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Bohuslav Reynek

D u š i č e k

Jdu po Jasné silnici časně zrána, Je pět hodin,
hvězdy Jiskří a silnice Jest lemována stromy, bílými
Jíním, i v příkopech Jíní, a na hrotech hrud v polích
Je stříbrný přísvit.
Je dušiček a Já Jdu za nimi, a vlastně se rozumí,
že Jdu tain, kde ony Jsou, v Smrt. A myšlenka na tuto
Smrt Je dnes líbezná, moje cesta v smrt Jest lemována
ojíněnými stromy, plnými křištálů - a to Jsou věrné
Dušičky, ty stromy i ty křištály - a moje srdce tolik
plesá smrti vstříc a Je tolik vřelé, že bílé stromy
růžovějí Jako květy /avšak Jsou to Jabloně u nás/ a některé se zelenají, a hopkají v nich ptáčci /j3ou to
pěnkavy u nás/ a hvězdy se shlukly v démantové kolo,
větší než slunce a nepalčivé, zrnité a mysticky hřející, a město, do kterého Jdu, Jest na kopci Korunou a
na vrcholu chrám Jest ohromným drahým kamenem v ní,
a Já, kter> Jdu dc toho chrámu modllti se za Věrné
Zemřelé, budu tam Jako atom v zášeří zlomených paprsků, linoucích se z krutých a slitovných zraků (Yiatky
Boží, čistých, pyropových zrcadel věčných Jasů v čedičových rámech Smrti.

/Ze sbírky Rybí šupiny/
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Církev není lhostejná ke společenskému dění. BýtjM
dobrým křestanem, to znamená víc než být jen sbožným a slušným člověkem v soukromém životě. Být solí a světlem světa, to znamená také nést odpovědnost v životě občanském a národním, nestarat se gen
:
c sebe, ale mít na zřeteli dobro celku,
/Kardinál Tomášek v Pozdravu věřícím k svátku
sv. Václava v září 1908,/J '
VĚŘf nt CIJ_ KATOIIC KÍ QH^LArKU
/program a způsob jakým bude prováděn/
1. Podporujeme návrh na vytvoření pásma důvěry, spolupráce a dobrých
sousedských vztahů mezi s'táty Varšavské smlouvy a NATO. Domníváme
se protop aby byla všeobecně uznána věrohodnost tohoto návrhu,
pak je třeba především vytvořit pásmo důvěry a spolupráce uvnitř
našeho státního a národního společenství a to i mezi Ideologicky
odlišnými skupinami naší společnosti. Je všeobecně známé, že především mezi katolickou církví a státem je dosud mnoho novyřešcných
věcí, které jsou považovány věřícími za nespravedlivé. A protože
není míru bez spravedlnosti, chceme být nápomocni na spravedlivém
řešení těchto problémů.
2. Hlavním naším úkolem bude pomáhat při praktickém uskutečňování a
propagaci desetiletí duchovní obnovy} vyhlášené na první neděli
adventní roku 1987.
3. Dalším našim neméně závažným úkolem bude pomáhat při důsledném
prosazování 31 bodů návrhů petice u státních orgánů.
4. To vše v úzké spolupráci 8 otcem kardinálem Tomáškem, později s
biskupskou konferencí.
•;
5. Budeme propagovat maximální rozvinutí prosebných pobožhostí'a mo~ ,
dliteb ač již veřejných nebo soukromých a rodinných a to .předevšíia
za obsazení všech biskupských stolců moudrými, statečnými a svatými biskupyo
6. Budeme všestranně podporovat a rozvíjet ekumenické hnutí.
7. Budeme informovat naše věřící o současném stavu církve a jejich
perspektivách u nás i v zahraničí.
8. Z tohoto důvodu budeme také seznamovat naše věřící s oběžní"^
pražského arcibiskupství.^ protože na příklad navMornvč nejsou tyto oběžníky vůbec známé
ne jsou nahrazeny ani žádnými jinými,
když je na Moravě tak neutěšený stav diecézí bez biskupu, <
9. Toto bychom činili v informacích pro věřící. Pokud nebude dohodnuto jinak, pak by to bylo v KŘESŤANSKÝCH OBZORECH.
10, Zajistili bychom vlastní vydavatelství. Když ne oficiálně, tak
svépomocí. V něm by se vydávaly především církevní a papežské dokumenty. Ještě koncem měsíce října vyjde encyklika Jana XXIII,.
PACEM IN TEPRIS - Pokoj na zemi.
0
11, Název sdružení věřících katolických laiků: Pokoj na zemi.
12, Kdo může být členem sdružení? Každý věřící laik; muž nebo žena ve
věku nad 18 let, který se chce aktivně a veřejně podílet na tomto
programu.
Za olomouckou arcidiecézi:
Augustin Navrátil, Lutonecny 14
768 31 Zlobice, telefon 237 16

Za brněnskou diecézi:
PhDr. Radomír Malý, Sušilova 9
602 00 Brno, telefon 745 572

Pavel Záleský, Jiráskova 1330
765 02 Otrokovice

František Záleský, Bělohorská 119
636 02 Brno
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Mírové sdružení věřících katolických laiků POKOJ NA ZEMI
Ministerstvo vnitra ČSR
P r a h a

''
Lutopecny 18. 10. 1988.

VĚC:

O Z N Á M E N Í

Oznamujeme Vám zahájení činnosti mírového sdružení věřících katolických laiků s názvem POKOJ NA ZEMI.
Název tohoto sdružení jsme odvodili z českého znění náávu encykliky
papeže Jana XXIII. PACEM IN TERRIS - POKOJ NA ZEMI.
Tento název již užívá část katolických kněží sdružených'v mírovém
hnutí s názvem PACEM IN TERRIS.
Pro zdůvodnění zahájení naší činnosti připomínáme především nutnost
zapojení do" mírového hnutí i katolické laiky, protože dosavadní členství
jen části kněží, kteří tvoří jen nepatrný zlomek katolíků je vxtomto hnutí zcela nedostatečná.
<"
Že
naše úvahy a náš postup je správný potvrzuje i nístopředsoda čs.
mírového'výboru Josef Krejčí na tiskové besedě konané v pondělí 17» říj-na t. r* v Praze v níž uvádí: "V čs. mírovém hnutí přetrvávají nMcteré
stereotypy, proto je třeba nalézt a uplatňovat nové formy činnosti, hlodat cesty, jak do mírové práce zapojit co nejširší vrstvy obyvatelstvu,
nevyhýbat ne žádným otázkám a předmětem zájmu učinit všechny problánlý o
všelidským charakterem, t. zn. nejen vojensko-politické, ale i ekonomické, humanitární a ekologické."
Za hlavní metodu současné práce mírového hnutí označil konstruktivní dialog jak na mezinárodní tak i domácí úrovni. Dálo uvádí, žo proces
demokratizace naší společnosti vytváří předpoklad, aby se na tvorbu, realizaci a kontrole politiky na veřejném životě podílelo stále více obča'Ů. Čs. mírové hnutí - řekl ~vmusí pružně reagovat na iniciativy vycházející zdola, pozitivně ovlivňovat ovzduší při řešení všech důležitých
problémů v ČSSR i v mezinárodních vztazích a těsněji spolupracovat i> těmi, kteří mají upřímný zájem na zachování míru, avšak dosud stáli z různých příčin stranou. /Rudé právo 18. 10. 1988/
'
Náš program a způsob jakým bude prováděn jsme uvedli ve dvanáctí bodech, přičemž jako první bod uvádíme: "Podporujeme návrh na vytvoření pásma důvěry, spolupráce a dobrých sousedských vztahů mezi. státy Varšavské
smlouvy a NAT0o Domníváme se proto, aby byla všeobecně uznána věrohodnost
tohoto návrhu, pak je třeba především vytvořit pásmo důvěry a spolupráce
uvnitř našeho státního a národního společenství a to i mezi ideologicky
odlišnými skupinc-.ni naší společnosti. Je všeobecně známé, že především
.mezi katolickou církví a státem je do3ud mnoho nevyřešených věcí, které
jsou považovány věřícími za nespravedlivé. A protože není míru bez spravedlnosti, chceme být také nápomocni no spravedlivém řešení těchto problémů."
Písemné informace pro členy sdružení a zájemce barem uvádět
s názvem "Křesťanské obzory".
Současně navážem spolupráci jak s oficiálním, tak i neoficiálním mírovým hnutím u nás i v zahraničí.
Toto sdružení katolických laiků podpořil a schválil i' Otec kardinál
c.
Tomášek, arcibiskup pražský a primas český.
•.
-Za pracovní výbor:
Augustin NAVRÁTIL,
Lutopecny 14,
•; . rv768 31 Zlobíce.
''Příloha: Mírová sdružení věřících katolických laiků PCKOJ NA ZEMI.
/ Program a způsob ¿akým bude prováděn /

Organizační struktura sdružení katolických laiků
"Pokoj na zemi"
' ' a"
K úspěšnému pokojnému prosazováni svých zákonných práv v současném politickém systému Je zapotřebí využít maximálního množství
věřících občanů a naléhavě"a vytrvale tato svS zákonná práva toká.
požadovat.
Co se týká množství, toho Jsme Již dosáhli při podepisová petice o 31 bodech. Toto impozantní množství okolo 600 tisíc podpisfi
však není dostačující a Je bráno Jen Jako Jednorázová okee, takře ;}e
nutno stále, naléhavě,důrazně a vytrvale příšlušným státním orgánům
připomínat, co 7 našich požadavků Ještě nebylo splněno, A ono nabylo
splněno téměř nic! 5 Otcem kard.i nálom Jako naším mluvčím odmítají
státní orgány Jednat, tak Je musíme znovu a důrazně upozornit, že my
katoličtí laici si to přejeme. A případně, at se jednání mezi státem a Církví uskuteční i za spoluúčasti nás, laiku, kteří by zastupovali všechny katolické laiky v Církvi. To vyžaduje organizační
struktury od farního sdružení až po sdružení diecéznl, celonárodní
a celostátní.
Základní Jednotkou 3KL by bylo farní sdružení katolických laiků.
Jejich členem může být každý věřící laik, muž nebo žena ve věku nad
18 let, který se chce aktivně a veřejně podílet na programu SKL Pokoj na zemi. Z členů farního sdruženi by byl zvolen farní výbor, ktn
rý by se skládal z několika členů podle velikosti farnosti 0 Jiných
okolností. Pokud by do farnosti patřilo více obcí, měla by mít každá obec ve výboru svéhw zástupce. Výbor by měl svého předsedu a míatopředsedu, kteří by zastupovali výbor i celou farnost. Výbor může
mít i další speciální funkcionáře, podle potřeb a možností farnosti.
Nic se nebude byrokraticky nařizovat. Velmi však připomínáme, že
zvláště předseda a místopředseda ai Je Jen ten aktivní věřící laik,
který ochotně, radostně a dobrovolně vezme no sebe tuto povinnost s
tím, že bude plnit výzvu Kristovu: "Budete o mně vydávat svědectví!"
Zástupci farních výborů by pak utvořili výbor děkanátu, který hy
si také zvolil svého předsedu, místopředsedu, případně Jednatele a
tiskového referenta a další funkcionáře podle potřeby.
Zástupci děkanátu by pak podobným způsobem utvořili diecéZní výbor a z diecézrích výborů zase výbory arcidiecézní, které Jsou Již
totožné s územím Čech a Moravy. Ze zástupců obou arci diecézí by pfck
byl utvořen výbor celonárodní.
Pokud by se podobným způsobem postupovalo i na Slovensku, pak by
se Ještě utvořil i výbor celostátní.
Takto Jednoduše by se postupovalo při současném zakládání všoch
výborů na všech úrovních a teprve po uvedení do činnosti celé organizační struktury bude vypracován úplný organizační řád a ostatní
nutná náležitosti. Připomínky všeho druhu Jsou Již v 3oučasné době
vítány! V začáóKU organizování tohoto pokojného sdružení katolických
laiků budeme postupovat "zdola i shora" a proto prosíme o vytváření
výborů na všech úrovních, které se postupně zlegalizují. Především
tvořte farní sdružení a farní výbory. Utvořené farní výbory i ochotní Jednotlivci z malé farnosti kde snad ani výbor nemůže být ustaven
hlaste se osobně nebo písemně /doporučeným dopisem/, ale i telefonicky na těchto adresách:
V Olomoucké arcidiecézi:
Augustina Navrátilová, Lutopecny 14, 768 31 Zlobíce,t.23716
Pavel Záleský, Jiráskova 1330, 765 02 Otrokovice
V Brněnské diecézi:
PhOr.Radomírfflalý,Sušilova 9, 602 00 Brno, tel. 745572
František Záleský, Bělohorská 119, 635 02 8rno •
°T>ciabrtýpa způsobem se-bude postupovat i v Čechách a na Sl-av&nsky.
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Úvod.
Posvátný sněm ve snaze zdokonalit apoštolskou činnost lidu Božího obrací se s živou pozorností na věřící l3iky. 0 jejich vlastní a nevyhnutelně potřebné účasti na poslání Církve se Již zmínil
na Jiném místě. Vždy apoštolská činnost laiku, která knřcní přímo
v jejich křesťanském povolání, nesmí v Církvi nikdy přestat.
Samo Písmo sv. podává četné důkazy o tom, Jaká semozřejmá a
účinná byla tato pomne v činnosti laiků v prvotní Církvi. A naše
časy vyžadují od laiků nemenší horlivost nebot současné okolnosti
Jim bezpodmínečně ukládají intenzivnější a rozsánlojáí apoíUaJskou
činnost. Vždyt neustálý růst obyvatelstva, vědecko-technický pokrok, stále užší vztahy mezi lidmi nejen že mimořádně rozšířily pale apoštolské působnosti laiků, která Je z veliké části Jan Jim
přístupná, ale nastolily i nové problémy, kterým se mají věnovat
3 veškerou strarost llvostí a horli voc.tí.
Tento apoštolát se stává tím naléhavější, čím více vzrůstá autonomie v mnoha oblastech lidského života. Tento vývoj Je sfea oprávněný, leč nezřídka se uskutečňuje v určitém odloučepí ad mravního
a náboženského pořádku s vážným nebezpečím pru křesťanský způcob
života. (Tiimo to v mnohých krajinách, kde Je velmi málo knéží, nebo
kde, Jak se to někdy stává, Jsou zbaveny potřebné svobody pro svoji činnost, Církev by bez činnosti laiků pouze těžko mohla být
přítomná a účinné.
V těchto mnohotvárných a naléhavých potřebách ve světě a uprostřed světských záležitostí, laici proniknutí křestanským duchem
mají od Boha povolání, aby svou apoštolskou činností pronikli svět
Jako kvas.
Z^á_k_l_a_d_y

a_g^a_|_t_a_l_á_t_u

Povinnost a právo laiků vykonávat apoštolskou činnost vyplývá
z jejich Jednoty s Kristem Jako Hlavou mystického těla. Křtem se
totiž včlenili do Tajemněno Těla Kristova a svátostí biřmování přijali sílu Ducha sv. a tím Je sám Pán určil k apoštolské činnosti.
Byli posvěcení v královské kněžstvo, aby utvořili svatý národ, aby
svou činností přinášeli duchovní oběti a všude na světě vydávali
svědectví o Kristu. Svátostmi - hlavně Nejs. Eucharistií - dává ae
Jim a udržuje se v nich láska, tato duše veškerého apoštolátu.
Apoštolát se uskutečňuje ctnostmi víry, naděje a lásky, které
Duch sv. rozlévá v srdcích všech údů Církve. Ba přikázání lásky,
nejsvětější přikázání Páně, ukládá všem věřícím, aby se přičinili
o větší slávu Boží prací na příchodu Jeho království a o věčnou spásu všech lidí, aby poznali Jediného a pravého Boha, Toho, který
poslal Ježíše Krista.
• « •«
Pro tuto apoštolskou činnost Duch sv. který posvěcuje lid Boží kněžským působením a svátostmi, uděluje věřícím i zvláštní dary, aby
každý podle toho, Jaký dar milosti při Jal,„navzájem si Jím pomáhali
Jako dobří správcové mnohotvárné milosti at Jakoliv skrovnými, každý
věřící nabývá práva a povinnosti uplatňovat Je v Církvi a ve světě
ku prospěchu lidí a ku zdokonalování Církve a v svobodě Ducha 3V.,
který vane, kam chce a zároveň ve společenství s bratřím! v Kristu.

- 1 Sdružení věříc:ch katolických laiků: p^.'č ?

Signoval ¿sem úvodní program sdružení kctolickýcn laiků "Pokoj
na zemi". Sluší se tedy, aby cli vysvětlil důvody, proč jsem tak učinil a jaká motivace mne k toru vedla.
Především nauka Církve. Už Papež Pius XI. ve své nástupní encyk
lice "Ubi arcano" z roku L922 prolamuje bariéru laické pasivity v
Církvi, převládajího mínění, že pouze duchovním osobám přísluší mluvit za Církev, hájit její zájmy a vydávat vořejně svědectví EvangcLiu, zatímco laikům přísluší pouze dodržovat Boží a církevní přikázání, v kostele "nábožně sLyšet mši svatou" a jinak nemít v občanském životě se záležitostmi víry nic společného. Od toho jsou bisku
pové a páni faráři. Laik byl pouze objektem, nikoli subjektem Církv>
Papež blahé paměti Pius XI. ve zmíněné encyklice zřizuje laický
apoštolát ve forna tzv. KatoLické akce, veden zjištěním, že věřící
katolík - laik má možnost proniknout tam, kde duchovní nemá přístup,
např. do továren, kanceláří, mezi uměLce, vědce apod. Proto ukládá
povinnost evangelizace na tomto poLi jemu. Aby však nedocházelo k
tříštění sil a nejednotě postupu, LyLo třeba dát tomuto úsilí aUu.poň minimáLní organizační strukturu. Proto vznikLa Katolická akco
jako široké společenství laiků, chtějících apoštolsky pracovut. Byla členěna pod.e diecézí a působiLa v těsné spolupráci s biskupem.
Naplňovala tak zásadu sv. Ignáce Antiochijského už ze 2. století p*
Kristu, jenž se vyjádřil: "Nic bez biskupa".
V požehnaných intencích papeže Pia XI. pokračuje Druhý vatikánský konciL. Jeho dogmatická konstituce "Lumen gentium" výslovně
říká: "Apoštolát laiků je účastí na spasitelném poslání Církve. K
němu vyzývá sám Pán skrze svátosti křtu a biřmování ... Laikové
zvlášč jsou povoláni k tomu, aby zpřítomnili a zaktivizovaLi Církev
na těch místech a v takových podmínkách, kdo pouze s jejich pomocí
se může stát soLí země..." /LG IV,33/. Dekret o apoštoLátu laiků
"Apostolicam actuositatem" pak naléhavě vybízí k aorganizované
evangelizační aktivitě věřících /AA IV, 19,20/. Podobná slova jsme
slyšeli taká na posledním biskupském synodu,, zvláště pak v jeho
závěrečném prohlášení.
Mé svědomí se .už delší dobu ozývá. Církevní autorita po nás žádá organizovaný apoštolát, my však nereagujeme. Je smutnou skutečností r.ašich církevních poměrů, že mnoho věřících tkví svojí ment; litou ještě před Piem XI., menLuvě už vůbec o Druhém vatikánském
koncilu. Tento stav je uměle konzervován státní mocí, jež má zájem,
aby se alikové neaktivizovali a spokojili se pouze pasivní účastí
na Liturgii, což se nazývá "dostatečným prostorem pro náboženské
vyžití". Na udržení tohoto v podstatě ještě rakousko-uherského stereotypu katolického myšLení se neblaze podílí bohužeL i někteří naši kněží. Jedná se o funkcionáře sdružení "Pacem in terris", které
st^t podporuje, protože vyjadřuje hLasitě souh'.as s jeho politikou
a dopouští se hříchu proti osmému Božímu přikázání svým neustále
opakovaným tvrzením, že u nás panuje náboženská svoboda a práva věřících jsou zajištěna. Sdružení PIT je dekretem kongregace pro kLérus "Quiddam episcopi" zakázáno už od roku 1982. Jeho vedení zákazu až co dnešního dne neuposlechlo. Přesto s pomocí státních orgánů funguje jako organizované společenství katolických kněží a prakticky jako jediné státem povoLené sdružení katolíků. Je třeba se
ptát: Proč duchovní mohou svoji organizovanou formu mít, laikové
však nikoliv? Jestliže oni tak činí na platformě nepos .ušnosti vůči
církevní autoritě, pak vidím jako nutné a potřebné vyvážit tento
hřích poslušností z naší strany, nás laiků. Papežové, koncil a "bíslEupové shromáždění na posledním synodu to ipo nás žádají. Organizovaný laický apoštolát působí ve všech socialistických státech Evropy? s výjimkou Bulharska, Rumunska a Albánie, někde oficiálně,
jinde ^¿uficiáLnš. Máne být stále pozadu?

Neměl jsem představu organizace jako takové. V dnešní "přeorganizovené" době, zejména mlaca generace má oprávněnou nedůvěru ke všemu, co zavání "argenizovanestí", ueboí má neblahé zkušenosti s organizacemi prosazovanými státem. Chápu sdružení "Pokoj na zemi" jako
volné společenství S jen nejnutnější strukturou. Program, kter.v byl
zveřejněn, je prakticky plněn míioha aktivisty v českých zemích už delší dobu. Jelikož však narážíme právě ze strany církevních hodnostářů
organozovaných M PITu na námitku, že jsme samozvanci, kteří nikoho
nereprezentují, je Zapotřebí uveřejnit některá jména, aby bylo zřejme,
že laikát se nedává d» pohybu chaoticky a Ěivelně. Kdo chce s podepsanými spolupracovat tak jako dosud bez Odhalení své osoby, má plnou
možnost. Na dosavadním stylu práce se nic nemění, pouze se demonstruje před církevní i státní správou, že zde není nic Živelného. Opíráme
se o Otce kardinála Tomáška, jemuž zvláště vděčíme za to, že naši
iniciativu podpořil.
Ve sdružení "Pokoj ne zemi" vidím pro budoucnost naduji, že se stone koorainátorem jednotlivých spiritualit o hnutí duchovní obnovy,
která působífijezilaiky. Všechna jsou požehnaná a bShcm "temna" posledních téměř dvaceti let vykonala záslužnou práci obrovských rozměrů.
Nicméně pozoruji nebezpečí, že se tyto komunity izolují a uzavírají do
ghetta svého hnutí, avé spirituality. Vytrácí se schopnost myslet
eklesiologicky, celocírkevně, mít na zřeteli dobro celé Církve. Navíc
některá hnutí vzájemně na sebe bevroží, což je v,yslovcně scestné.
Sdružení organizovaného apoštolátu je t«k příležitostí všem, aby oe
vzájemně poznali při práci navenek. Jestliže jéjich aktivita ve společenství byla především činností směrem "dovnitř", k vlastní duchovní íormaci, pak je třeba tuto získanou energii uplatnit také ve vztnhu"venH, v apoštolské práci v této společnosti, která už nemůže a nemá být individuální, nýbrž společná a proto také alespoň minimálně
organizačně podchycená.
Nevíme, kam Pan tuto iniciativu nakonec přivede. Nic Mu nevnucujeme a nepředepisujeme. Vše přenecháváme Jemu. Možná, že z této formy se nakonec vyvinou í"8rní a pastorační rody, které jsou v jiných
zemích včetně socialistických dávno samozřejmostí, jen u nás ne.
Kéž Bůh Trojjediný nám všem i těm, kdo ná3 podpoří /aí už veřejná
nebo skrytě nebo jen modlitbou/, bohatě žehná na přímluvu té,, která
byla vždycky nakloněna každé iniciativě ve prospěch Církve, mystického těla Kristova, Panny Marie. Dixi et salvavi animam mearní
PhDr. Radomír Malý, Jušilova 9 r Brno

< 7 - 0 » 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - » 0 - Q - 0 - 0 ~ 0 *
Věčné Slovo, jednorozený Synu Boží, nauč nás pravé velkomyslnosti, nauč nás Tobě sloužiti, jak toho právem zasluhuješ: abychom
dávali a nepočítali, abychom bojovali a nedbali ran, abychom přeučovali a netoužili po odpočinku, abychom se obětovali a nehledali
jiné odměny, než že jsme vyhověli Tvé svaté vůli. Amen.

Pamatujmer že Eůh nás vidí na ksžáéa místě«
/áv, Benedikt/
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D Ě L A T ?
P O Č K A T ?

"Zdvihněte hlavy! Přemožte beznaděj, malátnost, strach!"
biskup Lebeda
"Vy všichni, kteří jste se odvážili pokračovat neveřejní
v aktivitě, dík n obdiv. Je to odpovědnost vás laiků za
Církev. Proto bylo třeba, aby jste přimluvili vy."
Otec kardinál
"Laici, kteří se míchají do záležitostí Církve a státu,
nabourávají naši církevní politiku, brzdí věci, ktoré
už mohly být vyřízená a ze sebe dělají d&ležlte."
kapitulní vikář

Uvedenými citáty chci ve stručnosti ukázat současnou atmosféru v naší Církvi. Ježíš Kristus nikdy nestál o to, aby na jeho straně byla většina. Náig věrným nikdy nesmí jít o to, aby no naší stradě stála většinu
či přízeň mocných. Nám vždy musí jít • to, získat přízeň našeho Pána. To
musí být pro náš život i prt naši činnost ten nejrozhodnější faktor, pro
který neváháme nasadit i svoje životy. Protože jak naše životy i naše
činnost je v nejvyšší a poslední metě smysluplná jen tehdy, slouží-li to
vše k větší cti a slávě Boží. Jistě, pro cíl našeho snažení, nemůžeme používat prostředků, které by nás poskvrnily. S lidským faktorem, s tím, že
každý jedinec dává apoštolátu svůj vlastní charakter, který jo neopakovatelný, souvisí i ta skutečnost, že každý z nás dáváme do apoštolské Slnnusti i své chyby. A právě tím, že tak posvátná věc Boží je dávána ubohým
lidem, křehkým a hříšným, se ukazuje obrovská milost Boží, pruto pokorní
si musíme přiznat, kdyby nám nebyla dána, jsme jen velké nuly, nafouknuté pýchou, hromadící jednu chybu na druhou. Jsme-li tedy úplně oddáni Pánu a napájeni z Jeho kořenů, musí i naše činnost být Jeho dílem. Ovoce,
které na nás dozrává, musí být nutnř dobré. Proto Ježíš Kristus říká, dobirý strom nese dobré ovoce.
Prot» pro naše klidné svědomí, i kdyby nás napadal a ostouzel kdokoliv, naši činnost dával do takového světla, že toužíme po naší osobní
slávě, j e
r o z h o d u j í c í , jaké neseme ovoce života i naší činnosti.
"Ovoce Ducha je láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost... aí nás
Duch vede také k jednání. Neshánějme se po slávě, není
to k ničemu, nechovejme se k sobě navzájem vyzývavě, nebučíme mezi sebou závistiví." /Gal. 5.22/
S přáním pokoje, Váš bratr v Kristu
Franta Záleaký

Redakci Duchovního pastýře
Vedení SKD "Pacea in terris*
Všem ordinářůa
Otci karidnálu Tomáškovi

Vaše řeč budiž: Ano, ano, ne, nc!
Kristova vášnivé nenávist ke vijemu
farizejskému vy2ývá Iflířlého z nés,
kteří o so:";5 ří].ároo,rjo jr¡Qe jeho
učedníci,aby,"hon jednali tak jako on.
Nebo i- sám Kristus říká, příklad zajisté
jsem Vám dsl.
V Duchovním pastýři č. 8 tohoto roku čtu výzvu evropským katolíkům
z Xi plenárního zasedání Berlínská konference. Bylo tam 200 delegátů
z 26 evropských zemí. Vý2ve začíná: "My knčží a laikové z celé Evropy.
Proto ,tí duchu Kristoví musím říci:
A{íO: Byli na Berlínské konferenci knřží a 2sSR,gle je ze spolku
"PiT".
Ní: Nebyl t m ani jediný lai* 2 CSSF.

'',

LB-2JL2
.Musím říci Ano, kněŽí z -"Pitu'' jffczdí po' světě,protože státní» úřadua za celých dvace.^ let neřekli cni slovo na svobodu Církve u nás,
naopak oni na adresu státních úřadň stále pějí jen chválu«
75

Musím říci Ne, věřící laikové neměli.doaud svoji náboženskou orga-

nizací a není jim dovoleno 32 ar.i angažovat ve farních radách* Svoji
* c
angažovanost nejlépe vyjádřili v Petici s 31 body,kterou podepsalo kolem 600 tisíc katolíka a ostatních občanů, k£e ae u těchto bodech poukazuje na nevyřešené c^tézky atzi církví a státem, Z těchto pochopitelných důvodů jsou věřící laikové ignorováni státními orgány, jsou
,ignorováni všemi ordináři, jsou ignorováni organizací SKD PiT tak
vulgárně,že mně osobni na moje četné dopisy a dotazy rtá ně adresované
/Adler, Vymětal, Měátan/, jsem nikdy od nikoho nedostal ani 3lovo odpovědi.
• Tento stav byl v našem přestavbověm pohybu neudržitelný. Bylo na
čase,aby laici se nejen ozvali peticí či podobnými akcemi,ale bylo
nanejvýš nutné,aby urychleně zalomili svoje laické sdružení,jako protiváhu k tzv, kněžská organizaci faceia in terris. Proto jsem se také
zapojil do ustavení sdružení věřících katolických laiků s názve«
Pokoj na zemi.

Franta Záleský
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VÍ Z V A
vfifií C Í M
Bratři a sestry! "Vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží
vaše vykoupení" /Luk. 22,28/ "a to všechno proto, že víte, jaký je nyní čas: že vám už nastala hodina, kdy je třeba probrat se ze spánku...
Noc pokročila a den se přiblížil..." /Rím 13, 11-12/.
Těmito aktuálními slovy Písma sv. začíná společný pastýřský list
biskupů a administrátorů českých a moravských diecézí na první neděli
adventní r. 1987, kterým bylo zahájeno velké dílo duchovní obnovy u
nás, rozvržené do deseti let.
Stejnými slovy a ve stejné době začíná i výzva věřících laiků lc
petici s názvem Podněty katolíků k řešení situace věřících občanů v
CSSR s 31 body návrhů na zlepšení současného stavu ve vztazích mezí
Církví a státem.
Těmito aktuálními slovy Písma sv. začíná i tato výzva věřícím k
založení Sdružení katolických laiků s názvem: "POKOJ NA ZEMI",
I. PROČ SDRUŽENÍ KATOLICKÝCH LAUcO ?
Druhým Vatikánským koncilem a dalšími církevními dokumenty skončilo období charakterizující úlohu laiků v Církvi slovy: Máte pozorně vyslechnout kázání svého kněze a říkat A M E N .
Současná aktivní úloha věřících laiků spočívá i v jejich spoluodpovědnosti za život Církve, Ve zvýšené míře je to potřebné a nutná v
naší vlasti, kdy jediným pevným bodem, jediným aktivním a schopným
představitelem Církve veřejně uznávaným i státními orgány je Olec František kardinál Tomášek, arcibiskup pražský, primas český, předseda Sboru ordinářů ČSR. Připomínáme, že bez arcibiskupa je olomoucká i trnavská arcidiecéze. Nejsou také obsazeny řádnými sídelními biskupy iyaechny ostatní diecéze nebo pro staří a nemoc biskupů je jejich vedení
podstatně oslabeno. Kněží ve farnostech je velký nedostatek a jmenování děkanů i ordinářů v diecézích je většinou po stránce církevně-právní
velmi problematické. Proto obzvláště z těchto závažných a aktuálních
důvodů je velmi nutné a potřebné Sdružení katolických laiků, které by
v mezích svých pravomocí, která náleží laikům a v rámci programového
prohlášení a způsobu jakým bude prováděno se ujalo své činnosti.
Není to nic nového, V celém světě je množství různých organizací
a sdruženi katolických laiků s různým zaměřením. Především však to jsou
farní a postupně až diecézní rady laiků pro spolupráci v uvedených církevních orgánech. Protože na vzniku těchto rad laiků má vliv církevní
vedení farnosti, děkanátu nebo diecéze, není dost možné tuto strukturu
laiků u nás uvést v činnost pro dosud nevyřešené perzonální poměry v
děkanátech a diecézích a ve farnostech zase vzhledem k obavě kněží pro
možnost konfliktu se státními orgány riskujíce odebrání státního souhlasu pro výkon duchovenské služby při projevu své iniciativy a aktivní účasti při ustavení farních rad.
Je zde však ještě jedna možnost. A to možnost ustavení katolických
mírových organizací a sdružení a to laických i kněžských, různých názvů a různého zaměření, které již více zasahují i do oblasti veřejného
života a proto jsou v této oblasti-nejen dobře využívány, ale je zde i
možnost jejich zneužití. Proto vzhledem k těmto okolnostem je angažovanost kněží v těchto mírových sdružení závaznými církevními směrnicemi většinou oficiálně zakázána, ale naopak katolickým laikům je tato
veřejná činnost oficiálně všemi církevními autoritami nejen dovolena,
ale výslovně doporučena. Viz např. encykliku Jana. XXIII. "Pacem in torris", nebo různá vyjádření současného papeže Jana Pavla II.
Naše Sdružení katolických laiků s názvem "POKOJ NA ZEMI" je tedy ^
kombinací laických rad /farních, diecézních, interdiecézních/ a mírového sdružení. Tak to nejlépe vyhovuje našim součacuým poměrům.
Podnět ke vzniku našeho Sdružení katolických laiků /SKL/ daly především tyto okolnosti, které jsou také uv&deny v našem programu:
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1. Podpora návrhu na vytvoření pásma důvěry, spolupráce a dobrých sousedských vztahů v Evropě a proto také nutnost nejprve vytvoření pářj •
sma důvěry a spolupráce uvnitř našeho s kátmho a národního společenství a to i mezi ideologicky ocULVýmí skup.^Binl,»
2. Náš hlavní úkol, pomáhat při praktickém uskutečňování a propagaci
Desetiletí duchovní obnovyo
3. Další náš neméně závadný úkol, pomáhat při důsledném prosazování 31
bodů návrhů petice u státních orgánů. K tomu je nutno poznamenat, •
že dosavadní odezva státních orgánů na naše přání je prakticky nulová.
Patří sem ještě další důležitý bod. Zajistit vlastní vydavatelství
náboženské literatury, protože současný stav v získávání periodických
nebo neperiodických náboženských publikací je katastrofální.
Základním úkolem farního sdružení bude maximální pomoc a spolupráce s duchovním Otcem ve farnosti, práce s mládeží, podporovat a organizovat různé modlitební společenství, organizovat poutěj také podporovat, organizovat, poučovat, vysvětlovat a jít příkladem při každé aktuální a potřebné činnosti pro Církev i své bližní. Také ve své rodině,
na pracovišti i v každém jiném společenství být příkladem při uplatňování spolupráce, porozumění a příkazu křesíanské lásky.
II. PROČ NJÍZEV SDRUŽENÍ KATOLICKÝCH LAHC8 "POKOJ NA ZEMI" ?
Protože pokoj /mír/ je hlavní předpoklad jakékoliv smysluplné lidské činnosti. Ale také protože u nás již existuje jedno sdružení ue
stejným názvem0 Tímto názvem stejným, ale zároveň odlišným, chceme vrátit tomuto názvu encykliky nezapomenutelného papeže Jana XXIII. jeho
nezkreslený význam. Přičemž slovo "POKOJ" je mnoh.om širšího o hlubšího
významu, je stejné i v polštině a z hlediska křesťanského lépe vystihuje jeho aktivní význam,, Dalším důvodem je uplatnění u státních orgánů. Jestliže je vítáno státními orgány kněžské sdružení s tímto názvem,
mělo by být státními orgány stejně vítáno i sdružení laiků s tímto názvem. A čím se budeme lišit ve vztahu k státním -orgánům? Také maximální aktivní spolupráce, nikoliv však kolaborace! Také ale maximální
spolupráce s Otcem kardinálem Tomáškem a později's biskupskou konferencí. A také se sv„ Otcem. Stejně tak i upřímná spolupráce se všemi
dosud oficiálně neuznanými strukturami občanů různého zaměření, které
usilují o spravedlivé řešení problémů u nás.
III. VEŘEJNÉ NEBO NEVEŘEJNÉ P0SOBENÍ SDRUŽENÍ ?
I z našeho prostředí věřících laiků bývá někdy vznesena výhrada,
že ještě nenastala doba, aby se veřejně uskutečňovalo jak Sdružení katolických laiků. tak i veřejné vydávání a rozšiřování náboženských publikací. Že se xím ohrozí dosavadní neoficiální sdružování a neveřejné rozmnožování náboženské literatury.
Aby bylo jasno. Skutečnost je taková, že sice existují neveřejné
organizační struktury věřících i neveřejné rozmnožování a rozšiřování •
nejen náboženských, ale i jiných publikací. To ale také znamená, že se
na ně nemůže žádný věřící obrátit, ani aby něco získal, ale ani s nabídkou^ke spolupráci. Domníváme se však, že vyšetřující a jiné podobné
příslušné státní orgány o všech těchto neoficiálních strukturách dobře
ví a zasáhnou proti nim vždy, kdy to uznají za vhodné nebo potřebné„
Dosavadní praxe to jen dosvědčuje. Tak jaképak utajování naší činncsti, když je v souladu se všemi mezinárodně deklarovanými a uznávanými právními předpisy í

Pokračování o pr&feěhu petiční akce:
Jak byla přijata

P E T I C E

u nás i v zahraničí:

U nás jde zatím všechno postaru, ale "venku" se cosi mění. Potěšují
cím směrem. Že by notě myšlení mohlo přeskočit i do poměrů uvnitř států
do vztahů k různým skupinám^ třeba i věřícím?
to zatím vyhlídka daleká, ale změnu vnější atmosféry vnímáme všichni. Za této situace se mezi
katolíky ozývají hlasy, že ted je vhodná chvíle, abychom něco podnikli,
a že se ta chvíle nesmí propást. To "něco" je zpravidla petice "nahoru
a obsahuje požadavky, raději více než méně.-Je potěšující, jak se v nich
zřetelně objevuje služba bližním /ne jen lepší "uspokojování našich náboženských potřeb"/. A že se ukazuje rostoucí vědomí, jak velice záleží
na nás všech - nemůžeme jenom č e k a. t, co nám a za nás vybojuje např.
Otec kard. Tomášek. Ale jiná je otázka, zda petice jsou vždy to pravé.
Vážných připomínek je hned několik.
1. - Petice se často domáhají 1 věcí, které nám nikdy nebyly výslovně zakázány nebo kterým nebrání žádný zákon. Zdravá právní zásada říká,
že občanům' je dovoleno vše, co není výslovně zakázáno, zvlášt je-li to
věc počestná a užitečná. Není proto správné formeu petic se vlastně smiřovat s opačnými přístupy některých institucí a chtít na vládě nebo na
kom, aby nám nejprve bylo dáno výslovné povolení /školení ministrantů,
katechizování v rodinách, farní rady a mnoho jiného/. Nebylo by.lépe vyjít ze situace našeho bydliště, naší řehole atp. a chopit 30 konkrétní
práce?
2. - Některé petice vzbuzují představu, že katolíci jsou oddělené
skupiny společnosti se svými právě jen katolickými požadavky: budou-11
nám splněny, nebudeme se eventuálně o celkový stav společnosti znupOkojo
vat.
3. - Soubory požadavků jsou povětšině dosti pestrou snůškou nápadů
svých pisatelů. Není to plán "uceleného kompletního řešení" /citováno 2
jedné petice/ a ani jím nemohou být. Katolíci v CSSR totiž ani dostatečně' nemohli rozvinout diskusi o své situaci a jejich perspektivách. Nahra
dit její výsledky nemůže dokonce ani hlas hierarchy ani jednorázová diskuse v té nebo oné skupině.
4. - To nikterak neznamená, že pokud nebudeme mít ucelenou konccp">i
musíme nečinně čekat. Naopak. Právě pokusíme-li "zdola" podnikat věcí,
jež jsou náležité a potřebné a my přitom na ně stačíme, ověříme si ne;jlé
pe, co půjde a co ne a co je pro nás většinou nejpřijatelnější. Nechtějme všichni dělat všechno, raději všichni něco na svém poli. Zkušenosti
přesvědčivě ukazují, že trvalé změny k lepšímu vycházejí organicky zdola
- nebo t a k é
zdola; zárukou trvalosti takových změn budeme my.sami;
když je uvádíme v život teď a tady, bez čekání na situací "nahoře"«
Po opravdové a hluboké obnově v církvi i ve společnosti touží velmi
mnozí věřící. Desetiletý program duchovní obnovy vyhlásili ordináři Cech
a Moravy v pastýřském listě k 1. neděli adventní 193?. Jsme jím vyzýváni
abychom především zevnitř proměňovali svůj život, každého jednotlivce,
našich společenství i celé společnosti.
P o z n á m k a r e d a k c e :
Právě se nám dostala do ruky petice, kterou sestavil jeden věřící z
Moravy, jehož statečnosti si Telmi vážíme. Chce zahájit volkoů podpisovou akci k 1. 1. 1988, Na 6ti hustě popsaných stranách textu předkláoá
31 bodů všeobecně přijatelných, závažných a většinou dobře formulovaných
Přesto máme vážné pochybnosti, je-li právě ted vhodný okamžik pro takovou akci. F.ůzné nedokonalosti textu ukazují názorně, že koncipovat podobně závažný projev jménem všech našich katolíků přesahuje síly kteréhoko
liv jednotlivce. Zvláší nepatřičné se nám jeví spojovat veřejně vyhlášený program desetileté duchovní obnovy s akcí, která - ačkoliv oprávněné
podle dřívějších zkušeností může být považována za il#gální»
Pfrevasrto t časopiau - INFORMACE O CÍRKVI Č. 1/1988

V
íósopiau T Hánkti B ^aipiseS»- "PodpUová*' akce věřících"
sevjiž objektivně informuj* o peťicipjfc "zveřejněn dopis Otce kardinála a
výňatek 31 bodů z Šestistránkové petice"." Déle
uvedeno, ift se^qč^kává,
ž S f c f ^ ^ ^ & s f t ^ ř e k r o č í 100,000, ale ani milion že by.nen&sgí př&ky#jiit.
Vr-žá^oj^é^aapp^-uvécéno"Výzvou Otce kardinála dostala .moravské inicic4íva:;zC6Íá±riQVoU'kvalitu.';,Naše zásadní připomínky k akcím jednotlivců v
minulém čísle•IOC trvají dále",
'.y

A jak-informuje časopis "Společenství":
S radostí,js«e přijali podpisovou akci ve prospěch návrhu marav-

. "'.s.kých katolíků, k níž dal svůj souhlas dopisem ze dne 4. 1» 1968
sám pan kardinál Frantiiek Tomášek. Skutečně ňelze, než vyjádřit
tj -.'V.
rtr'
,
hluboký obdiv tomuto opravdovému.pastýři, který i ve vysokém vělcu bojuje'za "sVf stádo s odvahou, jež se nebojí dát život za ovc®. Proto tím autentičtěji znějí jeho slova ve zmíněném dopise:

V,'

"Velmi důrazně připomínáme, že zbabělost a strach jsou nedůstojné křesčanao" Kdo jste dosud ještě nepodepsali, máte možnost tak
učinit. Dobří kněží
angažovaní laikové vám poradí, kam se »li nebo
•
brátit. Kéž by i ostatní
ordináři pochopili a připojili se 1!!
Z Moravy vyšla ješ*l dflíí výzva, v pravém 3lov* smyslu ."moravská", což znamená více duchovní,• nadpřiroz«ná, cyrilometodějská
a:.'s.tojanovská zárovejiJ: Celá akce má být. provázena modlitbou a po-»
a tem. Bez. nich by se jednalo pouze o své.tský podnik. Budeme se na
tinýsl nastolení- svobodných, normálních církevních poměrů v naší
'l •
''

vlasti denně modlit /cokoliy/.a obětovat svatá přijímání. Zvláštní důra2 budeme klást„na takovou modlitbu ve společenství. Po~
-

3tit se chceme dvakrát týdně: ve středu a v pátek o chlebě, a vo<%á, což ale lze zaměnit za jakoukoliv jineju- formu podle dispozice jednotlivce» Tak náa k tomu vybíří v Medjugorje Panna Maria.
Právě r letfžníf mariánském roce., Je to náhoda 7
R E D A K C E
^uzávírce^čfslfc^jšl&ft dQstali Zpfávu o dalSí"ihičiativě, tento~

.kr-ét o4 bratří ae: Slovejjaka.-Jedná se o půst od alkoholu a niko\
..."
. •
y
"V '.WrfJ
limř pd ^^Xou letošní dbbu postní na tentýž úmysl. K tomu, přistu*•púje l\p&st "ideologický".. Žádný katolík nekoupí denní tisk a rje>
—
. .
ř. ' • • ' d
bude chodit do kina na veselohry a"ideologicky poplatné' kucy. r
Bratři a sestry, jednejte* A-modlete-se denně "Pod ochranu Tvou*
a *Svatý Michaeli", protože satan bude .cktít toto dílo zniftit.
nť_

Převzata % č a s t o u - SPOLEČENSTVÍ iís.. t *>ře«eiT 1988

x>

'

- 9 -

Od začátku ledna t.r. se již více než 200.000 čs. katolíků - a spolu
s nimi i další čs. občané jiných denominací nebo bez vyznání - připojilo
k petici "Podněty katolíků k řešení'situace věřících občanů v ČSSR\ která vyslovuj« základní požadavek o d l u k y
C í r k v e
od
stát u. Tato odluka by znamenala, že by.se stát nevměšoval do organizace a
činnosti Církve. V 31 bodech petice jsou formulovány požadavky, jež by
měly být splněny, i kdyby k odluce nedošlo, lýkají se odstranění zásahů
státu nebo naopak dosazení souhlasu státu v různých, dosud konfliktních
situacích a aspektech církevního života, jako je jmenování nových biskupů, jmenování farářů a kněží ve farnostech, výběru a počtu studentů teologických fakult, obnovení bohoslovecké fakulty v Olomouci, zavedení trvalého jáfyenství, obnovení, činnosti řeholních společenství, vytváření volných laických náboženských společenství, svobodného vyučování náboženství
a jeho konání mimo školu, návštěv lměží ve vězení a nemocnících a náboženských obřadů a projevů ve vězení, laických exercicií, zřízení farních rt.S
a účastí laiků na církevní Správě, vzájemného styku s křesťanskými organizacemi kd$koli ve světě, náboženských publikací, založení náboženských nakladatelství a časopisů a provozu knihoven a čítáren s náboženskou literaturou, Možnosti svobodného rozšiřování náboženské literatury a jejího
odběru ze zahraničí, náboženských televizních a rozhlasových pořadů, ruř<3ní zahraničního rozhlasu, /např. mší na Svobodné Evropě/y veřojného šíření křesťanského učení, vrácení církevních búdov potřebných pro činnost
Církve» stavby nových kostelů, uchování veřejných náboženských symbolů e
památek, Činnosti tzv. církevních tajemníků, soudní rehabilitace nábožonských Činitelů, diskriminace věřících, uplatňování petičního práva, právních předpisů kriminál!zujících náboženskou činnost. Petice rovněž požaduje změnu Ústavy a zákonů tak, aby byly v souladu s Mezinárodním paktem
o občanských a politických právech. Požaduje ustanovení smíšené komice,
která by řešila předkládané návrhy.

Autorem textu petice je p. Augustin Navrátil z Lutopecen u Kroměříže. fo^e, kdy kardinál Tomášek petiční akci podpořil a poté, kdy ,ze Slovensky Načaly přicházet desetitisíce prvních podpisů věřících, rozšířila
se peiide i v Cechách. Je zde zcela novým prvkem, že k jejímu podpisováni
vyzývají někteří kněží při mši, že petici podepisují věřící v kostelích.
Statečnosti a neúnavnosti pana Navrátila a nesmírné morální autoritě, jí?
se těší pan kardinál, vděčí svobodomyslní občané této země, že katolickou
Církev, aspoň pokud jde o české země', poprvá za posledních čtyřicet lot
prostoupila důstojnost, pocit sounáležitosti a vědomí společného úsilí o
dosažení samozřejmých a přirozených občanských práv v oblasti náboženských
svobod, neoddělitelných od ostatních demokratických svobod. Rozsah petiční
akc« je takový, že si nelze představit, že nebude mít alespoň částečný úspšeh. A- bude to úspěch nejen katclíků, nýbrž všech demokraticky smýšlejících čs. občanů.
T. A.
P. S.: Zveřejňujeme v pln^m znění list kardinála'Tomáška.

Převzato z časopisu - IXPOBMACE. O- CKffl.% 77 čís. 3/1988
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R E A K C E
R U D É H O
NA
P O D P I S 0. V O U

P R Á V A
AKCI

20. února 1989 si konečně uvědomila i redakce Rudého práva, že podpisovoy-ákci"nemůže':nechat bez pcwusn&ií a na téměř celé straně světového formátu včlšňku jakéhosi Václava V O l ^ A A s názvem: "STAT, SPOLEČNOST, CÍJtKVE L.vMí<5Ín uveřejnila následující' uvádíme jen výtažek:
NAŠÍ VLASTI - V celém procesu přestavby, dalšího
všestranného rozvoje"a prohlubování kvalit naší socialistické společnosti 'počítáme tedy,a.aktivní účastí věřících j->o.rovnoprávných n plnoprávnyář:1ofíčaň4 ¿vé vlasti. Také církve a náboženské společnosti - v plném souladu s';Ústavou "C$SR - jsou a nadále bu lou nedílnou«aoučástí struktury společnosti a budou v ní mít své zákonné.a 'zákonem garantované
nr í s t o !!!: '".•
^
•
;'
«•
NEDOVOIaME! ZNEUŽITÍ VÍRY - Stát garantoval všem církvím 'a "joábožanským společ':.oáíem'j..i,e-,"bude hospodářsky zabezpečovat jejio'h 'potřebya
to jak formou platů:Všem duchovenským osobám, tak i bezplataiýjtfViujftště^
ním jerjich sociální a zdravotní péče a také finovováním rožhpdújíeích
nákladů na opravy kostelů a církevních budov; i na. činnost cířřvrí vůbec.
Pro mnohé církve se tato opatření státu stala garantem materiálních pod^'mínek samé jejich existence. Ani jedna církev v-současných podmínkách >
včetně církve římskokatolické není zdaleka nezávislá, na této rpzsáhlé
účasti a podpoře státu. '
<•* .. i., i.
Vztahy státu a církví mají tak v našem stétflí ,,svou vlastní: spocifl*"
ku, která je odlišná od klasických případů "cjdl^iy icjfřkve od a tátu"'¡jak
v kapitalistických, tak i v jiných socialistických ztímích.
*rip'
STOUPENCI "PERMANENTNÍ VÁLKY" - Názorným príkládeňi je dókumeot,
k1erý na podzim roku 1Q85 sestavila skupina lidí, přičemž k hlavníma autorství •se hlásil jakýsi paQ Václav Benda. Ten i dnes. spolu a:lidmi typu Zvěřiny, Mádra, Malého..Cernogurského, Mikloška a dalších patří k
prominentním 'představitelům uvedených kruhů.
, .'
PODPISOVÁ KAMP/JÍ - Jedním z nejčastějších 'témat západních relací
do CSSR v poslední době je údajná masová podpisová kampaň, týkající se
vztahů státu a zejména římskokatolické církve- Je vydávána div nb za
spontánní akci samých věřícícn a buržoazní sdělovací prostředky so .předhánějí v počtech údajných podpisů,
nichž podstatnou .část ovšem-flikdo
neviděl. Akce není organizována církví a naprostá většina' ordinářů i
kněží se od ní distancovala.
••
Akce sama se zrodila dosti bizarně - jako iniciativa jistého pana
Navrátila, jehož notoricky'známé ochoty rozesílat plamenné protesty. kdykoliv a proti čemukoliv už po dlouhá léta využívají zmíněné již skupiny
osob. Taťo ,akc'e by zřejmě brzy vyčerpala svůj po';encáál podobně jairo různé Výzvy mladých katolíků, které kupříkladu podle, západní propagandy
npL.Ly- být síáýhósjtně přijaty účastníky mše, přičemž ani duchovní, ani věřící' o tom vůbec, nic nevěděli, nebot ve skutečnosti šlo o dílo několika
málo jednotlivců,
. ' .
''<-.•
Ke změně došío poté, co v jistých kruzích se dospě;lo*k závěru,-žestylisticky poněkud upravený soubor páně Navrátila by mohl:sloužit za.
základ širších politických záměrů. Podle tvrzení západní propagandy byl
pro tuto.myšlenku získán kardinál F. Tomášek, který se.,svým listem za
celou akci postavil. Je-li tomu skutečně tak, staví to autora takového
listu do dosti choulostivé situace. Citovaný dopis obsahuje totiž některá tvrzení, která jsou - mírně řečeno - ve značném rozporu se skutečností. Tvrdí se tam kupříkladu, že na své dopisy státním orgánům pan
kardinál nedostal odpovědí¿Pravda je takbVá, že všechna jeho podání s
" ím byla projednávána a některé z jeho požadavků by^y předmětem jednaní
i na Oboru ordinářů, který se s nimi ne vždy ztotožňoval.
0 dané kamp sni se v citcnruném dopisů vyvolává představa, že je V
souladu s naší Ústavou a právním řádem, což není pravda. Ostatně mezi
požadavky figuruj«* i iáGoůt provést podstatné změny v ústavě. 0 jakém
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souladu lze tedy hovořit? Dcpis rovněž vyvozuje představu, jako by o celé záležitosti byly předem informovány státní i stranické orgány! Pravda
je cpět taková, že od pana kardinála nikdo podobnou informaci nedostal.
V jaké šíři snad rozesílá své plody zmíněný pan Navrátil, těžko říci. _
Co uvést k věcnému obsahu požadavků? Jsou mezi nimi takové, které
jako by vůbec nepocházely z domácího prostředí. Jiné otázky jsou předmětem jednání mezi státem a církví a jsou běžně řešeny. Pod požadavek náboženských svobod a jmenování biskupů se ostatně může podepsat každý,
protože jsou to požadavky, které stát odedávna považuje i za své. Společným jmenovatelem všech požadavků je "odluka církve od státu". UŽ jsme
se zmínili o tom, že specifická situace v ČSSR je výsledkem celého dějinného vývoje a je dnes základem porozumění mezi státem předstovujícím
zájmy pracujícího lidu a církvemi.
Není náhoda, že docházejí dopisy od věřících, lépe do věci zasvěcených, kteří upozorňují, že autor takového požadavku zřejmě ani nemá
představu, o čem vlastně hovoří. V ČSSR jsou všechny církve rovnoprávné.
Pro řadu církví by podobný kro^ znamenal kromě jiného v podstatě likvidaci materiální základny, umožňující působení duchovním i církvi samé.
Není proto divu, že jsou pobouřeny snahami hovořit i jejich jménem. 0statně - v průběhu jediného roku dává stát ze svého rozpočtu pro potřeby
římskokatolické církve celkem téměř 200 mil. korun, nepočítaje do toho
další značné náklady na bezplatnou sociální a zdravotní péči o duchovní.
Pochopitelně, také stát a společnost mají zájem na tom, aby dané vzájemné vztahy ve své podstatě zůstaly nachovány.

— O — 0*0-»0 — 0 — 0 — OkO

— o — o — o — o — o — o — o — o — o — o

Rovnos tj_
Také v Rovnosti byly zveřejněny dva články o petiční akci a to
19.3.1988 s názvem "Kdo nesouhlasí,necht je zničen" a další článek s
názvem "Šlo o vnuknutí?" Uvádíme podstatnou část článku:
K čemu tato akce směřuje,kdo je jejím iniciátorem? - podobná otázka
se v dotazech^opakuje nejčastěji.
Celá kampaň se od počátku roku roztáčí kolem dokumentu.který přičiněním některých zahraničních sdělovacích prostředků zná už i "svobodný
svět". Pod jedenatřiceti body jsou v těchto Podnětech katolíků formulovány návrhy na řešení údajně nazrálých problémů existujících mezi státem
a^římskokatolickou církví. Ve snaze ztotožnit zmíněnou petici s nejvlast
nějším zájmem samých věřících nabádají její organizátoři ke spontánnímu
podepisování listin v místech kultovních obřadů - v kostelích a dalších
církevních zařízeních. Terozpakují se za tímto účelem využívat duchovních, představitelů řeholních společností,laiků i představitelů tzv.
"tajné" církve. Často se tak děje způsobem nečestným vůči věřícím,kteří
nakonec dávají svůj podpis,aniž je jim ve skutečnosti známo,k černu.
Veškerý smysl petiční akce tkví ve zvýšení aktivity věřících za dosažení hlavního cíle - odluky církve od státu. Tento požadavek také je
vydáván ve zmíněném dokumentu za nejzákladnějsi. Není zapotřebí příliš
velkého politického citu,aby se dalo rozpoznat,že 3tejně i další požadavky^nelze dost dobře tvrdošíjně vyvzdorovat jen jakousi petiční akcí - z^předkládaných jedenatřiceti některé /navrácení církevního majetku,
zrušení všech právních předpisů a úprava dosavadní Ústavy/ daleko překračují naše zákony,nerespektují platný právní řád v ČSSR. Obdobně se
peticí není možná vklínit do kompetence,která při řešení některých vztahových otázek patří výhradně státu a církvi,jenom jim samým.
Tohle vše autor a iniciátor celé akce Augustin Navrátil z Kroměřížska^zřejmě pustil ze zřetele. V odpověá na to,kdo je Augustin Navrátil,
předesíláme,že podrobným hodnocením jeho o3oby se zahývat nehodlám?,

—..

.
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' tím spíše,že nic takového nám ani nepřísluší. Budeme se tedy držet .pou
"že několika nesporných faktů,neboí plně ctíme právní normy chránící
všechny občany naSeho státu,bez ohledu na to,jestli s« proti němu svým
,.rchováním nějak prohřešili. Augustin Navrátil,povoláním hradlař na železnicitbyi v minulosti dvakrát stíhán pro trestnou činnost. V obou
případech však bylo trestní stíhání zastaveno z důvodů trestní neodpovědnosti ve smyslu příslušných ustanovení trestního řádu,Tento Augustin Navrátil tedy dokázal nyní "rozhýbat" řudu struktur
římskokatolické církve U nás a vysloužil si i podporu vatikánského rozhlasu, Do tg míry,Že nezůstává bez opodstatnění otázka,čím vlastně se
církev řídí a kdo vede její kroky,kým se nechává nabádat k aktivitám
podobného druhu. Jakou službu si to dává prokazovat tímto mužem.jenž
vnucuje svůj hlas nespokojenosti tisícům věřících? čemu a komu tento
Človělj pochlebuje u vytržení nad svou "osvícenskou" misí,našeptávaje
svoje Boží vnuknutí nejvyšším církevním představitelům?
Nebo snad to bylo vnuknutí z jiného místa než je Nebe?
/rt/

• » O - O - O ^ O - Q - O - O - O - O - O - O f O - Q - O - O - O - O -

Lidová demokracie:
•

••

-

•„ (• -

- o

'.'i

Také Lidová dernokracie ze dne 2.března tohoto roku se zabývala peticí katolíků s 31 body v článku s názvem "Věřící v naáí společnosti".
Většino« cituj]er z Rudého práva,al« také uvádí vlastní stanovisko. Z
něha pitujenié: "
'
!. C 1 3
Některé zahraniční sdělovací prostředky a propaganda,ketrá je' z'
těchto míst směrována do Československa, se snaží v poslední době ovlivňovat mínění věřících občanů našeho státu a rozdmýchávat mezi nimi
něklid tvrzením o tak zvaném potlačování náboženských svobod a rozpoír:rech,které prý tím vznikají mezi věřícími občany,státem a společností
vůbec. Hovoří o "masovém" podepisování dokumentu,obsahujícím 31 bodů,
V nichž se prý věřící domáhají svých práv. Nezastavují se ani před tím,
že se snaží v této souvislosti zneužít i jména hlavy římskokatolické
církve kardinála Frantiika Tomáška,..
•..Do celé této kampaně,která je proti nám buržoazní propagandou vedena, se snaží jistá kruhy zatáhnout a zapojit i naše členy a tím i naši
stranu. I když jsou to snahy ojedinělé a předem odsouzené k nezdaru,
přece jen československá strana lidová,která má ve svém Poslání,že
"sdružuje především křesťansky smýšlející občany a vede je k aktivní
účasti na společenském dění a práci ve prospěch naší socialistické
vlasti", má povinnost starat se o to,aby její členové nabyli vyhledáváni. jako cíle i oběti podobných akcí. Naše strana se neváže na žádnou
2 „církví,sdružující křesťanské věřící v našem státě a nemůže být považována za jejich politického mluvčího. Řešení náboženských problémů
je^věcí jednání mezi státem a představiteli jednotlivých církví a náboženských společností,přičemž naše strana,jako pevná součást Národní
fronty,má zájem na tom, aby práva věřících,pokud jsou v souladu s
Ústavou a zákony našeho státu,by la zajištěna. C!ož 3e v současné době,
jak ostatně hovoří i. řada shora uvedených faktů a čísel, děje,
/Ts/
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..... . _KromšfížšskáuJiskra_:

V okresních novinóch "Kroměřížšská Jiskra" již dne 3.února 1988 byl
zveřejněn Slánek Jaroslavy Bršlicové,tajemnice OV ČSL s názvem "Odmítáme snahy zneužívat náboženského cítění členů ČSL". Obsah článku:
"'. .'liona •
- - a v?..'
"V těchto«-.dnech obíhají mezí věřícími občany našeho okresu tak zvané Podněty, katolíků k řešení situace věřících občanů v ČSSR,shrnuté do
31 b»dů.>jJde vesměs o politické požadavky návratu k období před únorem
1948.•0 stanovisko k uvedenému«materiálu jsou nejednou žádáni také členové; ČSL. ČSL jako jedna ze tří politických stran má své rovnoprávné
zastoupenívv NF a z tohoto postavení vyplývá,že schvalujeme a podílíme
se na naplňování programu XVII. sjezdu KSČ. Rada našich členů je příkladem v práci pro blaho socialistické společnosti a příkladem při plnění programu NF. Z těchto důvodů proto členové ČSL a jejich orgány odmítají jakoukoliv podpisovou akci s cílem zneužívat náboženského -cítění -občanů k opozičním politickým cílům. Odmítáme takové metody a distancujeme se od jejich organizování protože neslouží zájmům socialistické ¿společnosti .a nejsou ani v zájmu našich občanů."
Na tomto článku především udivuje základní nepravdivý údaj,že "jde
vesměs o politické požadavky návratu k období před únorem 1948."
— Ó — ~Ó — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 - 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0
..

Bratři Poláci se -zasazují_za petici:

25. 8. 1988

Bratřím a sestrám z Církve v Československu.
Jsme dojati Vaším odvážným úsilím o patřící Vám náboženskou svobodu,
kterému jste dali zvláštní výraz shromaždovaáním podpisů v celé zemí k
petici zaslané vládě a odvážnou účastí na modlitebním shromáždění v
Bratislavě 25. března.
Dovolte nám předat křestanský pozdrav a vyjádřit obdiv Vaší odvaze
s jakou vydáváte svědectví víře v Krista a svému svazku s Jeho Církví,
Plně podporujeme Vaše úsilí o skutečnou náboženskou svobodu ve Vaší
zemi a o obsazení osiřelých biskupských stolců. Ze své strany apelujeme na vládu ČSSR o respektování Vašich práv.
.. Přejeme,abyste stále zakoušeli radost a duchovní posilu,plynoucí ze
.Zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista a ujistujeme Vás,že se budeme
za Vás modlit.
At Kristus,který je Pánem dějin učiní,aby Vaše úsilí,obětí a svědectví víry přineslo ovoce.
Vaši přátelé z Církve v Polsku.
PS: Pod výše uvedeným listem jsme sebrali 18 tisíc podpisů na Různých
místech celého Polska. Společně s podpisy jsme ho poukázali do rukou kardinála Františka Tomáška.
Níže uvádíme text petice vládě Československa,pod kterou jsme rovněž
sebrali 18 tisíc podpisů a poukázali ji Miloši Jakešovi,generálnímu
tajemníkovi tfv KSČ a Gustávu Husákovi,presidentovi ČSSR:
"My,níže podepsaní,připojujeme se ke katolíkům v ČeBkoslovens1^';kteří se dožadují respektování náležejících jim práv a vyzýváme ke skutečnému dodržování náboženských svobod ve vztahu ke všem vyznáním a Církvím v ČSSR a zastavení všech represálií pro přesvědčení a náboženskou
činnosti" •
"f;Prosíme,po přečtení předejte tento list přečíst dalším,
i

:

. Vaši přátelé v Polsku.
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Ai^-_Roz^r_souČasné_situace_:
7. a 9. plénům ÚV KSČ mělo připomínky ke špatné práci mnohých řídících orgánů,včetně fungování státního aparátu. Vidíme v tom potvrzení
skutečnosti,že stát téměř přestává plnit své základní funkce. Strana při
uplatňování své vedoucí úlohy ve společnosti pohltila stát,její difctát
úplně ujařmil orgány státní správy. Tak se většina státního aparátu dostala mimo kontrolu veřejnosti a přestala být demokratická a nezávislá.
Bez vztahu dvou suverénních subjektů - Církve a státu - není možné žádné
smysluplné řešení jejich vzájemného soužití.
B._-_Náš_cíl_:
Vyplývá z předchozího: chceme dosáhnout dialogu dvou rovnoprávných o
nezávislých partnerů - Církve a státu - o budoucím harmonickém vztahu.
Nechápeme,proč bychom spolu nemohli vycházet v dobrém; jsme věřící a zároveň občané s československou státní příslušností.

Rádi bychom zdůraznili náš zásadně kladný poměr k vlasti. Nemůžeme
tedy zůstat lhostejní k osudu našeho národa,vždyl žijeme z určité části
ze společné duchovní tradice:
- z dědictví Cyrilometodějského: přijetím Krista prostřednictvím soluňských bratří se národ dostal na nebývalou duchovní i kulturní úroveň.
- z dědictví Svatováclavského: svatořečením národního českého světce ná3
okolní národy uznaly jako rovnocenného partnera křestanské Evropy.
Duchovní odkaz sv. Václava se stal trvalým zdrojem mravně ukázněného
vlastenectví. Nás věřící vede k tomu,abychom'měřili stát i z hledisko
zjevné Pravdy a Svobody,ke které nás povolal Kristus.
- z dědictví Svatojanského: připomínáme sv. Jana Nepomuckého jako symbol nenásilného odporu proti kruté a ke všemu odhodlané moci,která
pošlapává Boží i lidské zákony.
Nedávná historie našich národů jasně ukazuje,že při ztrátě hlubšího
duchovního zakotvení stát jako celek nemůže obstát v žádné zásadní krizi. Program desetileté duchovní obnovy by tedy neměl zůstat jen katolickou záležitostí.
D^^-^Náš^grfsgěvek^k^demokratizaci_s2ol
Chceme vnést jasno mezi Církev a stát,proto vyzýváme:
- k veřejné celospolečenské diskuzi:
a/ o vztahu Církve a státu
b/ o postavení věřících v našem státě
- ke zrušení zastaralého a de facto nefungujícího zákona u 0 hospodářském
zabezpečení Církvi" z roku 194S. Je zdrojem zásadní diskriminace všech
Církví v ČSSR.
» k tomu,aby strana v duchu 9. pléna ÚV KSČ přiznala chyby,kterých se dopustila vůči Církvi. Považujeme to za první krok k postupnému nastolení vzájemné důvěry.
- z naší strany at se připojí jména a adresy bratří a sester,kteří mají
naši důvěru,zapojili se do petiční akce a souhlasí i s touto iniciativou. Dáme ji na vědomí prostřednictvím našeho pastýře Františka kardinála Tomáška. Jeho hlas je hlasem katolické Církve,věrné Kristu i
Svatému Otci a jemu přísluší svrchované právo jednat se státem jménem
všěch signatářů Petice.
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Rádi bychom zdůraznili naši solidaritu se všemi utlačovanými a
princip nedělitelnosti svobody. Proto:
- odmítáme kampaň vedenou proti slovenským spolubratrům ve víře. Jsme
sjednoceni v Kristu a žijeme ze společné duchovní tradice.
- naším příspěvkem k diskuzi se chceme připojit k demokratizačním snahám všech lidí dobré vůle. Chceme stát,v němž by slušný člověk neměl
strach žít,stát postavený na úctě k důstojnosti člověka a k jeho základním lidským právům. Bude-li Církev v budoucnu jednat s takto důvěryhodným partnerem,určitě se najde společný modus vivendi,přijatelný pro obě strany.
Na Moravě - dne 5.5.1980
- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

/Odpověd na kritiku v IOC č.1/1988: "K nadúrodě petic"./
Jelikož bych to nedokázal lépe,dovolím si použít slov Oto Mádra,
úryvek ze samizdatu: "Jak Církev neumírá." /K teologii ohrožené církve,
str. 25/
"Netečností a váhavostí je možné kazit nejméně tolik,jako ukvapeností. Brzdivých momentů je v těžké situaci tolik,že pro většinu křesIqnů
je právě toto pravidlo zvláště důležité. Neochota přemýŠlot o věcech,
které se "mne netýkájí",odmítání odpovědnosti za celek,očekávání,že to
někdo zařídí,představa vlastní důležitosti pro budoucnost atd.,to je
množství různých výhonků z jednoho kořene,jímž je strach živený sebeláskou.
Jestliže mi v hlavě a na srdci něco leží a nedá ml pokoj,bývá to znamení, že je to úkol pro mne. Když si to před Bohem ujasním,neotélímoNestačím-li sám,hledám další,místo abych rezignoval výmluvou,že každý ví,
co má dělat,nebo,že nesmím jiné uvádět do neštěstí. Kdo na to není toho
nechám na pokoji,ale praví povolaní Boží lidé budou šiestni,žc byli
Přizváni'"

- o - o - o - o Oto Mádr
i
•
Kdysi otci kardinálu Tomáškovi řekli,že je "generál bez vojska". Při
předávání podpisů pětice otec kardinál zástupcům řekl: "To,že se mnou
nejednají,že mě ignorují a považují za vzduch,je urážka nejen mně,ale
celé církvi. Ted je řada na vás. Já mám jen jeden hlas,vás je víc. Děkuji vám za podporu,pokračujte v tom."
A já se ptám: Může ještě,navíc i po veřejném dopise pana kardinála,
kde velmi důrazně připomíná,že strach a zbabělost jsou nedůstojné opravdového křes tana,může ještě i po tom všem opravdově věřící katolický
křestan mlčet?
Když se nyní dostávám k tématu vhodnosti chvíle či doby,kladu si
otázku,zda katolíci nepropásli vhodnou chvíli třeba v roce 1948 nebo také v roce 1968. Chceme snad promarnit i rok 1988? Nevybízí ná3 k odvaze
a nedává nám dost podnětů právě'probíhající mariánský rok,nebo i vyhlášený rok bl. Anežky české? S tím souvisí i problematika "nadúrody petic" a já se ptám,kolik bylo od roku 1948 petic s náboženskými požadavky? Samozřejmě čest výjimkám jednotlivců. Spíše je pravdou paradox,a pro
československo typický,že za zájmy a požadavky věřících doposud intervenovala a na státních úřadech se zasazovala např. CHARTA 77. Neděláme t-j.k
trochu ostudu křestanům prvotní církve? Myslím,že nejpřesvědčivějším důkazem oprávněnosti petice,je právě její odezva,jak u nás,tak v celém
světě.
Stejně podobně je možno polemizovat o smyslu či kladném 'výsledku colé
podpisové akce.Pokud budeme dělat jen to,o čem předem víme,že to okamžitě a určitě přinese úspěch,neuděláme asi nic. Nic není totiž jisté předem, jisté je jen to,že se musíme k nespravedlnosti a ke zlu vyjádřít?at
je to komu vhod či nevhod. Mlčení i v tomto případě je soííhlas. Mlčení ko
hříchu je hřích těžší prvního. My katolíci máme v sobě nějak zafixovanou
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zásadu: "Spas sám'svoji duši." Je nejvyšší čas,abychom již pochopili,že
musíme sp»git svou duši spolu s ostatními. Bůh po' náď nechce abychom věci a události měnili,chce vidět jen náš postoj, našiv oclvahu a naše vyjádření nebo aspoň snahu o spolupráci s Ním. Nezakrývá .ranohj? křestan polemikou vhodnosti chvíle či zbytečnosti jakékoliv činnosti,právě svůj
strach?
'
Svatý Otec Jan Pavel II, při své""návštěvě rodného Polska v červnu v
Czestochowé řekl: "Každý člověk má strach, strach z lidí,strach z utrpení,
strach ze smrti. Kdo řekně,£e němá.lže,ale každý křestan musí tento
strach překonávat a to opravdovou živou vírou a naší velkou nadějí," Jinými slovy křesian musí být i v nejtěžších chvílích optimistou,právě díky svojí víře a naději.
Nezadržitelně se mi vtírá na mysl obrázek malého vrabčáka ukrytého y
dlani ruky,pod nímž je nápi6: "Buď klidný,jsi přece v mé dlani. Má prozřetelnost bdí nad každým okamžikem tvého života. Neboj se. vím o všem."
Nakonec paradox ne¿větší,totiž obhajoba jednoho z nejstatečnějších
věřících a to v náboženském časopise. Použiji k tomu slov jeho přítele^,
který již zmíněného katolického aktivistu asi nejvěrohodněji chařalťtié^>
rízoval,když o něm řekl: "Tak trochu mu tu jeho statečnost a vytrvalost
závidím. Dělal bych to také tak,ale nedokážu to."
r\
P a v e l zólesk
/ Převzato z IOC č.3/1988/
ý
• • Q - 0 - 0 - 0 ~ 0 - 0 * - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 ~ 0 - 0 - 0 - 0 - 0

Kdo se modlí kompletář,jistě si vzpome na úterní krátké čtení. Kéž by
Bůh dal,aby je měli na mysli i naši mladí kněží.když za nimi přijdou pánové z jisté ne zrovna bohabojné instituce a učiní jim originální nabídku: doktorát teologie a snad i studium v zahraničí/rozumí se západním/
za vlastnoručně podepsanou legitimaci PIT. Jak vidět,i draví vlci si umí
navléknout elegantně střižené ovčí roucho.
Nabízí se hned dvojí úvaha. Za prvé: Kandidáti na doktorát se hlásí
sami nebo je někdo navrhuje? Kdo a podle jakých kritérií? Jakým způsobem
probíhá studium a obhajoba závěrečné disertační práce? Kdo je v komisi
udělující titul ThDr? Jaká je odborná úroveň členů této komise? Jakou roli hrají státní orgány v doktoratním řízení? Licenciátní studium na doktorát teologie je všude ve světě považováno za jistou prestižní záležitost a žádná universita ani seminář je nedávají zadarmo - vždyt by si tím
znehodnocovali vlastní reputaci. CMBF volí určitě podobný postup,vždyt se
ústy děkana chválí svou dobrou úrovní. Proto nechce ani na um přijít my*šlenka,že by se doktorát teologie dával "za zásluhy",stejně jako státní
vyznamenání.
^Druhá linie úvah vede na mnohem choulostivější pole. Sahá do.svědomí
kněžím,kteří už souhlasili nebo tak chtějí učinit. Vy jdeme-li z.Kristova
stanoviska "nesuate a nebudete souzeni".pak je jasné,že toto právo má jen
Ten,komu bude.každý z nás jednou vydávat počet ze svých »bitku. Přece se
však neodbytně vtírají některé otázky: Čí ruka mi vlastně nabízí studium
a jaké^je kvality? Mám sloužit vlastní ctižádostí nebo Bohu a církvi?
Jestliže jsem dostal intelektuální hřivny,chce Bůh,abych je využíval právě títmo způsobem? Čemu se vlastně upisuji - věděni nebo kolaboraci? Je
vůbec možné poctivě si vážit licenciátu získaného za nemorální cenu? Jakou hodnotu má tento titul v Božích očích? Jak vypadám před netitulovanými, ale církvi a Bohu věrnými spolubratr:/?
Jistě padá -ne¿větší vina na osoby,které u nás pomohly vytvořit Biafru
ducha a vědění,a nyní nabízejí pochybnou možnost intelektuálního růstu
za cenu zrady. Naší povinností *je však v první řadě hledat Boží království a
sšechno ostatní nám bude přidáno. Vědění o Bohu není
totéž co následování, a na posledním soudu nám bude seznam přečtené teologické literatury a příslušný ThDr stejná platný,3«lco druhé straně
zásluhy o sc*;ialistickou výstavbu«
/ Psáno pra Xřexíaraké obzory /

Moravák
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Mohutná vlna protestů z celé republiky proti usnesení Okresního soudu
v Kroměříži, který znovu nařídil ústavní psychiatrické léčení Augustina Navrátila neutichá. Protesty jsou zasílány soudním i jiným státním
orgánům. Některé zveřejňujeme.
xxxxxxx
Posláno: 1. Generální prokuratuře ČSK
Náměstí hrdinů 1300
140 04 Praha 4 Nusle
2. Federálnímu shromáždění
Vinohradská 1
110 02 Praha 1 Nové Město
3. Krajský soud
Roosveltova 16
630 00 Brno

Jako kardinál a mluvčí katolické církve v československé socialistické republice jménem biskupů, kněží a věřících protestuji proti
rozsudku Okresního soudu v Kroměříži, který byl vynesen dne 13.zóří
a kterým tyl pan Augustin Navrátil, Lutopecny čp.14, okreó Kroměříž,
odsouzen k tomu, aby ambulantní léčení psychiatrické se změnilo no
psychiatrické léčení ústavní.
Osobně jej znám již delší dobu a jsem přesvědčen, že jeho jednání a vyjadřování je zcela normální, je přímo typický svou vlídností,
laskavostí a komunikační schopností.
Zároveň je to vzorný otec devítičlenné rodiny, vzorný zaměstnanec
u dráhy, který pečlivě pracuje ve svém malém hospodářství, který se
vždy vlídně kontaktuje se všemi lidmi. Je to prostě vzor ukázněného
občana a to v každém směru. Působilo by proto velmi negativně u nás i
v široké oblasti v cizině, kdyby nebyl osvobozen od rozsudku u Okresního soudu v Kroměříži.
Pan Augustin Navrátil je věak zároveň uvědomělý křestan, a proto
je jedním z iniciátorů petice křestanů o 31 bodech, kterou jsem i ji
schválil. A je důležité, že podle jeho informace, dříve než dal tuto
petici do oběhu, poslal ji k vyjádření i našim vyšším orgánům. Poněvadž nebyla zakázaná, dal ji do oběhu.
To je moje svědectví v zájmu pravdy a spravedlnosti.

František kardinál Tomášek
arcibiskup pražský.
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Generálna prokuratúra ČSSR
Náměstí hrdinů 1300
140 04 Praha 4 Nusle
Bratislava, 12.10.88
"Věc:

Podnět k snažnosti pro porušenie zákona

Ako slobodný občan ČSSR, ktorý má právo písat, využívám právo dnně mi v článku 29 Ústavy ČSSR a žiadam, aby ste podía § 12 vykonali
prokurátorskú povinnost pře porušenie zákona. Okresný súd v Kroměříži neodborne konal, keá 13.9.1988 odsúdil p.Augustina Navrátila, Lutopecny 14, 768 31 Zlobice k trvalému pobytu v psychiatrickéj liečebni, ked na základě nepřesných a chybných diagnóz doktorov z Psychiatrickej kliniky v Olomouci sa dopustili vážného porušeniu Čsl.právneho poriadku a poškodili dobré meno ČSSR v zahraničí, lebó p.Navrátil
ako laický apoštol je známy na celom svete.
Mám dojem, že niektorí jedinci zneužívájúc moc a postavenie, rozhodli sa umlčat p.Navrátila a za tým účelom zneužili Č3l.psychintriu
a čsl.súdnictvo. Pokiaí som mal možnost čítat jeho listy, nenaěíel
som tam nič, čo by evedčilo na blázna, ale naopak mol som dojem, £e
to písal člověk vzdělaný, ktorý privádza do rozpakov pr^vnikov.
Ako skutok, ktorého sa mal dopustit je otvorený li3t Č.2 vo veci
objasnenia záhadnéj smrti Ing.Coufala CSc. Obracat 3a na Štátne orgány s podnetmi, pochybnostami i stažnostmi je nielen právo zakotven'';
v našich p.rávnych prepisoch, ale ča3to tiež i morálnou povlnostou občana.'. Za to, že pomáhá odhalovat chyby a nedostatky, by mal mat plnú
;
podporu orgánov a žaslúži si uznanie o pochvalu. Ako občan tojto republiky sa čudujem, že je také niečo možné u nás v období přestavby
a hlasnosti.
- n. Pánu Navrátilovi sa připisuje aj autorstvo 31 bodovej petície moravských katolíkov, ktorú schválil p.kardinál Tomášek a ktorú podpořilo svojím podpisom viac ako pol milióna katolíkov, čo je len vrchol
Tadovca. Tito všetci sú tiež nepříčetní? 31 požiadaviok Kntolíkov je
len inventúra toho, čo tu bolo samozrejmostou do roku 1948 a je soraozrejmosíou v súsedných štátoch: Poísko, NDR, Maďarsko, nevyníma júc
ZSSR, kde majů 22 kláštorov. Odstráňme nedostatky a nebudo p.Navrátil písat listy.
Tí, čo pána Navrátila poznájú, svedčia, že je duševně zdravý, a
jeho údajná duševnúchorobu uznává len niekoíko súdnych znalcov; prokurátorov a sudcov. Je osobnosíou neštandardnou, ktorá sa v súčasnřj
situácii neštandardne chová a tým upútava na 3«ba pozornost. Zasadzu-»
je sa o pravdu už viac než 10 rokov u všetkých možných orgánov a inštitúcií - márne však žiada a čaká odpoveá. Je to neobyčajný člověk,
nesmierne pracovitý, otec 9 dětí. Dokáže sa obětovat pre druhých bez
vlastneho prospěchu i za cenu osobného postihu a príkoria. Chová eště
dnes 2 křevy a pestuje nepráškované zemiaky pre rodiny s malými dětmi. Pán Navrátil je pred odchodom na dochodok, za jeho nevšedné občanské kvality by mal dostat Rád republiky a zvýšený dochodok a nie odsúdit na smrt v blázinci.
Katolička veřejnost u nás si vysoko cení prácu p.Navrátila, lebo
háji záujmy umlčanej Cirkvi katolickéj u nás. To, že v natej vlasti
je potlačovaná náboženská sloboda a základné íudské práva, to nie je
žiadny blud, ale holá skutočnost. 2e do dnečnáho dňa nebola objasněná smrt Ing.Coufala CSc nie je tiež žiadny blud, ale skutočno3t, nad
ktorou sa třeba zamysliet. Pohon proti p.Navrátilovi nie je případ
ojedinělý» Upozorňujem Generálnu prokuratúru aj na případ manželov
Kořínkových z Prostějova.
Ziadam zastaveni« vykonania rozsudku Okresnéjoo súdu v Prostějove
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proti Augustinovi Navrátilovi, aby bol tento neíudský rozsudokvzrušený, pretože je normélňy člověk. Ináč by predsa nemohol zastávat zodpovědná úlohu želéřničiara ČSD.
Na vedomie: Federálne shromážde&ie
Krajský sád Brno
Kardinál Tomášek
Pani Navrátilové
Ing.Josef Ambruš
Račianská 15
831 05 Bratislava
xxxxxxxxxx
Komárová Mária, 040 11 Košice, Kysucká 10.
Generálna prokuratára ČSSR
Federálne shromáždenie CSSR
Federálny minister vnitra
Nejvyšší súd ČSSR

Ústredný výbor KSČ
Prezident CSSR
Vláda ČSSR
Přednosta PK FNsP 01om.
V Košiciach, dna 10.10.88

Vážení súdruhovia,
ako redaktorka a členka Čs.zv^zu novinárov, dlhé roky sa angaŽujúca za politiku našej strany a vlády i ako osoba majúca zinysel pro
pravdu a spravedlivost, obraciam sa na Vás v ná3lodujúcoj záležitosti
Dna 13-9.1988 som sa zúčastnila veřejného 3ádnoho pojednávania na
Okresnom súde v Kroměříži, kde fcolo proti Augustinovi Nuvrátilovi,
autorovi Petície moravských katolíkov na základe žaloby okresného pro
kurátora v Kroměříži vydané uznesenie, týkajúce sa změny ambulantněj
psychiatrickéj liečby na liečbu ústavná.
Tohto súdneho pojednávania sa zúčastnili dvaja znalci z Psychiatrické j kliniky v Olomouci doc.MUDr.Bogdan Buzek, CSc. a MUDr.Marta
Tichá, CSc., podpísaní pod sudnoznaleckým posudkom na Augustina Navré
tila.
Viac ako nezmyselné a úmyselné obvinenie Augustina Navrátila z duševnej choroby /paranoia kverulans/, viac, ako nevysvetlitelná strata
pam&ti doc.MODr.Buzka, ktorý na závažné body v sudnoznaleckom posudku, ktorý sám vypracoval a podpísal nevedel daí odpoved, ma šokovalo
vysvetlenie znalkyne MUDr.Tichéj, ktorá přítomným v súdnej sieni na
dotaz, čo znamená výraz paranoik, odpovedala, citujem: „Paranoik je
každý člověk, ktorý dokáže ovplyvnit a strhnúí ma3y..."
Dovolte mi, vážení súdruhovia, aby som se vás opýtala - ako je mož
né, že na tento nehorázný výrok mlčal předseda senátu JUDr.Jindřich
Urbánek i okresný prokurátor? Prečo tento sprav-jdlivostichtivý prokurátor ihned na mieste alebo aspoň dodatočne ne obžaloval MUDr.Tlchú za
najhrubšiu urážku všetkých žijúcich a nežijúčich vodcov světového pro
letariátu, akymi boli Marx, Engels, Lenin a Stalin, ktorí dokázali
ovplyvnií a strhnúí proletariát celého světa? A akým bol súdruh Gottwald a v súčasnosti aj súdruh Gorbačov? Ako može súdna znalkyňa obvi
ňovaí zdravých ludí, akým je Augustin Navrátil z duševnej choroby,
keá sama verejne a beztrestne hlásá bludy? Z jej výroku totiž vyplývá
že všetky socialistické štáty na svete, ktorých ideológia stojí na
pozíciach marxizmu-leninizmu, žijú v bludoch!
• :
Žiadam Vás preto vážení súdruhovia, aby ste 3pravodlivosti učinili
zadó"s£ a voči MUDr.Tichej, krorej výrok vypoculi sonát, okresný prokurátor a okrem obviněného aj 16 přítomných, vrátane zástupcov velvys
lanectiev USA, Veíkej Británie, Kanady, novinářky z Talianska, dvc:h
lekárov zo švajčisr-oka. a nsň.ioh xvbčarurv, vyvodili patřičné následky.
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Aleto MUDr.tichá rotila svoju kandidatúru na základe zneužívania psychiatrie v oči nepohodlným občanom ako je tomu v případě Augustina Navrátila, v dôsUdku čoho sama stratila súdnosí a kontakt 3 realitou?
Za spravodlivé vyšetrenie tohto případu, ktorý sa už netýká iba .
Augustina Navrátila, ale aj dobrého mena celého socialistického tábora, ako aj našej strany a vlády vo svete, Vám vopred dakujem.
S pozdravom Mária Komárová
— o — o — o — o — o — o — o — o — o — q**o — o — o — o — o — o — o — o
Federální shromáždění
Věc: Stížnost na rozhodnutí OS v Kroměříži dne 13.9.1988
Jsme rozhořčeni rozhodnutím OS v Kroměříži dne 13.9.1988,podle
kterého "ambulantní léč]>s pana Augustina Navrátila,autora Petice o 31
bodech,nesplnila svůj účel a je tedy nutná léčba ústavní". Ptáme se,jaký učel měla splnit? Donutit věřícího člověka, aby zapřel svou víru?
Aby odvolal to,co považuje za svou morální povinnost?
O'souzením pana A. Navrátila k trvalému pobytu v psychiatrické léčebně je zpochybňován i nóá podpis pod touto Peticí. A nejen náš.
Rozhodně protestujeme proti zneužívání psychiatrie k řešení sporů
me^i naší vládou a římsko-katolickou církví a k odstraňování "nepohodlných občanů" a požadujeme okamžité zrušení tohoto rozhodnutí,které
není hodno naší socialistické společnosti,
Irena a Jan Kalodovi,Olomouc
» • o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o
FS, GP ČSSR, KS Brno

6.10. 1988

Vyjadřujeme svůj protest a rozhořčení nad ostudným rozhodnutím OS v
Kroměříži z 13.9.1988, ve věci našeho bratra ve víře p.Augustina Navrátila.
Domníváme se,že odsoudit člověka za angažovanost pro své spoluobčany
k^trvalému pobytu v psychiatrické léčebně,je neslučitelné se zákony civilizované země 20. století. Protože jsme svými podpisy vyjádřili souhlas s Peticí o 31 bodech,chápeme toto rozhodnutí i jako osobní urážku
každého z nás.
Proto^Vás ve jménu lidskosti a práva žádáme, zrušte toto rozhodnutí
a zachraňte nevinného člověka.
Rudoltice
Následuje 31 podpisů.
- 0 ^ 0

—

0

*

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

Do uzávěrky tohoto čísla přišlo na adresu Augustina Navrátila dalších 29 dopisů s podpisy 118.spoluobčanů, kteří s rozhořčením-požadují
okamžité zrušení ostudného rozhodnutí-Okrasního soudixd^ Wforněří-ž/ř,aby byl
jejich spoluobčan a bratr v Kristu Augustin Navrátil umístěn do psychitrického ústavu.
Redakce,

Krajský soud Brno
Doc. MUDr. Boris Mrňa, DrSc.
Doc. MUDr. Bogdan Buzek, CSc.
MUDr. Marta Tiché, CSc.
JUDr. Jindřich Urbánek*.i<
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"No řekněte, je to normální?".

• „>
<'

Jsem velkým přítelem"Augustina Navrátila. Jelikož jej dobře,i když
krátcg,znám,rozhodl jsem se Vám o něm něco napsat a zároveň vyjádřit taktéž podezření, že jeUvopravdu blázen".
Jen tak pro zajímavost,víte jak jsme se seznámili? Představte si,že
zásluhou StB. Ta nmě totiž kvůli němu v r. 1935 vyslýchala. Já jsem ho v
té době opravdu;jieznal,ale tímto výslechem ve mně o něj probudili zájem a
zvědavost a od té chvíle jsem toužil ho poznat. No a pak jsme se jednou
setkali ve vinném sklepě - dva abstinenti.
Řeknete si,ti dva se tak dlouho hledali,až se našli. Ovšem v tomto
případě se s ním nemůžu vůbec srovnávat,jelikož jsem na rozdíl od něho,
měřeno Vašimi hodnotami, "blázen" téměř bezvýznamný. Vemte si jenom talco••vou obyčejnou vě,jako je jízda do práce. Dnes,kdy i naši lidé létají do
i vesmíru,Gusta i ve svých šedesáti letech jezdí službu co službu do zaměstnání i všude jinde na kole. A to nepřetržitě celých 41 let. Víte,jak
jsem se srdečně zasmál,když lj.září přijel na svůj soud do Kroměříže na
kole a zastavil přitom se svým velocipťdem před budovou OS u parádního
zápačáckého fára švýcarských lékařů,kteří kvůli němu přijeli,oby ho mohli
u soii-iu obhajovat?
"No řekněte, je to normální? Než t/ si raději za lidovou cenu koupil
pořádní československé auto,jako ostatní!"
Nevím jestli to o něm víte,vlastně už Vám to tuké p 1.5 al Víta Pelikán,
Gusts- totiž stéle soukromě hospodaří. Každý člověk si dnes chce co nejvíce užít života,podívat se do světe,a on se místo toho pořád dře nu poli i
svými dvěma čtyřnohýma pomocnicemi - Jiskrou a Stračenou. Možná také pro
to,aby nemusel čekat,až mu někdo milostivě prodá c.trávené jídlo a mléko.
Doma má ještč plno jiné zvěře jako v nějaké zoologické zahradě,včetně
prasat,králíků,psů,koček a včel. Ty mu dokonce kdysi uletěly,ale to byl
zrovna v blázinci.
"No řekněte, je to normální? Než by se raději odstěhoval do dvoupokojo váho bytu na činžák a v socialistickém obchodě si někdy koupil vše,co potřebuje i co nepotřebuje,jako ostatní!"
Nebo,co si máte myslet o člověku,který má devět dětí,což je právě případ Gusty,i když v této věci nemá "čisté svědomí" ani jeho manželka. Jak
tomu vše nasvědčuje,budou oba dva úplně stejní; ne nadarmo mají i stojná
jména. To so nikdo nenašel,kdo by mu řekl,že je to "bláznoství" všechny
uživit a dobře vychovat? "Skoda", že církev nepovoluje antikoncepční
prostředky.
"No řekněte,je to normální? Než by raději některé ze svých dětí ještě
před narozením zabil,promiňte,chtěl jsem říct,než by použil interrupci,
jako ostatní!"
Nesmím zapomenout ani na jeho politickou angažovanost. Byl dlouhá léta
aktivním členem ČSL,než jej v r.1970 vyrazili. Ve svazu zahrádkářů ho zatím potřebují. Když se totiž v osmašedesátém konečně začalo i v ČSL blýikat^na lepší časy,opět so zde projevilo jeho "bláznoství" a to tím,že
chtěl ve službách teto .strany lidem opravdu a konkrétně pomóci. Jelikož
se s nástupem normalizační éry nechtěl s těmito ideály rozloučit,rozloučila se s ním ČSL.

"No^řekněte,je to normální? Než by se raději jednomyslně a manifestačně
podřídil autoritě a vedení strany,jako ostatní!"
A ted si ,prosím Vás.vsmte to jeho ustavičné psaní dopisů tt stížností
úřadům, za které ho obviňujete. Pořád je s něčím nespokojený, zvláště pokud,
jde o práva druhých. Dokonce jde tak daleko,že věci a události nazývá
pravýni jmény. Přitom většina lidi je u nás se vším spokojena a téměř

oni.'

nikdo se o druhé nestará. Přiznám se,že taky trochu píši,ale on,po tolika
~ers«kucích a domovních prohlídkách,po tolika měsících kriminálu a blázin- .
ce i jiných utrpeních^ne a ne si-dát pokoj. Druhý člověk by se z toho dávno zhroutil nebo aspoň zbláznil. Kdo ví,jestli není "ve spojení" s nějakými duchovními silami,že to všechno vydržel?
"No řekněte,je to normální? Než by raději držel hubu a krok,vykašlal se
na druhé a staral se sám o sebe,jako ostatní!"
Určitě Vás.bude zajímat,kde je kořen všeho toho jeho "bláznoství". Já
Vám to tedy prozradím. Věřte,nevěřte,Gusta je "blázen" pro Krista! Doslova se ničí a vyčerpává pro uskutečňování Božího králoství no zemi. Je nesmiřitelným a nepodplatitelným bojovníkem za práva a svobodu Církve, llplně
no "pobláznil" zakladatel křesťanství - Ježíš Kristus. Řeknu Vám,on je
schopen se nechat pro Krista třeba ukřižovat na kříži. Vrcholem "drzosti
a tláznoství" byla ta jeho slavná petice s 31.body,kdy přitom "pobláznil"
př.'s půl milionu věřících. Jak jinak to nazvat,když žádá náboženskou svobodu,která vlastně u nás "existuje",jak nás o tom naši vládní a někteří i
církevní představitelé neustále všechny přesvědčují.
"No řekněte,je to normální? Než by si zašel jednou za týden někam hodně
daleko do kostela,občas na nějakou pout a raději boz odmlouvání poslouchal své duchovní představené,jako ostatní!"
,I
Chci se u^náboženského tématu trochu pozastavit,jelikož to bude pro
Vás asi "španělská vesnice". Pokud snad sami pocitujete i určité výčitky
svědomí,můžu Vás uklidnit doloženými fakty,že v náboženské historii so
"plázni" vyskytovali s pravidelnou přesností a už i tehdy se také nešli
jejich kati. Např. jistý sv. František z Assisi, kter;ý před scdmisty lety
propagoval chudobu tak důsledně,že se nestyděl ani sám žebrat a přitom
spoléhal jen na Boží pomoc. Zato si vysloužil,přívlastek "blázna" i v kruhu svých spolubratři. Nebo takový "frajer" sv,!. Tomáš Morus ,- kancléř Jindřicha VIII. Měl všechno,co si jen přál,ale to mu nestačilo. Zača'1 kritizovat i krále,že se pořád rozvádí a žení, Vrcholem jeho "drzosti." bylo,že
neuznal krále za hlavu církve. Proto skončila jeho hlava na Špalku. Před
sto lety zemřel další "blázen",jmenoval se sv.Jan Bosko. Ten si zase vzal
do hlavy,žé:zrovna v těžké hospodářské a politické 'době bude napravovat
"kaženou mládež. Došlo to tak daleko,že si dokonce pro nčj přijeli dva
církevní představitelé,aby ho odvezli do blázince. Ale vratme se do socialistické reality.
Jak z uvedeného vidíte,dějinné situace se stále opakují. Nejde přitom
jen o ty mučedníky,ale také o ty,kteří z nich mučedníky dělají. Bibie nám
říká ,,že takovým lidem by bylo lépe,kdyby se vůbec nenarodili. Chtěl b.ych
V's y této souvislosti proto varovat,aby jste se nemohli někdy vymlouvat.
Gusta mi totiž nedávno prozradil jednu důvěrnost. Říkal,že po.mučednické
smrti mermomocí netouží,ale pokud z něho mučedníka chcete opravdu udělat,
piijnie to s velkou radostí. Opravdu jen "blázen" podobný Kristu,jako je
C-usta,je schopen se obětovat za druhé a nehledět přitom na sobe. Takže jestli Vám můžu dobře poradit, "umyjte si ruce" jako kdysi Pilát a nechejic ho na pokoji^protože nakonec "poblázní"! Vás nebo se z toho všeho
zblázníte sami.
VE SVÉM VLASTNÍM ZÁJMU, NEDĚLEJTE CÍRKVI DALŠÍ MUČEDNÍKY !
Právě se dívám na hodinky,je půl druhé v nocí
jak to ten Gusta mohl všechno v životě zvládnout?

to jsem ale blázen,

PS:Jsou mně strašně sympatičtí "zapálení blázni" pro dobrou a spravedlivou
věc,na rozdíl od sirupovonasládlých davových patolízalů a přikyvovačů.
íOI.
Považujte,prosím,tento dopis za otevřený.
-

v Otrokovicích 11. října 1S88

Pavel ZálesÉý ' / '
Jiráskova 13^0
'
755 02 Otrokovice v
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I.
Od února-1948-pokoušel se áthei-sti.cký stát nahradit, náboženství
svým "vědeckým názorem", oddělit'církev-ód Říma n udělat s ní národní církev, zapojenou do lidově demokratického systému. Když se to
nepodařilo "dohodou'' s episkopátem, zkusilo se to s věřícími v tzv.
vládní KA. Církevní zákbny z r. 1949 vytvořily administrativní aparát /dnes Sekretariát pro věci církevní/ na ovládnutí církve á placení kněží státem, mají-li státní souhlas k výkonu duchovní služby.
Církev ústy episkopátu neuznala platnost těchto zákonů,-ale trpí je.
Biskupové byli policejně internováni a do vedení diecézí prosazeni kapitulní vikáři ochotní ke spolupráci; Církvi dočasně trpěn
jen výkon kultu v kostelích, zbavena tisku a nakladatelství,1 éharitní činnosti. Výchovu, boboslovců převzal stát na bohoslovecké fnkvijLtě přemístěné do Litoměřic, Kláštery. byly zrušeny a aktivní lcpěží a
laici pozavíráni pro.vymydlené zločiny.
.
t
K obstarávání kultovních potřeb-/víno, hostie, paramente*/! zřízena státní organizace nazvaná "čepká katolická Charita /ČKCIjl/'/. Té
- byl svěřen policejní dohled nad řeholnicemi, když se ukázala jejich
nenahraditelnost ve státní sociální péči /debilové/, Řeholnicíip dovoleno dožitír:vvkomunitách. Pro důphodkyně ČKCH zřídila churítní do-;movy pod policejním dohledem tzv. charitních správců.
/Vydávání/Všeho tisku pro všechpy církve obstarává výlučně od r.
1953 zřízené Ústřední církevní nakladatelství jako statní podnik,
-.• které vydává" Katolické noviny pro věřící, Duchovního pastýře pro katol.' kněze a knihy. Redakce a řízení je svěřeno CKCH, která jo ovládána kněžími spolupracujícími s režimem, 3 Plojharem založené kněž• ské organizace. Mírové hnutí katol. duchovenstvo /MJIKD/ dnes vu sdru- žení katol. duchovenstva Pacem in terrip /AKD - PiT/,
ČKCH je státní rozpočtovou organizací, řízenou a financovanou
Sekretariátem pro věci církevní, pro kterou 2x do roka se musí pořá*
dat kostelní sbírky. Ředitelem je kanovník Jan Mářa /1912/P A předsedou královéhradecký kapitulní vikář Dr. Karel Jonáš, zvolený zu
zemřelého biskupa Vránu, který tuto funkci zastával od r, 1974.
Toto období nejtvrdšího útisku řízeného našimi stalinisty /Čepička, Fierlinger/ historička Radouchová charakterizovala takto:
"Katolická církev byla potlačena, ale představa, že se změní v po... .slušnou národní církev, odtrženou od Vatikánu, 3e nerealizovala."
•j;,;Věřící• a většina kléru zůstala věrna Šímu.
ir.'^';v -'V SSSR po smrti Stalina v r. 1953 přišel Chruščov, ktorý začal
odhalovat stalinské deformace. 14. 3. 1953 zemřel Gottwald. Nástoujpil Antonín Zápotocký a po jeho smrti Antonín Novotný, ktorý pokraj-:i
''čoval v proticírkevním kurzu a převáděl církevní a řeholní majetek
do státní správy. Byly znárodněny kláštery a klášterní kostely
/Břevnov, Strahov/ a na Hradě vedle ko3tela sv. Jiří i svatovítská
"' katedrála /vl. nař. č. 55/54 Sb./. Novotný r. 1960 vyhlásil novou
. ~ čsi. Ústavu dosud platnou.
ČI. 16 stanovil, "že veškerá kulturní politika v ČSR, rožVoj
.--vzdělání, výchova a vyučování jsou vedeny v duchu-vědeckého světov,
_ názoru marx-leninismu..." Stát a společenské organizace "usilují o
odstranění přežitků vykořisíovatelské třídy." To vysvětluje učebni' ce ústavního práva /196&/: "Čímž se nesporně mimo. jiné rozumějí i
_f. ' n á b o ž e n s k é
p ř e ž i t k y !!! "
Československo prohlášeno za atheistický stát. V r. 1963 při
oslavách 1.100 letého příchodu sv. Cyrila a Metoděje se ale ukázala nezdolná síla a životnost likvidované církve.'. Ve světě došlo k
oslabení "3tuaené války" a ke svolání II. Vatikánského koncilu
• /1962-L5/. I na domácí půdě se začaly ozývat kritické hlasy zePjmé11a z řad spisovatelů.
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III.

IV.

To vše vyvrcholilo u nás "Pražským jarem", abdikací Novotného a nastoupením Dubčeka do funkce gen. taj. KSČ. Vedení Sekretariátu pro věci církevní převzala po Karlu Hrůzovi Erika Kadlecová, která považovala církevní zákony z r. 1949 vývojem za překonané. Nejvyšší soud zrušil rozsudky nad řeholníky, které byly záminkou ke zrušení řeholí. Rehabilitován byl úplně biskup Stanislav Zela. MHKD bylo zrušeno, Plojhar odstoupil. V ČKCH rezignoval Mářa a Katolické noviny dostaly novou redakci /Rudolf, Mikulášek/, 14. 2, 1969 se konaly oslavy výročí 1.100 let od smrti
sv. Cyrila. Do Říma mohl zase přijet celý československý épiskopát. Počet žáků základních škol přihlášených do náboženství stoupl z 22% na 34%. '

Brežněvova vojenská intervence 21. 8. 1968 znamenala začátek
konce "Pražského jara". 17. 4. 1969 nastoupil po Dubčekovl do funkce gen. taj, KSČ G. Husák /do 17. 12. 87/. Hrůza vystřídal E. Kadlecovou ve vedení Sekretariátu pro věci církevní a pokračovalo se
v přerušené likvidaci církve.
Nebyl zde již energický arcibiskup Beran, který ještě za Novotného v r. 1963 z policejní internace byl převeden do charltní
internace v Mukařově do 2. 5, 1964 a pak do Radvanova, odkud po
jmenování kardinálem ho odvezl do Říma Cassaroli. Olomoucký arcibiskup Matocha zemřel již 2. 11. 1961 v úplné izolaci vo vlastní
rezidenci.
Převládalo pak mylné hodnocení, že je třeba mírného a zdrženlivého ochranného postupu. Biskupové neodsoudili 13. 8, '1971 nově
státními orgány podporované sdružení katol. duchovních Pacom in
terris /SKD PiT/, jehož čestným předsedou se stal olomoucký kapitulní vikář Josef Vrana. SKD PiT otevřeně prohlašovalo, že nastupuje na místo MHKD zrušeného r. 1968, jehož bývalý tajemník Josef
Beneš je označil přímo za hnutí politické, které chce "pomáhat realizovat politické zásady vedoucí politické síly KSČ."
Ani to neodradilo Řím, že Vránu jmenoval olomouckým apoštolským administrátorem a Cassaroli ho 4. 3. 1973 vysvětil na biskupa. Vrana sice 20. 4. 1973 rezignoval na funkci předsedy PiT, ale
. nadále tomuto sdružení a režimu horlivě sloužil.
I to církev přežila. 1. 6. 1976 papež Pavel VI. jmenoval biskupa Tomáška kardinálem /od 18. 2. 1965 byl pražským apoštolským
administrátorem/. Trvalo to pák dva roky než dostal státní souhlac,
aby se stal pražským arcibiskupem /instalován 16. 3. 1978/. Všechny ostatní české biskupské stolce byly
v a k a n t n í .

V. ...
-Nový' obrat nastal, když 16. 10. 1978 se stal papežem krakovský
arcibiskup V/oj tyla jako Jan Pavel II.
•,v. . 8. 3. 1982 konečně Řím prohlásil SKD PiT Za organizaci pro
. kněze zakázanou, U nás to narazilo na rozhodný odpor státních orgánu, které nasadily' všechny prostředky, aby svého spolupracovníka
zachránily, /nátlak, podplácení, metály/. Věřící však římské rozhodnutí uvítali.
Roku 1985 jsme slavili třetí cyrilometodějeké jubileum, 1,100
. let od blažené smrti sv. Metoděje, který stojí u kolébky nejen naší kultury, ale i Bulharů a Rusů po jejich christianizaci r. 988.
Rusové přijali křesťanství z Byzance," ale slovanskou liturgii od
žáků Metodějových přes Bulhary. KSČ ve své protikřesťanské zaslepenosti vydala dokument, který mobilizoval stranický státní aparát
proti oslavám, včetně "angažovaných ordinářů a duchovních k oslabení činnosti předpokládané aktivity církve.n To byl podnét pro příslušníky SKD PiT. Naši' věřící však tím nebyli dezorientováni a 7,
7, 1985 na Velehradě při pouti dali dflflcladrrou lekci ministru Klusákovi, když se pokoušel př^or^enicrvsrt tuto pout'há'oslavu 40, výročí

našeho osvobození Rudou armádou. Biskup Vrana a Feranec mohli tam
jen s hrůzou přihlížet, když dvěstě e.5 dvěstěpadesát tisíc poutníků
projevilo svoji věrnost k Římu, kde sv. Metoděj zakotvil naše křesťanství.
Brzy nato po smrti Brežněva v SSSR se stal gen. tajemníkem Gorbačov, který se kriticky postavil nejen proti Stalinovi, nle i proti
Brežněvovi. Zahájil hospodářskou přestavbu a prosazuje názorový pluralismus. Odsuzuje dosavadní duohovní monopol strany. Zaujal kladný
postoj k miléniu pekřestanštění Ruska 9S8. V zahraniční politice
skončil období konfrontace a usiluje o spolupráci všech národů. Dosáhl toho, že i Američané uznali nesmyslnost atomového zbrojení,
které ohrožuje veškeré lidstvo. Začala likvidace atomových zbraní a
raket středního doletu. To vše změnilo světovou situaci. Hledají se
cesty k novému uspořádání světa a lc řešení naléhavých úkolů /ekologie/, které jsou realizovatelné jen spoluprací všech na podkladě
vzájemné důvěry.
U nás na poli církevně-politickém se ukázala naléhavost obsazení všech biskupských stolců blokovaných vládou, když 2B. 9. 1987 k
audienci ad limina se objevil jen lcard. Tomášek. Úmrtí biskupa Qabriše 15. 11, 1987 v Trnavě a biskupa Vraný 30. 11. 1987 v Olomouci
celou věc zaktualizovalo.
VI.

17. 12, 1987 Miloš Jakeš /nar. 1922/ vystřídal Husáka vo funkci gen. taj. KSC. Tato změna dosud nepřinesla změnu proticírlcovní
v proticírkevní politice nastoupené po r. 1968. Jakeš byl za Novotného ve funkci náměstka ministra vnitra. Od r. 1968-1977 byl uředsedou revizní komise KSČ, která do 10. 12. 1970 vyloučila z KSC
473.731 členů. Od 12/1987 - 4/1988 jednal arcibiskup Colasuono s
ředitelem Janků o obsazení biskupských stolců u nás. 28. 4. 1988 RP
oznámilo, že se obsadí jen Trnava, kde je sídlo slovenského arcibiskupství» Trnava dostane jen apoštolského administrátora s biskupskou hodností. A kardinál Tomášek bude mít dva světící biskupy. 0statní biskupské stolce jsou nadále vakantní. Olomouc nemá církevního administrátora a je řízen z Vatikánu. V Olomouci se ujal správy diecéze Dr. Vymětal, generální předseda SKD PiT a uznal ho jen
stát.
Byla tím propasena příležitost uspokojit naše věřící, kteří iniciativně od I-IV/88 shromáždili půl milionu podpisů, aby biskupské stolce byly obsazeny a řešeny další potřeby věřících. Kard. Tomášek uvítal tuto podpisovou akci a dopisem z 23. 4. 1988 předsedovi federální vlády Štrougalovi nabídl dialog k odbornému vyřešení
církevně-politických otázek. Ale narazilo to na neporozumění. Viděla se v tom nátlaková akce, pokládaná za nepřátelský čin proti režimu.
Naši ideologičtí fanatikové prosadili, že předsednictvo UV KSC
vydalo v květnu 1988 oběžník o centrech některých nepřátelských sil
a zamíchalo do toho i neexistující "nelegální struktury katol. církve". 20. 5. 1988 náměstek předsedy federál. vlády Matěj Lúčan,
který už na ideologickém zasedání UV KSČ 27. 10. 1972 zaujal k církvi nepřátelské stanovisko a ohlásil, že vláda odmítá jednat s kard.
Tomáškem. Bude jednat jen s PiT a kapitulními vikáři. Ohlásil úpravu některých otázek /vyučování náboženství, novicky/.
Kardinál Tomášek má být umlčen. Preferuje se PiT, který může
být jen mluvčím nějaké schizmatické katolické církve. Do Moskvy 5.
'a 6. V. 1988 byl na mileniové oslavy poslán předseda PiT Vymětal.

VII.

Ve věci těch novicek je třeba si připamatovat tragickou historii našich ženských řádů po r. 1950. Byly policejně vyhnány ze
svých klášterů, přemi s-těny a pracovně nasazeny. Ukázala se jejich
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nenahraditelnost v sociální péči o debily. Podařilo se ale udržet
řeholní kolektivy a ty si budovaly nové domovy. Přestárlé sestry
umístěny v Charitních domovech, když ČKCH byla státem pověřena dokončit jejich postuonou likvidaci vymřením.
V r. 1950 bylo v celé republice 10.660 řeholnic. V r. 1969
jich zůstalo 7.684 /z toho 2.702 v důchodě/. Dnes je v Čechách a
na Moravě 3Í160 řeholnic, z nichž je 2.460 české národnosti a 700
Slovenek policejně deportovaných ze Slovenska. Z toho je 2.166 sester v důchodu umístěných v 26 domovech s osmi pobočkami pod policejním dohledem tzv, charitních správců. 994 řeholnic je zaměstnáno v provozech ČICCH a státních sociálních ústavech. Rozmístěny
jsou^převážně v pohraničí, V Bílé Vodě na polských hranicích je •
400 řeholnic z 13 kongregací. Pro slovenské řeholnice z kongregačních peněz se staví dva charitní domovy: v Přepychách u Opočna a
p:.*o Vincentky a Františkánky v Cetechovicích u Kroměříže, 20. 5.
1988 Lúč^.n ohlásil možnost přibírání novicek pro kongregace zapojené do ČKCH. Přitom jde jen o to, aby ČKCH udržela stávající provozy a charitní domovy, poněvadž přibývá stárnoucích a práce neschopných sester. Na poradě představených 1. 9. 1988 v Praze, svolané ČICCH. Sekretariát prp věci církevní ohlásil, že: novlcka musí uzavříí pracovní smlouvu s CKCH a její noviciát nesmí být na
úkor jejich pracovních povinností. Počet reguluje Sekretariát.
Jednání byl přítomen kord, Tomášek s oběma svými světícími biskupy. Ukázala se nedomyšlenost.řady otázek, aby přijetí novicok bylo v souladu s řádovými předpisy dle kodexu. Jednání bylo proto
odročeno.
3. 8, 1988 referovalo RP o katastrofálním nedostatku laického zdravotního personálu v článku: "Bití na poplach," Odchodem 16
přestárlých řeholnic hrozí uzavření domova důchodců v Černé Hoře
/okr. Blansko/ s 302 nemocnými důchodci. Nemohou se ani otevírat
nově postavěné nemocnice. Není sester.
Vyřazení církve z národního života na těch 40 let, přineslo
velký úpadok morálky mládeže.
V r. 1987 na 130,977 narozených dětí připadá v českých zemích 110,050 potratů. Potratovost prudce stoupá, •
Rozvody se za posledních 20 let zdvojnásobily. Dle RP z 11.
3. 1988 se musela federální vláda zabývat "společensky nepříznivými důsledky rozvodovosti".
Spotřeba alkoholu za posledních 20 let se zdvojnásobila /RP
6:. 1. 1988/. Co utápíme v alkoholu?
Zdivočení mládeže dokumentují tyto události: o letošních
jarních prázdninách skupina pražských pionýrů na svém táboře na
Šumavě se ve volný čas bavila tím, že chlapce z jejich oddílu
přivázali ke stromu, dali mu roubík do úst a třikrát za sebou ho
týrali a mučili tak, že utrpěl těžká zranění /RP 6, 8, 1988 v
Halo sobotě/, 12, 6, 1988 v Praze na jižním sídlišti skupina, mládeže veřejně týrala a mlátila dva mladší chlapce /RP 20, 6. 1988/
18. 8, 1988 v Bratislavě v amfiteátru satanisté pořádali koncert
skupiny Thorr z.Prahy, V RP 30, 8, 1988 to popisuje kulturní' kritik: "Zfanatizovaní vlasáči, klátící se ve zmateném hluku vibru- jících reproduktorů nepříčetným řvaním doprovázeli skeče hudebníků,,, Heill Heil! rozléhalo se údolím amfiteátru.,,"
Ve vzduchu vlály bílé plenty s umrlčími lebkami s upaženýma
rukama, s pěticípou hvězdou a satanským znakem obráceného kříže,
Nesnyslně smíchané fašistické symboly se znaky nábož. sekty'satani stů, uctívačů Sábla, Vedoucí pražské skupiny Máša, k tomu
prohlásil: "Má to být protest proti všem nešvarům naší společnosti", Satanský koncert zakončen tím, že asi 10 fanoušků .skupiny
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Thorr bez ostychu močilo na chodník,. po němž šly matky e dětmi.
Satanisté také chtějí umlčet kardinála Tomáška a <6, 3* 1988 mu
hrozili smrtí. /KN 15. 5. 1988 č. 20/,
Ke zdolání tohoto rozkladu je naléhavě potřebná spolupráce
církve zejména prací mezi mládeží.
IX.

Je třeba obnovit hierarchickou strukturu církve obsazením
všech biskupských stolců. Jednání o tom má pokračovat v listopadu.
Špatnou předzvěstí je článek Jaroslava Mlýnského: Socialistický
stát,.církve a věřící, v měsíčníku UV KSČ Nová mysl č. 9/88.
Článek pojednává o církevním vývoji u nás po únoru 48. Jo to
neúplné a nepravdivé. Církev nikdy nebude ohrožovat mocenský monopol KSČ. Bude se jen bránit proti zneužívání tohoto mocenského postavení proti likvidaci křestanství a své autonomie. Církev se řídí Kristovým: "Dávejte císařovo císaři a co je božího Bohu M . Noní
ochotna dávat císaři to, co patří Bohu. Pro katolíka jo to zásadní
otázka dotýkající se jeho věčné spásy.
Je třeba skoncovat s falešnou hrou q dnes předstírat, žo přehmaty proti církvi byly vyvolány "potížemi spojenými s pozůstatky
administrativního přístupu."
Slibovat, že je "třeba prosazovat nové přístupy, odpovídající
přestavbě - str, 33, je v rozporu i s dnešními metodami administrativy, která na jaře 1988 zakázala svěcení zvonů v Ohroziml u Plumlova /okr, Prostějov/ a nyní na šaštínské pouti i mši BV, pro řeckokatolíky. Předstírat ochotu "aktivně pokračovat vc věcném a citlivém -dialogu se všemi církevními činiteli, kteří ai to upřímně
přejí - str. 34, je v rozporu s odmítnutím dialogu nabízeného 23,
4. 1988 kard. Tomáškem. Nelze pochybovat o upřímnosti kardinála Tomáška« PiT je pro katolíky po 8, 3. 1988 nelegální strukturou.
Shora citovaný článek uvádí dále. že "se Vatikánská d e l e g a c e ,
jak již bylo zveřejněno, shodla s našimi představiteli i v tonij že
nátlak nelegálních struktur na kard. Tomáška jako nejvyššího představitele katolické církve u nás, rozhodně neprospívá pozitivníma
vývoji vztahů a československé straně oe dostalo ujištění o ochotě
napomáhat omezení těchto snah" - str, 34,
To není pravda, Je to jen kalení vod. Je nemyslitelné, žo by
kardinál Tomášek jednal proti dispozicím sv. Otce.
Nakonec je třeba říci, že církev nemá nic společného se zahraniční propagandou, která pochopitelně využívá nespokojenosti věřících provokovaných zarputilostí ideologů. Dejte souhlas k obsazení
biskupských stolců, obnovte dialog s kard. Tomáškem a věřící budou
spokojeni. Nemůžete trvale umlčet půl milionu katolíků, kteří podepsali spontánně petici hradlaře Augustina Navrátila z Lutopecen
u Kroměříže,, Skončete s poruční kováním nad církví.
Čeští katolíci jsou i dnes ozbrojeni trpělivostí a vytrvalostí. N e b u d o u
už
m l č e t . Jsou si vědomi toho, že je
g nini B ů h
a
n a š i
svatí.
- o - o - o - o - o - o - o - o - o -
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na obranu Augustina Navrátila.

Drazí přátel*, bratři a^eíitjřy,^ •

.

Va víru rušných události Jsme oslavili svátek 70. výročí vznííoj Československé republiky- V této »tflio»féře plné Jiných dojmů
téměř uniklo pozornosti československých kgtolíků, la hrozba trvalé hospltallzace našeho bratra Augustina Navrátila se stala skutkem.. Smutné Je, že právě na svátek 28. října. Byl odvlečen ze své.ho domku v Uutopecnách násilím s rukama ^zkroucenýma za zády před
"zraky svých drahých 1 sousedů jako nezhorší zločinec.
Tato událost Jan dovršuje' snahu našich úřadů udělat z Augustina-Navrátí la, autová známé letošní petice o 31 bodech, blázna.Jde
xi. hrubou urážku půl milionu ččských a slovenských katolíků, kteří
petici podepsali. Nejsnvi kompetentní, abychom se fundovaně vyjádřili k ústavnímu psychiatrickému posudku olomoucké kliniky, vypracovanému odborníky pod vedením doc.dr. lYlrni. Na Jeho základě vynesl
•Okresní soud v Krcměříži 13.9. letošního roku rozsudek o povinnosti obžalovaného podrobit se trvale ústavní léčbě, což odvolací
soudní instance plně potvrdila-My můžeme ale poukázat na posudky
dvou švýcarských psychiatrů, které při soudním přelíčení nedovolil
předseda senátu přečíst. Dále se odvoláváme na Informaci č. 1 Výboru na obranu Augustina Navrátila, Jež konstatuje na základě rozboru posudku, že soudní znalci diagnózu "paranoia kverulans",kvůli níž Je Augustin Navrátil násilím hospitalizovaný, pouze uvádějí, aniž předkládají k tomu Jediný průkazný fakt. Navíc p s y c h i a t ř i ,
kteří Jsou nám známi , se vyjádřili po přečtení a prostudování dopisů Augustina Navrátila, ze se Jedná o člověka duševně zdravého.
Není třeba být ani psychiatrem, aby každý soudný občan táto .republiky, který zná Augustina Navrátila, potvrdil, že'to riení člověk,
J
jenž by sebe nebo kohokoliv Jiného ohrožoval na životě nebo zdraví, což můře být Jediným důvodem k trvalé hospitalizaci. Tyto okolnosti nás nutí k důvodnému podezření, že Augustin Navrátil se stal
'Obětí podvodné manipulace, silně připomínající nechvalně známé
"monstrprocesy padesátých let.
Nesmíme připustit v dané chvíli nic podobného. Zápas za propuštění Augustina Navrátila je zápasem za dosažení svobody Církve
v naší vlasti a za lidská práva. Vyzýváme proto naše biskupy a ordináře, aby všemi prostředky, které mají k disposici, reagovali na
tuto křivdu, která se dnes stala bratru Navrátilovi, zítra však múze' postihnout kohokoliv Jiného. Prosíme naše bratry kněze, aby se
nebáli o tomto případuvmluvit i z kazatelny. Žádáme dále všechny
katolíky i bratry křestany Jiných vyznání, Jakož i všechny lidi •
dobré vůle: pište protes'ty státním orgánům a institucím, Jednotlivci i skupiny, pište i povzbuzující dopisy paní Navrátilové. Žádejte okamžité propuštění Augustina Navrátila a zrněnu nespravedlivého
rozsudku. Úřady "musejí být zaplaveny protestními dopisy. Jestliže
nebudou reagovat, přistoupíme k hladovce, popřípadě k Jiné nenásilné protestní akci.
Za moravské katolické aktivisty:
PhDr. Radomír (TÍalý, Sušilova 9, Brno
Ing. Tomáš Kopřiva, Dvořákovo nám. 1, Olomouc
Některé adresy, kam odesílat dopisy: Gnerální prokuratura ČSSR,
nám. Hrdinů 1300, 140 04 Praha, Ministerstvo spravedlnosti C3R,
Vyšehradská 16, Praha, Krajský soud Brno, Rooseweltova 16,Brn©,
LyZe také posílat dopisy presidentu republiky, předsedovi vlády,
České národní radě, Federálnímu shromáždění. Zvláší potěší syrftpatízující dopisy manželku Augustina Navrátila. Její adresa zní:
Augustina Navrátilová, Lutopecny 14, 768 31 Zlobíce.

Solidaritě s nespravedlivě stíhaným oanem Augustinem Navrátilem
dosahuje i mezinárodního rozměru, jak dokumentuje tento pozdrav
ze Švýcarska.
•

