho záleží především v tom, aby bylo zachována osobní práva a povinnosti občapů/str. 2í/.
- Když tedy nositelé veřejné moci neuznávají nebo porušují práva občanů
převinují se proti povinnostem svého úřadu a nejen to, jejich rozkazy
nemají závaznou moc /str. 29/.
- Základním úkolem veřejné moci je řídit a harmonicky upravovat vztahy
lidí, sdružených ve společnosti, a to tak, aby jedni, užívajíce svých
práv neomezovali ňiné v jejich právech. 3« druhé^ aby nikdo obranou
svých práv nepřekážel druhým v plnění jejich povinností a konečněaby
práva všech byla s účinností uchovávánu neporušena a bylu-11 snad porušena, aby se jich občanům znovu dostalo /str. 30/.
- V části V. "Napomenutí a výzvy věřícím" je uvedeno; "Všem lidem dobré
vůLs připadá složitý úkol: Obnovit vztahy lidského soužití nu základě
pravdy, spravedlnosti, lásky, svobody... Jistěže není mnoho takových
lidí, kteří si to vzali za sVůj životní úkol, a kteří si tak získávají
opravdu velké zásluhy o lidskou společnost. Jim náleží naše veřejná pochvala, ale též se k nim nese naléhaiá výzva, aby vytrvali ve své spásonosné práci. Současně nás utěšuje naděje, že jejich počet poroste a
to především z řad katolíků, kteří jsou si vědomi své povinnosti a nechají se vést láskou /str. 64/.
vDoufáme., že nalezneme u představitelů našeho veřejného života k nimž
se přímo i prostřednictvím svých církevních představitelů obracíme e těmitavpodněty a návrhy, pochopení a snahu zajistit nám účinným způsobem
vnější podmínky pro rozvoj vnitřního života duchovního a zajištění lopší
budoucnosti nás všech.

Dáno na první neděli adventní 1987, v den zahájení roku Anežky Přefcyslotny a v den zahájení velkého díla duchovní obnovy: desetiletou přípravu na Milénium - tisíciletou památku mučednické smrti svatého Vojtěcha,
vyhlášené společným pastýřským listem našich biskupů a administrátorů českých a moravských diecézíT^ n&muž se také my připojujeme a jej plně
podporujeme.
Oznámený © «ahájení podpisové akce od 1. 1. 1983 za prosazení uvedených. návrhů zasláno na Ctensrální prokuraturu ČSB doporučeným dopisem ze
Ca* 7/. prosince 1987.

- 25 - fiáboženskej slobodě u ná§ a j?hQ; význam vzhladom na podpisová aksiu je
zd&rařnený skutočnostcu» že jej;bezprostředné predchádzal.
V posledních rokoch si veriaci uvědomovali stav náboženskgj neslobody stále jasnéjšie a čo je doleřitejšie, pocitcvali nutnost, byt v otáeke
obrany práv Cirkvi aktivnějším Ifyšlignka, že obrana náboženských práv je
pre veriaceho.,Člověka vecou sved>mia, dostávala čoraz>$itelnejšiu poďpo•rta'a kortcómttinuřéhoroka dozrela. Bol potřebný už len popud a ten výšía1
od osoby najkémpetentnejšej,
kardinála Touáška.
r

Petí jia a jej obsah
*
. .. v 31-bodová' petícia za n^joženskú slobodu sámozrejme nie jo prvou žiadestou tohto druhu. Mnohí jednotlivci i skupiny sa v minulosti obraceli
na úradné miesta s pužiadavk.vmi respektov-ania náboženských práv. Sám kardinál Tomášek viackrát písemné i ústné žiadul na příslušných qjiestaoh
štátnej správy, aby boli d cržiavané základné práva Cirkvi v Československu. Odpoved nikdy nedostal» Ostatní žiadatelia povélčšine zakúsili odpověď vo formě represívnyeh opatření,. čo zakaždým potvrdzovulo, že. v úsilí
o ^održovanie základných ludských a náboženských práv je nutné pokračo-u
vat.
.
.
.
iv
Sapina moravských katolíkov zostavila 31-bodovú petíciu vo chvíli,
kedy bola pre to zvlást vhodná situácia. Bol zachovaný aj náležitý postup. Zoznam pc-Žiadaviek pod názvem "Podněty katolíkev na ríešeíiie sítuáčie veriacich občanov v CSSR" bol zaslaný na nejvyššio Qrgány začitttkonr
decembra. Státně orgány nepovažovali za potřebné zaoberut sa Žiadostou
veriacich, v zákonnéj lehote ani neodpovedali, no tým aj súčasno neprlamo vzali na vedeniie.
Petlcia požaduje predovšetkým odluku Cirkvi od štátu, teda poŽiwdavku, aby štát nezasahoval do vnutorných vecí Cirkvi. Odluku formálně extr-..
stu je aj v ZSSR a v dalších socialistických štátoch. Ceskoslovennlco je
výnimkou, lebo pre štát je to výhodné. Cirkev dostane zopár odrobiniek
zo štátneho rozpočtu, ktorý je aj tak tverený do značnej miery k daní
veriacich a za to je d^žuná úplné p^d kontrolou, p,apr. aj prostredníctvein
štátneho súhlacu pre knazskú činnost, lebo štát knazov platí /hoci bludné/, teda sú jeho zamestnpneami. fielšie body petícievrozvíjajú a konkretizujú požiadavlcu slobodněhc pos<?benia Cirkvi. Spomcnrne v skrátonej formě fliektoré z nich:
. :
-Slobodné menovanig biskupOY Sv. Stolicou,
j .... •
-'Slobodne rozmiestnovanie knazov, žrušenie štátneho súhlasu,
- Nezasahoval do výběru a počtu bohoslovcov,
- Obnovit zrušené bohoslovecké fakulty,
,- Obnovenie řeholí, slobodné priji^anie nových členov,
- Slobodné vyučovanie náboženstva mimo školu, prihlasovanie detí
na farskom úřade,
- Slobodný přístup kňazov do nemocníc a vMzníc,
- Slobodné vydávanie náboženskej literatúry a jej dovoz zo zahraničia,
- Právo na náboženské programy ? televízii á rozhlase,
-•Právo na veřejné šírenie kresí. natiky, rovnoprávné so Šířením
nlarxizmu-leninizmu,
n •
- Povelitvstavbu nových ktstolov,
- Zastavit diskrimináciu veriacich v zaměstnaní, škole a verejnom
živote.
O texte petície by sa iste dalo diskutoval, mnohí navrhovali úpravy,
t| však v danej chvíli nebolo to najdoležitejšie. Nie je podstatné, či
žiadfst obsahuje právě 31 bodov, alebo menej, či viac. Ani přesná fermulácia a poradie doležitosti jednotlivých bodov nie je to podrtatnéft Podstatou petície je požiadavka náboženskej slobody. Veriaci občenia nou
i^adajú dodi-žiavanie základných náboženských práv.
Petícia neobsahuje žiadrm kritiku štátnych orgánov, nikoha neotovlmt-_
je. Neobsahuje ani žieine politické pežiadavky. Odráža sa v nej postoj
Cirlsfi, kt^rá neodmieta skut/>či*osT, v kfcorej ži^t, neo<l*i i.<*kti tTpaločenské
ariadenie, a le nikdy sa n-emože zrl-ekntrt svojha vlastného poslarxia.
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Mariánsky rok 1987/1988
má pre máloktorú krajinu tak velký význam ako pre Československo, Vyvolal
u nás pohyb, ktorého dopad nie je možné náležite zhodnjtií. Hoci sa od
"osmičkového" roka 1988 očakávalo všeobecne niečo nové, predsa nikto nečakal, že události naberú tak silná gradáciu. Prvá štvrtina roka priniesla pozoruhodný vývoj, kterého ozaerm zaznievala od Austrálie po Kanadu.
Na pozadí 4D-ročného útlaku zretelne zazněl hlas veriaceho ludu, požadujúci rešpektovanie náboženskej slobody. Najvýraznejšie sa tento hlas prejavil v podpisovej akcii 31-bodovej petície a v bratislavskom zhromáždení veriacich za náboženská sl*b<*řu.
Petícia za náboženská slobodu
Podpisová akcia 31-bodovej petície za náboženská slobodu, lctorá v
prvých mesiacoch tohto roka překvapila svojim rozsahom a prlebehem, sa
zařadila medzi najpozoruhednejšie události dějin našich národov. Napriok
minimálnému organizačnému zab»4pečeniu a nemalý«'překážkám vzplanula ako
požiar najprv na Slovensku a o niečo neskor i v Čechách a na Moravě, sinala sa najvfičšou podpisovou akcitu, aká sa kedy konala vo východnej EUPO—
pe.
Aj keď je jasné, že rozhodujúcu úlohu v podpisovej akcii zohraln výzva kardinála Františka Tomáška, možno povedat, že by sa neuskutočnila v
tak velkom rozsahu bez predchádzajúcich událostí, ktoré ^u do značnéj
mieri p^dnietili» Bola by nemyslitelná \}e« celého doterajšicho vývoja.
Připomeňme si z posledného obdobia aspoň 3 momenty - slovenské púto, alávnost na Velehrade v roku 1985 a nedávne veřejné vyhlásenie významných osobno?tí.
Mnohoročná drobná práca v apoštoláte najmfl aedzi mládežou prinieslu
• v - isledných rokoch' okrem iného ako dosledok a či jeden z vonkajších pre5'f..-v aj oživenie tradičných náboženských pútí na Slovensku, na ktorých
silné vzrástla účast predovšetkým mladých ludí. Popři svojej duchovnéj
hednote sa púte v Saštíne, Levoči, Trnavě a inde postupné stávali aj miestami sebauvedomenia, miestami, kde sa nezanedbatelno formovala naša národno-náboženská identita a prehlbovalo vedomie spoluzodpovědnosti.
Významným a nebývalým pozdvihnutím hlasu bol Velehrad 1985, kde verjaci lud prvý raz po mnohých rokoch umlčenia verejne a počutelne vyja-v
dril SVÍju túžbu po náboženskej slobodě. Spoločná veřejná zaangažovanost
La práva Cirkvi začala byt viditelná.
Spomedzi přehlášení významných osobností, ktoré bezprostredne predchádzali podpisovej akcii, trba spomenút na prvom mieste príhovor Jána
Pavla II, kardinálovi Tcmáškovi pri jeho návštěvě "ad limina" konccm septembra 198?. Sv. Otec otvorene a jasné hovořil o nedostatku náboženskej
slobody v Československu. Poukázal na tažkú situáciu Cirkvi u nás„a. dokurentoval to viacerými príkladmi. Zdoraanil v prvem rade skutočnost,. že už
dt-satročia sú v Československu neobsadené biskupské stolce a potvrdil úsilie Cirkvi riešit tento probléa ked povedal: "Sv^tá stolica sa vždy
snažila využit véetky možnosti, ata sa mohol skončit tento smutný stav,
ktorý nemá obdobu v krajinách s krefttanskou tradíciou.vJán Pavol II«, hcvoril aj o dalších problémoch - q zámernom nedostatku knazov, o reholiach
("dsúdených na vymretie, o nedostatky náboženskej literatúry atd.. Popřený
talianskv denník Crrriere della Seřra napísal, že sú to najostrejSie sloáks kedy pápež vyriekol na adresu jednej krajiny pre útlak nábiŽens Iv
0 mesiac neskor 30. októbra píše biskup Ján Ch. Korec list redakcii
_R: "ého práva, ktorým reaguje na tvrdenie^ že vztahy medzi štátom a Cir-»
-u sú u nás bezkonfliktně a priasenivé. Otec biskup na konkrétných úda:'•
doixmentuje systematické úsilie š*tótu likvidoval Cirkev, počnúe pátoeiiiucypi rokmi až po nedávnu súoésnoeE« List má charakter svedectv« o

- 27 - Petícia žiada tie náboženské Drává, ktoré majů byt v každej civilizované j' krajině úplnou sanozrejmostou. Podpisováním petície signatáři nežiadali nič mimoriadne, nežiadali výsady a privilégia". Yeriaci občania
žiadali to, č» im právom patří, čo majů zaručené v Ústave a medzinárodných dekumentoch, čo je i v okolitých socialistických štátoch rešpekt»"vané a čo musí demokratický stát z v&čšinou veriacich občanov brat do úvahy.
Podia učenia Cirkvi a častých výziev J8na Pavla IX..je krestan povinnývangažqvat sa primeraným sposobom i vo veřejných vociách. Křestan
má byt krestanom i vo verejnom živote, protože je povolaný prctvárat svet
Na jednej straně modlitbou a obetou a na druhej straně statočným veřejným postojom. Takéto a podobné úvahyvboli námětům diskusií počas podpisové j akcie. Je potesitelné konštatovat, že náboženské SQbavedomie nášha
ludu sa dnes krystalizuje v miere, aká z jninulosti nie je známa.

Výzva kardinála Františka Tomášku
Autoři petície navštívili v prvých januárových dňoch kardinála Tomáška, aby h^ o nej informovali. Iniciativa ho nepřekvapila, protože nebo*la prvá. Predsa ho však mimoriadne .zaujala, lebo akoby sa právě na takéto
niečo čakalo. Kardinál vycítil to, čo sa zvykne nazývaí znamenla doby, «
usúdil, že teraz nadišiel ten vhodný okamih. Nielcnžo akciu podpořil, ale
-postavil sa do jej čela, čím vykonal gesto historického významu. Vçrojno
•vyzval k podpisovaniu petície a označil to za velmi vážnu povinnost svo-domia. Tent«a čin hodný starozákonných postáv vodov národa, • vyvolal v lude živú odozvu. Stovky fotokopií kardinálovcj výzvy sa šířili modzi ludmi
s textom petície.
Priebeh podpistvej aljcie
Kardinálové yýzva sa v nasledujúcich dnoch objavila aj na Slovensku
a v priebehu týždna sa rozšírlla do takmer všetkých jeho lcutov. Vňada ua
střetla s puzitívnou odozvou. Na ilustráciu uveame počiatcčnů fázu podpisové j akcie, ktorá názorné ukazuje, ako sa tát© lavina dávala do pohybu.
Prvé podpisy sa nazbierali na Oravě a Spiši. Vtedy sa côte nevedelo,
ako zareagujú mocenské orgány a ke^že 3B podpisy zbierali vlac monej vore ¿ne, bola obava, aby neboli nezák»nne zhabané. Z toho dovodu zakoždým,
ked sa nazbieralo vfíčšie množstvo podpisov, boli doručované po čaotiach
na arcibiskupský úrad d» Prahy. 'Už v pia^ok 16. januára mohla dolegácia
veriacich zo severného Slovenska odevzdat kardinálovi Tomáškovi prvých
18.393 podpisov, medzi ktorými bola aj asi 500-vka z Bratislavy.V rozhovore s delegáciouvkardinál znovu zdoraznil, aké doležité v tcjto chvíli
'je, aby bolo počut. ha příslušných štátnych miestach hlas veriacich. Prvé
podpis^ a rozhovor s kard. Tomáškom. povzbudili do zbiérania dalších'.
0 4 dni odovzdali zástupcovi» veriacich z Trnavy a okolia kardinálovi 13. 2<0 podpisov, bratislavčania přidali 3.588. Mohutné sa přidalo výr
chodjié Slovensko. Z vývoje podpisovej akcie boli zařazení aj najvílčší Or
ptimisti. Reakcia Slovenska na kardjnáloyú výzvu bola udivujúca. Len za
C. týždne po jej zveřejnění sa tu nazbieralo 95.000 podpioovl To si už vši
mli aj významné světové agentúry, ktoré okrem iného poukazovali aj na súvis podpisovej akcie s rokováním vlády s Vatikánem, ktoré právě probiehalo v Prahe.
V áalšom týždni sa přidali i ostatné oblasti Slovenska a tiež Čechy
s Meravou. Mesiacpo vydaní výzvy bolo v Československu nazbieraných 200
tis^ podpisov a do konca februára vzrástol na 350 tis. Přidávali sa stále aalšie mestá, dědiny a celé oblasti.
Zbieranie podpisov prebiehalo zv&čša pred kostolmi, na dědinách i po
d'.;moch. Relatívne dobré výsíedky vzhladom n e počet účastníkov bohoslužieb
ía desiahli v Bratislavě. Nedelfté bohoslužby tu návštěvuje asi 31tis. luCLÍ. Nazbieralo sa okolo 26.460 podpisov, ňe představuje na Bratislavu vy•¿oký podjel. Ale aj inde sa dosjahli pěkné výsledky. Sú známé mnohé případy, kde petíciu podpísala taljmer celá dědina a ča$to ból na prvom mie*
»te podpisaný miestny pán farář•
V záujme objektivnosti tr*ba povedaí. že v polovici február« sa prí»
rwtkqr pçiifùofir
>
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28 - lili. Podpisová akcia se totiž neteíila právě najpriasnivejším podmienkam.
Celkový počet podpisov nepriaznivG ovplyvtflji hlavně dva faktory: nepostačujúce organizačně zabezpečenie akoie, 'negativny postcjj ci.rkevne zakázané j organizácie Pacgm in terris, přsdovšetkým ordinárov banskobystric•kého, košického a rožňavského. Tito sa stavili proti podpisovej akcii,
hoci neoprávnene, pretože nešlo o náležitost vnútrocirkevnú, lož oběiansku, konajúcu v súlade s Ústavou.
Druhý nepriaznivý faktor vyplynul zo skutočnosti, že podpisová akoia
prebiehala do značnéj miery spontáiW, jej priebeh bol v podstato závislý
od iniciativy a aktivitytoiestnychveriacich. Nie všade ga urobilo to, čo
sa mohlo urcbitt Akcia teda okrem iného pomohla otestovat ludí, skupiny,
hnutia a odhalit, kde sú ešte ^rezervy", Dokumentuje to napr. charakteristická reakcia ludí. Vobec nebilo zriedkavé, ked cezpolných zboračov, 1
ktorí přišli zo súsednej farnosti, domácí vítali slovami: "UŽ dávno ste
mali příst, počuli sme o t»m z rádia, je načase, že se tajcé dačo ro^ít" **
- ale akosi ich nenapadlo, že by sa a;j sami mohli probudit a nečekat, Mí
aj k ním prídu "oni" zbi.erat podpisy, Na škrwbej straně však tokáto a podobné výroky charakterizoval* obdivuhodné jednoznačný postoj voriaceho
ludu k akcii. A to je ešte doležitejáie nei desiahnutý počet podpisov. S
určitou dávkou by sa dalo ujudsovat, že při dobrom organizačnoiu zabezpečení akcie na celom Slovensku by počet signatárov petície zahrnoval značné vysoké % obyvatelstva. Ak uvážime, Je každý leto sa d03talvk podpí«ovému hárku reprezentuje mnohých daláíph, ktorí tiež chceli dat svoj podpis, ale nemali tú možnostY dostává podpisová »kcia charakter colonárodného referenda, azda najvýínwnejšieho v našich dějinách. Takáto "mandátová" úvaha musí nateraz postačit,? pretože také organizačně zabezpečenío,
8ké bolo napr. v Bratislavě a na niektofýcfr dalších miestach, v stfčasností-, celoslovensky nie je dosiahflutfté.
V mnohých oblastiach Slovenska sa napriek t«mu došlo k pozoruhodným
výsledkom. Nie je možné vťncrvat sa všetkým. No nemožno nespomenút najcennejšiu čast z podpisov, ktoré arcibiskupský úřad v Prahe obdržel.. Jo to
přibližné 19.000 podpisov, ktoré cdovtdili ¿ábtupcovia Rodiny Nepoškvrnonej, teda od chorých zo Slovenska, <•
,
Priame zákroky bezpečnostních orgánev proti zberačom podpisov sa vyskytli v Bratislavě, ctalěie ni-e sú zné«wt *k neberiemo do úvahy legitimovanie zberačov aké bolo napr, na Oravě.
Celkový počet podpisov pod petíciu ea aábož«nskú slobodu prekročil
číslo 500.000, z toho je asi 300.000 &o Slovenska a 200.000 z Ciech a-Moravy.. Presnú celkcvú evidenciu podpisov podia jednotlivých mie3t u oblastí z- pochopitelných příčin naholo aožné urobit. Mnohí doručovali podpisy
arcibiskupskému úřadu v Prahe tak, že z bezpečnrstriýqh dovodov o tom neinformovali širší okruh známých. Je vSak »ožné uviest orientačně- počty ,v
rámci vSčších jázemných celkov, ktoré podává nasledujúca tabulka:
Oblast: .
Přibližný počet:
Bližšie určenie oblasti:
Severně Slovensko
72.000
Orava, Liptov, Spiš
•v
Východně Slovensko
70.000
od Spiš. hradu na východ
Středné Slovensko
15.000
BB a ZV s okolím a Turiec
Severozápadně Slovensko
41.000
o<2 Čadce po Trenčín
Juhozápadné Slovensko
75.000
TT, NK, NZ s okolím
B: r a t i s 1 a v a
^ZÍzQQQ*Spolu S L O V E N S K O
300.000
Jílavný výsledok - zmejaa v luáoch
Velehradskú pút 1985 k 1.100. yýrečlu smrti sv. Metoda, ktorá bola
takým překvapením, zhodnotil v^edy istý účastník slovami: "SvStý 'Metod
dnes len trochu odchýlil kapucnu.' Uvidíte, čo ešte prídeř" Poelucháči sa
na tom pobavili, netušiac, že sú to prorocké šlová. Velehrad nebol vrcholom, ale len jednou fázou nového pohybu u nás. Skutoěný význam podpisovéj
akci^ za náboženská slobodu v Československu sa bude moct objektívne po"súdit až neskor 8 určitým časovým odstuposu Ale už dn«s je možné poukázat--na ni niektoré zsaýímavé momenty,
v\

S
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- 29 Významné je najmá to, že v priebehu podpisovej akcie sa objavilí lirté prvky, které su z bladiska náboženského a nábožensko-nárpdného sebauvedomenia nášbo ludu potešitelné. Akcia bola totiž príležitosíou zaregistrovat niektoré kvalitativně změny. Ukázala niečo nové - změnu v myšlení
a kcnaní ludí, ktorým sa otvorili ^či, zmocněl duch a u ktorých badatelne vzrástol záujem o náboženstvo, vieru a duchovný život.
Bezprostředným cielom podpisovej akcie bolo pozdvihnút hlas na obranu práv Cirkvi - nezávisle ód výsledku, ktorý sa dosiahne. Hlavnou mytVlienk^u nebola představa, že Cirkev u nás teraz neČakanevdoptane slobodn
Ludí viedlo k podpisovaniu presvedčenie, že nemožno mlCatj žo naše mlčanie by nás robilo spoluzodpovedným^. na situácii, v ktorej sa Cirkev nuchádza. £lovek má morálnu povinnost otvorit ústa tam, kde sa páchá nesprn
vodlivo3t. Tak toyvyžaduje duch evanjelia.
Možno povedat, že mnohí to pochopili a
podpisovej akcie ea tak
dosiahlo viac, než by se od nej mohlo očekávat» Mohlo by s® čakax čiastočné zlepšenie situácie a uvolnenie n^boženskej slobody. Srdci« vladárov
však zostali zatvrdilé. Na slobodu sa musíme elie vnátorne pripravit.
Skúsenosti západných krajin nás učia, že sloboda nie je zárukoy rozlrvotu
Cirkvi, ak ju ludia nesprávne užíváju. ttajprv sa nám třeba učit zodpovědnosti. A právě v tomto zmysle sa od podpisovej akcie dosiahlo viac, než
sa čakalo. Vedomie spoluzodpovědnosti je zretejnejšle. Srdce ludu sa stává chápavějším, „pevnejším a ochotnějším. Ako národ sme pochopili., žo nemožno mlčat, ked sa Cirkvi odopiera^ú základné práva. Toto je ton nový
prvok, ktorý t^ doteraz v t$kej miere niřbol. Prehlbila sa solidarita a
spolupatřičnost. Nemotem byt predsa spQkcjnv s tým, žo ja, moju rodina,
moje spoločenstvo, řehola alebo hnut^e má aiiú-takú líteratáru a možc na
v pokoji modlií, rozvíjat a rozrastat sa, kaa inétnu spoločenstvu alebo
Cirkvi vo všeobecnosti je znemožnené slebodjie posobit, ked moji bratia
sd prenasledovaní pre život 2 viery.
Svet si však všímá a hodnotí vonkajiok, politické dosledky a súviglostij reakciu vlády. Pre Cirkev je víak doležit«jŠie vnútorná premena
ludí, posilnenie ich odvahy a préhíbenie záujnm o vieru a duchovný život.
Z mnohých oblastí, kde akcia prebehla, je signalizované ožlvenie farností, apoštolátu, účasti na svietostiach. IamIí» sú taktiež solidárnější k
prenasledovaným, neodskakujú od nich zo strachu a pre pohodlie. V duchu
podobenstva o milosrdném samaritánovi mnohí ludia-pochopili, že nemožu
odovočLiovat svoju nevšímavosí k prenasledovfeným avojim duchovným programem a!o farizej a levita, ale je prvoradé ujat~sa toho, kto "padol do
ruk zbojníkov" /Lk 10,30/.
Sme svedkami začiatku nového obdobia náboženského života u nás, čo
potvrdzujú aj nebývalé konverzie a krsty mladých ludí. Nezávisle na konkrétných výsledkoch v postoji štátu k Cirkvi, ktoré nepřestáváme požadovat, možeme podpisová akčiu za náb. slofcxxíu oenačit za velmi úspěšná.
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Vyslovujem vďaku p. Frantovi Zóleskému z Brna, Se sa odvážil napí-'
sat s. Jakešovi vo veci beštiálnej vraždyvftrára Stefana Poláka. Nic je
to prvá ani posledná vjražda katolického kňaza na Slovensku, Ani jedna noho? a cbnasr.cná a ani v budúcncsti nebude. Na Slovensku máme vola Popirrluřk.v. S¿naši, Rusnák, Gen?', Coufal, Schigiest«r a iní přepadnuti« dobití,
t.;;,ko ranění, "Církev sa r.usí naučií bát sa", povedal na začiatícu "norruliza~-.iej éry" bývalý štátny federalny 5éf dozrru nad cirkva^i Karel Hrůza, Ako vysoká šarza tajr.ej policie velmi dobré poznal zbraň zastrašovani:\0 U+rpenie a krv jednotlivých-veriacich a cirkvi ako celku tvoří pre
svoj mystický vztah k tajemstvu Kristovho kříž* výkupná cenu zavurčité
r.árcdy, ba i celé ludstv-. Vdaka Vám, že afce sa rozhodli nemlčat a tým
ste povzbudili i ostatných veriacich.
Dczvedám sa, že stále nemáte pokoja. Na vypočúvanie Vás předvolala
Ckrcsná prokuratura 9. 8« l$o3. Modlíme sa ?a Vás, aby ste vytrvali ,, Nedúite oa zastrašit3vCmni a po £ sum i eo. <;ui jme confortat - Vňetko možem v
trm, ktorý ma posilnáje. Strach a zbabělost nie je vlastnost voriaceho
katolíka. Dějiny nerebia Gorbačovia, ale Navrátllovia o Lech Walenscvia,
Na Slovensku s.me mali v Nitře z příležitosti zakončenia Mariánského
reka velLv. rlávnoat. Pán bisk-ip nitriansky sa nezabudul podnkovat, ži;
vláda '.rvolila tento íaz kenat bohoslužby aj vonku, čr jo u vás běžnou
záložit.•.-•tou oj bej. ds.kov. iia. Každá úspďšná slávnoct náboženská vyvolává f:.itiprop?jandu v Statných oznamovacích proč tri odk ch. Tak to bolo aj
r"> ir.ar^o nitrianských s?.ávností„ Hlas ludu, týždenník západoslovenského
kraja or^.án KSS, uveřejnil hanopis z pera Andréja Dobréh i, je to anonym,
v skutečnosti j3 to Mada;.' Dán v iu Je aatOrom aj 3-dielnej'trilogie naó^ivok
uv^rejne^ých v denníku PRAVDA 3.0. 11. 12. februára 1938 pod titulem "Tajná^ církev" v službách Bntíkomaniemuo K hlujc.rn ántipr.-pagandy stranických
"itáterov sa přidali aj slovenské KN, kcá zakončili sprévuo nitrionskej
vúti. „. "Nomc-žn^ ysak opoúieutt zán, ery niektorých shlpín účastní kov púte a
ieh sněhy zneužit ju na iné cie?.e7 než čisto náboženské, ktoré nemalí s
oíiciálnym cirkevným programem a zameraním púte nič společného»"
Ojěbnú správu o nitrianskej púti Vám nc»oŽ<em dat, labo v tom čase
»am bol na Sv„ Hostýne.
-•o^si-f^c^o^a^o^ekretariát pre veci cirkevné - Rostav* ^ 1 . 6 - Bratislava
Riaditelom je námestník ministra.PhDr. Vincent Móčovský» Nárast^m ,
religiozity rastie aj pečet prac »niko7 dozoru Státu nad cirkvami« Prcdtým) Sekretariát mal 11* zaměstnali j ,v, dnes má 23 zamést*, ancov, preátým bol
na kazdom okrese cirkevrý taj m..ík /OCTŽ, teraz k3Ždý CCT.,dostal pom cníka, Pracovníci dozoru státu nad cirkvani začioajú používat nr/ú "príjerr.< .išňu" terminolčg.iu: nshov ria o dozore štátu nad cirkvami, ale o „"spolupráci Státu s c i r k 7 ¿ v s a k o spolupráci možno hovořit, len ked ide
o slobodr.ých rovnoprávných partner/7, ktor^ majů nějaký společný ciel. Ale r případe štábu i'"e o ciel, který v oktebri 1975 otvcreiie charakterizrv-al prof. Trávniček r.a ochtiai knaz.v združenic PIT, že ide o "zjednotenie váetkýpjj na báze marxizmu- lenir:izriu
teda aj ateizzau cirkvi. A bohužial éast knazoir, na-md pacistov, ozaj pómáha štátu pochovávat cirkev.
— o — o — o— c — o —
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Svatý Hostýn » sobota odpoledne 13. srpna 1988.

Silnicí a letními stezkami přicházejí k bazilice Panny Maria skupiny
chlapců a děvčat s batohy a kytarami. Je teplý slunný de» a z výraců jejich tváří lze vyčíst pokoj a radostné očekávání.
V 18,00 had. je ve zcela zaplněné bazilice sloužena mše sv. Na její
závěr duchovní správce oznamuje"přítomným, že bazilika bude ve 23,00 hod.
uzavřena, protože /cituji/ - se musí uklidit na zítřek. Dálo jsou věřící
vyzváni /opět citát/
aby nedovolili nějakému provokatérovi narušit tota
setkání. V té chvíli už bylo znáao, ře přijel opravdu vzácný poutník z
Prahy - místopředseda FV Dr. Matěj Ltfčan.
V 19., 30 hod. začíná společná modlitba růžence a po ní následuje laiky vedený program přímluv, úvah, zpěvu a čtení z Písma sv. Kolom 22,00
hod. je čten telegram z Nitry, ve kterém se mimo jiné píše toto:
"Mladí veriaci, ktorí prichádzajú do starobylej Nitry na ooloslovon«skú národnú púí, zdraví Vás všetkých na sv. Hostýně. Spojme svoje modlit*
by a prosby k Panně Márii za našu Cirkev, za Otea kard. Fr, Tomáška, za
bratrstvo a jednotu krestanov z Moravy a Slovenské." Tato slova jsou provázena bouřlivým a dlouhotrvajícím potleskem.
A pak už se bazilikou rozezní kytary a nadšený zpěv rytmických píuní
doprovázených spontánním potleskem, t«» vSe vytváří nádhernou a neopakovatelnou atmosféru. Asi 20 min. po uzavření baziliky začíná křížová cesta,
jakou toto poutní míst« nepamatuje. Je to opravdová křížová cesta naší
Církve od r^ku 1948, aktuální, nekompromisní a pravdivá' slova o vöont. co
bylo, co je a čeho se křestané nevzdají. Tc vše provezeno zpěvy z Tai ze,
jakoby poselství smíření a důvěry odtud vanoucí umocňovalo ve světlo svíček a zářících hvězd zážitek této noci. A když průvod absolvuje poslední
zastavení, zaznívá zpěv chorálu, Svatý Václave...
Mnozí mladí až do rána se modlí a zpívají, jiní diskutují ve skupinkách, další se odeberou ke spánku pod širým nebem.
Tuto pout obětujeme za obsazení osiřelých biskupských stolců, bylo
napsáno na letáčku, které obětaví a nadšení organizátoři rozeslali všem
farním úřadům v diecézi a vlastně po celé Moravě. "Informace o Církvi"
8/88 - oznamovaly $ připravované "velké národní pouti", na kterou jsou
zváni také Ceši a Slováci. Slováci přišli
sice v malém počtu, s ohledem
na velenárodní pout v Nitře je jejich účast chvályhodná. Z Cech se nezúčastnil nikdo... Zarážející je absence kněží. Pro srovnání- pouti dp Levo
če se letos zúčastnilo kole» 100 kněží z různých míst Slovenska.
Na sv. Hostýně' také chyběla střední generace, tedy především radiče
těch 20-ti letých, kteří této pouti vtiskli úžasnou atmosféru. A nejenže
chyběli, mnozí svým déte»- radili, aby na tuto pout nechodily, někteří ji«
účast výslovně zakázali. Lze se potom divit, že oficiální sdělovací prostředky mají zase důvod havařit a psát o čestných duchovních a věřících a
<? tzv. nelegálních církevních 3trukturáeh?
Někteří věřící si totiž stále jeStě ayslí, fce tou nejlepčí a nejvhod
nějšf cestou je žít víru bez problémů. Jsou vám schopni namítat, že prý
mládež na poutích provokuje bezpečnostní jloŽky, ohová se nevhodně a oká*
zal.? tleská v kostele até.
Tyto názory jsou jen dokladem toho, kolik je ještě věřících a také
k u š i , jejiahž postoje jsou »cela niata poznóřif té skutečností, že nábožen
ská obroda a aktivita, začíná tato,, kde se li<*é zbavují strachu.
Pout na sv. Hostině' byla přesvědčivou ukázkou vzrůstajícího nábožen»ského pově-domí a rostoucí odvahy křestanské mládeže Moravy žít ve víře o*
praxdGvé i za cenu rizik a obětí. Svýa hodnotný» a oslavujícím programem
a účastí několika tisíc mladých, úspěšně navázala na svatodušní setkání
na Vilehradě> ke kterénrg, ro^tóž-dalLa.iriiciatfvur-'haorecVekýdh kataliků".
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Stejně jako na Velehradě, tak i na sv, Hostýně' byla manifestována
důvěra a podpora v Otce kardinála Fr. Tonáška, bylo vzpomenuto arcibiskupa, lidumila Antonína Cyrila Sttjana» který probouzel víru moravského
lidu k n*vémuva pravdivému životu.
Tato-pout byla nepochybně oázou svobodného a nadějeplného ob&anskétío projevu, jehož motivací je naše víra a u?ětfo*ěnf si vlastní identity
a fldpevědnosti za Církev, národ a vlast,
•.
— o — o — o — o— o - o — ^
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Adresováno: Ministerstva spravedlnosti ČSSR
Generální prokuratura ČSSR
Nejvy&ŠÍ soud CSSR
V Ě C : Podnět ke stížnosti pr# porušení zákona.
Veden svou morální povinností, zasílám Vám podnět ko stížnosti pro
porubení zákona směřující proti pravomocnému ro&l:*dnutí jpejvyššího soudu
6SR, který dne 30. srpna 1983 v odvolaofm. řízení potvrdil rozsudek kraj- skéhj soudu v Bánské Bystrici k trestu odnět/ slrflbody v trvání Čtyř let
v první nápravné výchovné skupin? pro trestný čin poévracení republiky
• Ivanu Polanskému, a které bylt učiníno na podkladě vadného postupu řízoTento podnět ke stížnosti odůvodňuji tlm., že se odaruzoný nikdy nedopustil tr. činu, z kterého byl obvinřn, a tíx, že jpodle všach známých
skutečností byl* při hlavní® líčení použito vykonstruovaných důlcauů a
fakciu O tom svědčí i skuteťnost, že ačkoli souAntf zasedání bylo fLrmálně označeno jako veřejné, nebyla v rozporu s 5 199 odst. 2 trestního řádu
a článkem 103 odst» 4 ústavy pracují vím ponl^ytnuta v ne jširňí" míť'0
příležitost sledovat prcjedaávání vlci tovulcil a rozíwdek.
Katolický laik Ivan Polanský, «dswuxen^ k tak vysokému trestu odnětí svabedy se dopustil pou*e rozmožortátií. *. rozšiřování literatury, přev^žtié náboženské, což je v naprosté« souladu a Me;?ilaár*>dním pakton c občanských a politických, právech.
' V. tomto případě je tedy pokus stranicky úřední horlivosti o likvidaci náboženského cítění v CSSR evidentní a přflii průhledný.
Ivan; Polanský se st^l na jtragičté jfiia politickým věz'iiěw odsouzeným
během procesu přestavby' společnosti, demokratizace a novéh.; myšlení; který, jak vyplývá z t0h*t0 ařípadu, jeví nejspíš Velmi 2načné známkj'" klasických forem útlaku z dob stálinUnru.
v'V "
Tento fakt povážlivému.postavení Československa v zahraničí jistě
neprospěje.
•Prato jak* občan této republiky, kterému není lhostejný světový do$6d jakýchkoli represí, žádám;ekamžitou nápravu ve věci protiprávně od*• ouzeného Ivana Polanského,: zrušení rozsudku a jeh® propuštění na svobodu.
S úetou
»

Jiří Š T E N C L
Vítězná 582
784 01 Litovel.
Zasláno na védami: Generální tajemník tJV KSČ Miloš*Jakeš,
Předseda vlády ČSSR Lubomír Štrougal,
Arcibiskup František kardinál Tomášek,,
makup Ján S © K O L,
CfK, m , AFP. •
$

' Y Litovli dne 5. září -1988.
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Dne 1 3 . 9. 1988 proběhlo a Okresního soudu v Kroměříži soudní jednání, při kterém byl schválen návrh okresního prokurátora v Kroměříli,
aby ambulantní psychiatrické léčení pana Augustiua Navrtíttiia bylo zmíněno na léčení ústavní. Okresní soud při svém jednání nejen uanítl
mgžnosi dsiazů ze *trany ediřprných soudních /Švýcarských lék«\řů/,
ří byli pr«ft#au přitoimi, aie odmítl přijmout i jejich píjauttý *vbo
úgfcaá pssitftfc, **erý byl jimi vypracoran dwe 12. 9- 1988.

Col - Christian Solidarity lntemrti«nal

1$, 9.1988

Doktor mediciny MarkujB Bourciuin
odborný lékař - internista a
člen "Mezinárodní peycfcesnalytieteťr asociace"
Doktro mediciny Hans Kuhn
odborný lékař - všeobecné lékařství
Lékařská expertiza o vyšetření pana Augustina Navrátila,
768 31 ílatJiee, dne 12. 9. 1908.

• j Vícehodinový rozhovor s nyní !?9 letým panem Navrátilem ae konal
ňa .jeho pracovišti ČSD v ťootoupkéch. T«ňto rozhovor byl v«*l«n tak,
že pan Navrátil při tor» mohl stále vykonávat svoji práci samostatného
železničního zaměstnance. Tuto činnost vykonává již po dobu .32 let b«z
2aznameniníhodeých připomínek. Jeho pročovní kolektiv byl již také te
svou nadprůměrnou práci vyznamenán stříbrnou medailí.
Ne začátku rozhovoru nám pan Nevrátil dal k přečtení jemu určený
dopis od kardinála Tomáška z Prahy, datovaný dne y. 9. 15&8. V ním
hodnotí pana Navrátila jako zdravého a poukazuje na ukutsčrioot/ke
nynější soudní případ byl vyvolán 31 bodovou peticí, to znamená vztahem mezi státem a římskokatolickou církví v Československu, IIá'/or pana
kardinála je takový, že se jedná o náboženskou záležitost a proto v
žádném případě není oprávněné soudně nařizovat psychiatrické léčení.
Dále nám pan Navrátil vyprávěl o 3vém rozhovoru ze dne 11. 9- 1988»
který se konel na anglickém velvyslanectví v Praze za přítomnosti raakého, německého, dánského a anglického velvyslance, a také zástupců
Charty 77. Po této namáhavé cestě do Prahy se pán Nevrátil vrátil zpět
na své pracoviště časně zrána 12. 9. 19^8 předně v 7.00.
Tento velmi vitálně působící 59 letý obža.1 cvcrý nám vše vyprávěl
živě a procítěně. Nikdy na nás nepůsobil dojmem psychicky nemocného
člověka, zejména zde zcela chyběly zr.aky scnizoířenicko-paranoidního
onemocnění. Nebylo možné přehlédnout, že pokud jde o pana Navrátila,
jde o člověka a mimoraaně pevnou vůlí, který je však očividně a zřetelně poznamenán těžkým psycnickým zatížením z poslední doby.

Néa§ ^osudeif se pra*.o opírá o- ná-siadají-cí b-dpí

- 34 1. fóezinarodně_platná^
mocnění_zde nejsoujpatrná.
Zejména zde chybí jakékoliv znaky poruchy plynulosti řeči' a inkoherence v myšlení. Neexistují zde žádné opěrné body pro outistické bloky, neologismy a neadekvátní afektové projevy. Jeho vyjadřování bylo souvislé, logické o snadno srozumitelné.
Dotyčný byl pro oba vyšetřující lékaře citové vnímavý /citový raport/ a postrádal znaky depersonalizace, což je pro schizofrenicko-paranoidní pacienty typiclcé.
2. Pan Navrátil pracuje svědomitě po dobu 32 let bez připomínek. V
současné době stále vykonává svou funkci u ČSD. Ačkoliv je, podle
jeno vyjádření, pod pravidelnou ambulantní psychiatrickou kontřo-

VÝSLEDEK:

Oba vyšetřující švýcarští lékaři, odborný lékař internista a člen
"Mezinárodní psychoanalytické asociace", a odborný lélcař z oblasti
všeobecného lékařství došli k závěru, že u pana Augustina Navrátila
ne^hli_z jistit ž_é_3_n_é
SŠj^ého^gs^chifltr ického
onemocnění^

v.r. podpis
Doktor mediciny Markus Bourquin

v.r. podpis
Doktor medicíny Hans Kuhn

přílohy:. Fotokopie aprobace
Registrace odborného lékaře
Doktorská disertace
Psychoanalytická •Asociace
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Bociinnávoso'on4, sociálna a pracovna anamnéza - Viá sudnoznalecké posudky
Sufe^ktív^ts: Henavaného som vyietril z osobného záujmu a vlastněj

íniř-

Ciatívy dna 10,9.196*« v jeho bytě a v dňoch 12,9.1998 a 13
9. 1988 / po $úde v notných

hodinách v jeho zaměstnaní. I H © o viacfcodi*

nové rozhovory a pazotovania.
Počas vyšetre»ia som sa oboiLnámil a^ » dopisrai Augustina Navrátila,pro
kttré mu máli a nadpokoíi v sudnom pojednávaní aa 06 v Krouiéřífci aj ajaeni
li ochranná p*ychiatri<kú liečbu ambulantnú na ochranná psychiatrická
liečbu ústavntí,a to dríei 13.9.1988.
Dopisy &ú obsahovo logické a autor sa v nich domáhá oprávněných záujíio.v
sv^jioh a svojích spoluobCanov napr.veriacich,v tzv.pc tícil.Poukazuje
na zneuřívanie právomoci veřejnými ěinitťJ.ffii a poukuavje na nedostatečná pránu priaiušníkov VB aj oetatích orgánov činných v trestnom ríader\i napr.v pxípade Ing.Přemysla Oou-r.la,v případe kcoréno víetko svědčí
o vratde a nie q sassovražde,ako to u.édza ofioj ilna správa,Celý list A.
Navrátila $om porovnal s listom je\o matky Zr.onky Co r/ulováj ,ktorý napí
sala mojej manželke. Obsah ob och listov eúlllasil///'.¡iafl íl nom llat A.Nav
rátila a zaniesol jeho rodičům to zneunená k Couí alu\'ým,kde mi údaje uvo
dené v liste A.Navrátila boli potvrdené,ako pravdivé aj bývalou spolupracovníčkou nebohého Ing.Coufala.
Pán Navrátil sám udává,že mal nariadená ochrtnmi psychiatrický liečbu
ústavná v podstatě pre tie isté důvody už v minulosti.Lieky vfiak neužíval ani pri poalednej ochrannéj psychiatrickej lie^be v ústave,P<5 zmene
ochrannej psychiatrickéj liečbe ústavnej v asibulantnú neužíval takt.lež
žiadné lieky.Na Itontroly však chodil.

• • i.

Ťažkosti neudává ěiadne,duševne chorý sa nečiti.Je zmieřoný o týtn,že ho
aajú súditjVie o č.o v pojednávani ide,avšak nečiti sa vinným«Qznaf.enie
kveyulontného paranoika odmieta uznat..Robí len to,čo mu káže svedomoie,
poukazuje na porušovanie socialistickéj zákonnosti,morálky,nezodpovědnost niefctorých funkcionářův pomáhá sa ústavou zaručených práv,a v toa
zayal« podává pndnety či žisdosti alebo síažnosti na příslušné orgány.
Na to má právo kaž<# občan,
řri rQzhovqre a pozorovaní v práci dňa 12.9.1988 monovoný pracuje bez
profcléia%vkpresne a počas chvíliek volna rozpravě., o vzniKu pctície o
kardinálovi Toeáškovi.o návčteve recepcie na britskom veivyelanectve.
Podkládá list ad kardinála i''.-Mlčka zo 4.1.1983,v ktorom kardinal túto
petítiu »ielan podpořil,ale jasné uviedol,žs rozširovanie a podpisované* |»tlcie je v sůlcdo s našou ústavou a só o nej ínfomované ětátne i
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l U i »4 kardinála «o dna

1988,2 ««ho Vy-

plývá, že pána Navrátila povpžuje ?a ?<Jrav<ího a poukazuje na skutočnasí,
že terajSí s*S#ay

je jfčel^ou. *&Leíttoítou a je vyvolený 31 bodo-

vou p e t i c i ^
Ofcjektívne / s£?tus pirae^wis psyehicus/:
Vedomie lucídne,orientovaný v^est^anne sjpjránae^verbálný kontakt dobrý,
odpovede ad«kvAt*»*rtl plynulá,fre« aaáwk jMy«hoti«kýcb a suicidálnych
tendenci! ,mypleoi® kolíermainé , iatelefct <|achovalý#twiobno^t integrovaná,
intaktná,kritický^iiv«ÍQraui« si

k,*«w»ie a je #chojmý ho ovládal,zvý-

šený cit pre pravdu a spravodlivasí ,d$JfcrJM*é Heurotictoé řwvny situaoíláho
původu vyplyvajóoe t ilhadobej frua^řé&aej zaí^iovej siUuicie, jeho správ^nie je korektně#a»j>tivne a afektové převane pťimsrtitó^mimika a gostiku*
lácia adekvátně,
Vyšetrer.ie drta 13-9* 19P8 pana Navrátila v práci - etová a správa sa normálně,plní si svo;£e povinnosti.Ver<,že pravda n »provedl i vo.if, nvlisift zvítazit,je to jeho praavei-čenie.
Závěr ; Sítuačna neuróza vyvolaná dlhodobpu frustrefnou zátěžovou aituáciou._jJe je menovaoý 1tep známok psychotického cvehofeniaJJoiefltnenle
novuncho v ústave vzfejedjim na tieto skutočnosti je protizákonné a ide
o trestný čin zbavenia osobnéj elohody.^okial ¡?á4 považuje činnost Augustina Navrátila

písanla listov pa tr.čifi mám «at«,žc je

neffliosto monova-

ného obvinit a odsúdit po#la platných ?ákenov,avěak sam zásadné preti torsu, aby sa dušavne zdravý člověk vyhlásil za ne&tíčetného a řavrel no.
psychiatrii pod plóátikoa t^v.ochrannéj liečby,<Je to obyčejné a nehorée*
ne zneužívanie psychiatrie.řán Nevrátil je plné jrťčetný a zodpoveCný
ta svoje činy. Po dotýkat že s takýmto spúwjobom zAeažírenia'pfly«iatrie proti nepohodlný'® ohčanam už prest^fajú aj v

bývalý
Vlítiimít
tiAh&rfiý leká«' - paychíaU-r
Kysiická 1Q
040 11
V

14,<M9B8
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- 37 - Autor Petície moravských katolíkov Augustin Navrátil od«údaný
k Ustavnému psychiatrickému liečeniu
BOLI SME FRI TOK
Je útorck H.septembra 1988.Den,kedy má okresný súd v Kroměříži
rozhodnút o áalšom osude Augustina Navrátila,autora Petície moravských
katolíkov.
K sádu prichádzame s manželom viac ako o hodinu skor.Nikto nikde,
ani před súdom,ani v budově.Pošmúrne poludnie nám na nálado nepřidává,
a my,aj ked si velké nádeje nerobíme,predsa len kdesi v kútiku naáich
duší bliká svetielko nádeje,že snáči zvítazí zdravý rozum ludí v sudcovských talároch
N.'š_e meditácie přerušuje škrípanie brzd auta s rakúskou poznáyocou
značkou.v zápatí si podáváme ruky s dvomi lekármi - psyciatrami zo Svajčiarska.Dozvedáme sa,že v predošlých dňoch Augustina Navrátila vyšetřovali a o jeho zdravotnom stave vypracovali lekáraky posudok,ktorý urýchlcne zaslali prezidentovi ČSSR Gustávovi Husákovi a tunajšiemu súdu.»¿oznamujeme sa so zástupcami veívyslanectiev USA,Velkej Británie,Kanady a
novinářkou z Talianska.Po nekolkých minútach vedla honosných limuzín zo
zahraničia pristávajú dva staré ojazdené bicykle,z ktorých zoskalcujú Augustin a Augustina Navrátilovi.Všotci sa hrnicme k nim.Prichádzajú čialší a čialší nám neznámi ludia z celej našej vlasti - z Prahy,Bratislavy,
Os trávyfClomouca a cíalších miesl.Do češtiny a slovenčiny sa mieňa angličtina,němčina,francúzština,p±ština.Každý sa snaží hovořit s každým o
ku podivu si všetci rozumieme....
Je za 5 minút jedna.Na chodbě druhého poschodia sádu ludí pribúda.
Može ich byt sedemdesiat,možno viac.A pojednávacia miostnost má lha Vj
stoličiek.Ktosi nám oznamuje,že miestnost pre sto ludí tu existuje,r.jLc
z dDVodu rekonštrukcie je právě dnes uzavrbtá.Čo teraz,kecí každý chco
tyl při tom?Komu dal přednost? Každý sa snaží získut sebomonší priofltor
na statie,akoby išlo o život vlastný.Předseda senátu JUDr.Jindřich Urbánek upozorňuje,že je tu miesto iba pre pntnástich a narináuje stojací»
odchod,v opačnom případe budú musiet odÍ3tvvšetci. Tí,čo prví obsadili
dvojrad stoličiek poslušné vstávajú a uvolňujá miesto doložitejšír^pro*
dovsetkým hostom zo zahraničia.Ja tu ostávám navýše - šestnáuta,jediná
etojaca.Akosi sa nemožem pohnút z miesta,ktorého sa za žiadnu cenu noch*»
cem vzdat."Som redaktorka Komárová z Košic a mám pravoplatný novinť.roky
prcukaz!",sjpem jedným dýchom zo seba.Předseda senátu ma pre súhlae po»
siela k předsedovi okresného súdu.
Je trinást hodin. Pojednávanie začína.Stojím v kúte so zápisn/.korn
v rukc.Prvýkrát vo sv:jom živote sa účastním súdneho pojednávania za tfčasti veriacich.Předseda senátu po obvyklých formalitách začína citovat súdnoznalecký posudok vypracovaný na Augustina Navrátila.Odraz zaznievajú aj iné hlasy.Už zretelne počujem Otčenáš.V tom okamihu si nemožem pomoct.Nijako nemožem zastavit prúd slz,ktoré mi namiesto slov
zaplňujú zápisník."Buď vola Tvoja,ako v nebi,tak i na zami..."rozliehp
sa budovou súáu modlitba ako naliehavý apel na svedomie sudcov....
Uvědomujem si,že za týmito dverami sa modlí i moj manžel Vladimír
Komár.bývalý okresný psychiater a súdny znalec,ktorého pred viac ako
ítyrmi rokmi neoprávnene a protizákonné invalidizovali pre duševnu chorobu, a ktorý i napriek súdnoznaleckému posudku a priebežným lekárskym
správám potvrdzujúcich skutočnost,že je od začiatku invalidizácio doteraz zdravý a práceschopný,sa bezvýsledne domáhá svojho základného íudského práva,práva na prácu.Za týmito dverami sa modlí aj pani Šavrdové
t Ostrávy,ktorej dlhoročné utrpenie a nedávno úmrtie jej manžela Dr.Ša*
•rdy zanechali stopy na tváři,předčasné striebro vo vlasoch a nezahojitelné rany na duši...K Pánu Bohu sa v spoločnej modlitbě obracajú i děti Augustina Navrátila s vrúcnou prosbou,aby gc. púdeovia konečne prefekti}! z moral insanity

Hoj pchiad sa přistavuje na Augustine Navrátilovéj.Nedávno jej zom-ela mama.Celá v čiernom,schúlená do klbíčka,akoby sa strácala v dro\\.-<
.on kresle.Pri pohlade na jej trasúce sa nohy,obuté v Čiernych sandálach viem,že na tento obraz nikdy nezabudnem,a súčasne sa v duchu pýtám,
.a čo táto statočná žena,manželka a matka deviatich detí m$í byt vystar
ovaná tolkému ^trpeniu a ponižovaniu?
....Diagnózu "paranoia kverulans" vo svojej svedeckej výpovědi potvrdzujá přítomní sádni znalci - psychiatři docent dr.Bogdan Buzek a dr.
larta Tichá z psychiatrickéj kliniky v Olomouci.Mladý obhájca ex offo,
itorý iba nedávno opustil lavice právnickej fakulty a s ktorýin sa A.Navrátil zoznámil až před začiatkom pojednávania,sa znalcov pýtá,v čom konkrétné spočívalo nedodržiavanie oclirannej ambulantnej liečby zo strany
obviněného,ako to vyplývá zo sádncznaleckého posudku.Doc.dr.Buzek si
však už na to nespomínc!A.Navrátil má k znalcom taktiež otázky - o aké
konkrétné bludy u noho ide a akcj třes tnej činnosti sa písaním týchto
listov dopustil,Táto otázku už niekolkokrát predtým položil i okresnému
prokurátorovijktorý sa však k tomu odmietol vyjadrii.Rovnako odmietol i
odpověď na číalší dotaz obviněného,čo je trestné na písomnom dotaze a
dvoch otvorených listoch zaslaných na Gonerálnu prokuráturu CSR.ktorej
sa pýta,akým sposobom má teda písat svoje listy,aby trestné neboli a či
tieto može dávat na vedomie svojira priatciom a známým.Kcčteo z GP CSR
žiadnu odpoveá nedostal,pokládal to za sáhlas 3 tým,že čo n:lo je zakázané,je dovolené.Slova sa ujímá dr.Tichá,ktorá senát i nás poúča,citujcm:
"Paranoik je každý,kto dokáže ovplyvnit a sthnút masy..." V mioetnosti
nastáva podozrivé ticho.mlčí i senát.Kožno si v tomto okamihu,podobno
oko ja myslí - Keby to tak počuli súdruhovia Lenin,Gottwald a další,tí
by boli "potěšení"! A.Navrátil sa dalij znalcov pýta na svoje konkrétno
jcdnanie,lctoré by postrádalo kontakt s realitou. ISnr.lkyňa na túto otázku
obviněného odpovedá,že je neobvyklé,oby hradlár ČSD vzal na sob i povinnost hovořit za irých,aby sa považoval zo mluvčího katolíkov,ako jo tonu v^případe Petície. Táto paní si asi neuvedomuje,že týn,že vyšo pol
milióna občanov ČSSR i napriek roznym tažkostiem dobrovolné podpíealo potí ciu, zvolilo si A.Navrátila za svojho mluvčího.Chcú snácl dr.Tichá a doc
dr.Buzek tvrdit,že všeci tito veriaci,vrátanio pána ,'íardinála Tomáška,
ktorý túto petíciu schváli,podpísal a jej súlad so zékonom a našou ústavou dal na vedomie obviněnému i priamo súdu liston, majů indukovaná
psychózu?
...."A odpust nám naše viny,ako i ny odpúštame našim vinníkon ,».",
doliehajú vrúcne hlasy z chodby,zatialčo prokurátor trvá na svojom povodnom návrhu - nariadit ochrannú ústevr.u liečbu,ktorú r.eskor súd Augustinovi Navrátilovi nariacíuje,keči predtým odmietol vziat do ávahy lekárslru
expertízu^ švajcarských lekárov.
Opúštame pojednávaciu miestnost.Křivdu,lctorú psychiatři u Augustina Navrátila tak velmi zdorazňujú ako příznak jeho duševnej choroby^pocitujeme a vidíme všetci. Veríme však,že senát i hliadkujúci príslusníci boli s dostojným chováním veriacich spokojní.Odvolanie proti rozhodnutiu súdu,ktoré Augustin Navrátil podává na Krajský súd v Brr.e budemo
všetci podporovat a vierou a istotou,že sa k nám pripoja všeci tí,ktorí
svojini podpismi pod Petíciu mořevských katolíkov už raz dokázali svoje presvedčenio a cítenie.Veríme,.ze i ostatní občania našej vlasti,majúci cit pre pravdu a spravodlivost rozhodnutie súdu odsúdia a odvolanie
A,Navrátila"podperia,čím penožu zabránit šalšiemu zločinu proti
ludskosti.
Redaktorka
líária Komárová
V Kroměříži dna 13.9.1933

- 39 Dva dopisy Otce kardinála Mxg. Navrátilovi:
Pr*ha 29» června 1988.
Pan Ai^ustin
N A Y R Á X I L .
L u t ; p e i n y 14, 766 31 Zlobice.
Vážený pane Navrátile, milý bratře v Kristu,
ze sdělení našich věřících a z vlastního šetření »leduji Vajfce o$abní téžkostij které vás p.:>cvárají pro Váš 3tatoěný postoj katolického
Mřestena a pr~ Vaš:i práci p- - pváva katolické Církve a našeho lidu,
váa za voSke.yé Vtbe přisptvjí p.rv d"br:u věc a vzpomínám na
Vás zvi?-51, unos na svace): sv. Petra a ia/la, kteří ovyiai silami a prostředky bodovali t.-, co Nakladatel Církve vložil do nás, lidi.
Ujištuji svou modlitbou a posílám Vám i Vašim draným své arclpastýřské
p o ž e h n á n í .
Jrantišek kardinál TOMÁŠEK
arcibiakap pražský,
Utetrv. polita a primas český.
« « r ^ w — - — — — — — — —'-••. — '>• — - •» —
1 Přaze dne
P 4 *
Válený bratře
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N a v r á t i l e ,

bylo mně sděleno, že dné 1J.

19Q8 proběhne u Okresního scudu v

KipcircřLŽi soudní jednání, v němž je navržena zrněna dosavadní Vaší ambulantní léčby psychiatřické na léčbu ústavní, a to na základě ústavního
posudku vypracovaného katedrou psychiatrie LFUP a poyohiutrické kliniky
FNsP v Olomouci o Celé scudní jodv.ání bylo vyvolán ; Vuóí obhajobou petice
"Podněty katolíků k řešeni situace věřících občanů v ČSSR" s 31 body,
které navrhují řešení současných problémů mcisi státem a římskokatolickou
Církví.
Váš postup byl plně v souladu s naším právním řádem, s naáí Ústavou
a byl v zájmu všech věřících naší zomě, a proto Váš zásadní postoj byl
právem každého občana státu a p : .llož^n základními morálními principy.
Podle mého názoru celý Váš proces, který má základy v oblasti náboženské a mravní, se dostal dc sféry politické, takža cíl Vašeho prooesu
Sé stal otázkou účelovou.
Domnívám se; že s tímto mým stanoviskem byste? měl seznámit i avého
právního zástupce a stanovisko by melo být předl.'ženo i soudu, jako stanovisko odpovědného, zástupce věřících katolíků v CSSR.
František kardinál TOUtt BK,
kup pražský,
i*etropolita a primas český.
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