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Z radosti nad narozením Dítěte
at čerpáme sílu a statečnost k
uskutečňování ?lvota podle víry.
NechE tyto Ježííovy

dary a milosti

nás provázejí iVpříětím roce 1989
přejeme všetn čtenářům
Křestanských obzorů
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D a v i s

V Ě Č N É

S V Ě T L O

Svíčka je nepatrná věc.
Ale jedna svíčka může zapálit druhou.
Tu je vidět, jak se její vlastní světlo Síří,
když poskytlo plamen druhé svíčce.
I ty jsi takové světlo.
¿větlo je schopnost rozptýlit tmu.
I ty máš schopnost potlačit tmu
zábleskem světla,
jež se rodí, kavž jedna tnyal osvítí druhou,
když jedno si oce zapálí druhé srdce,
koyž člověk posílí člověka.
A plamen v tvém nitru se rozzáří
v okamžiku, kdy zapálíš další.
Od samého počátku historie lidstva
snažily se děti temnoty
udusit plamen, který šířil světlo
od člověka k člověku.
Od samého počátku dějin se velcí i malí diktátoři
snažili násilím uvrhnout lidstvo do tmy,
aby člověk k člověku nenašel cestu.
Ale nakonec všichni prohráli.
Neboí vždycky někde na světě
zůstal plamínek světla,
aby se p.ik roznořel nejjasněji tam,
kde je největší tma,
plamínek světla, který vznikl už tehdy,
kuyž 3ůh stvořil svět.
.. nebot se pokryješ světlem jako oděvem...1'
A vždycky svobodní zůstali svobodni,
když vzdorovali těm,
kdož chtěli v nich udusit plamen volnosti,
lá3ky a pravdy.
Abychom plnili svůj každodenní podíl
n^ šíření světla,
nesmíme zapomínat,
že svíčka sema o sobě je nepatrná věc,
že člověk sám o sobě je nepatrná věc,
že i národ sám o sobě je nepatrné věc.
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Toho pamětlivi
pochopíne, že je něco nezastupitelnějŠího
než nese nepostradatelnost pro druhé:
je to jejich nepostradatelnost pro nás.
l-iemůáeme doufat jako jedinci i jnico národy že v y c ^ e ze seoc to i.ejlepší
aniž pomůžeme svým bližním,
aby oni odevzdali
co je nejlepěi v nich.
Být silný
značená sloužit.
toto světlo nyní začíháme. .. "
3 těmito slovy no rtech
rozsvěcujeme vánoční svíce ve svých domovech
i ve svých srdcích,
aby připomněly věčný světelný most,
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NOC

V těchto dnech - stejně jako každý rok - se bude všude mluvit o
"Svaté noci", o Vánocích a všude se bude zpívat: "Tichá noc, svatá
noc ...".
Tento způsob řeči je jen ozvěnou liturgie, která v noci začne světit mystérium Narození Pána, stejně jako jeho zmrtvýchvstání - a tuto
noc nazývá ''noc sacratissima" - přesvatá noc. Zjevení Pán*, Nanebevzetí a Letnice jsou svátky dne. Na Vánoce a na Velikonoce je to čas,
do něhož vstupuje božské tajemství spásy. Že je tomu tak na Vánoce,
je vysvětlitelné i cudnou skrytostí, která má patřit k narození člověka. Že jsou však Velká noc a Vánoce svaté noci, naznačuje, že touto svatou noční slavností jde o víc, než jen o cudnou skrytost začátku jednoho lidského života; to poukazuje na to, že něco společného
obklopuje oba svátky.
Společně jsou tyto dva svátky začátkem našeho vykoupení, společně
slibují onen den, který s vírou očekáváme. Nebot oba dva znamenají
začatek vítězství věčného Dne, vítězství nového Začutku, proto jsou
oba svátky přesvaté noci. A nebyla to noc, kdy přišel do "3 v é h o"
vlastnictví - do trnové stáje svita naplněného nebeským zp1vemT/Lk2
Naše noc je schopná stát se svatou nocí... Tato noc není sama od sobe svatou nocí; sama od sebe je ubohou tmou, které bychom křivdili,
kdybychom její prázdnotu chtěli oklamat ve skrytou plnost. Naše noc
/od vnitřní až po vnější/ směřuje k tomu, aby se stala svatou, nebot
se on narodil, Otcův Syn a Jeho slovo, které je nadčasové a nadpozemské. Nebot on, který se narodil v nočním čase, svým původem není dítětem doby, dne ani noci. Svatou se může stát každá noc, nebol, on se
narodil do naší noci a tím ji naplnil všemi předpověďmi o zázraky;
nebot Bůh omilostnil ubohou tmavou noc a učinil ji osudnou pro svůj
vlastní den světla bez večera. Tím a jen skrze to je ta noc příslibem
skutečného dne, jen proto je dnem, který přichází - ten čas, ve kterém se světlo jeví tmavým, neboi ve své plnosti je ještě nevýslovně
blízko při ní.
Dějiny spásy - jak je zná křestanství, nejsou jen vysvětlením přírody, která by i nezávisle od takového výklódu byla taková jaká je,
ale samého vzniku této přirozenosti, }< tomu, co jen věřící může o ní
vědět, protože jen on ví, že i příroda je zahrnuta do plánu spásy...
A proto může věřící a vlactné jen on vidět v každé noci přislíbení a
přirovnání k svaté vánoční noci.
V této jedné noci je vykoupená a posvěcená každá noc. Není více tmy
na tomto světě, která by se nemohla stát lůnem věčného Světla. Už není
více očí, když se /při smrti/ zavřou, by se nemohly otevřít většímu
/věčnému/ Světlu. Už není víc zániku do bezduché tmy, zániku, který by
nemohl být požehnaný a nemohl přinést ovoce věčného Východu/Svítání...
I/iy smíme chválit i noc a vyznat, že i ona patří Bohu /Ž 73,16/ a
říci, že očima víry v ní už^vidíme věčné Světlo a že naše uši slyší
nebeský zpěv, který ji naplňuje. Ale když tak činíme, dělejme to jako
střízlivě bdělí, kteří vědí, že Bůh přišel do naší noci, aby nás vyvedl do svého věčného Dne. Svatá noc se slaví jako začátek toho dne,
kterého Slunce nikdy nezapadne. Proto může křesían tuto noc slavit jako svatou, protože je dítětem dne /synem světlo/. Do tmy může bez zvrácení vlastní bytosti^hledět jen ten, kdo ví, že se noc už definitivně
blíží ke konci. Křestan se neopá.jí sladkým jedem morbidní lásky k noci; s odvahou víry kráčí přes noc, kterou stvořil Bůh; On ji i přeměnil, nebot dal vzniknout Vánocům. liy pečlivě bdíme v této noci /světa/,
jako betlemští pastýři. Tišena samozřejmě konáme každodenní povinnosti,
jako oni v noci. Potom i^my budeme v noci slyšet poselství světla. Tam
už nebude víc noci, nebot tu se noc stala svatou nocí. Proto smíme
slavit Vánoce a chválit tuto noc: "Tichá noc, avatá noc..."
K. Rahner

"Gott aelber i a t erachienen"

- 5 Vánoční příběh, který' se skutečně stal:
Ježíšku přijč, Ježíšku přijá a On přišel.
Každý něco čekáme a k tomu zaměřujeme své kroky. A pracujeme pro
to, aby to něco přišlu, aby přišlo to, co nás blaží, to co obl«ží nás
a naše drahé, které-milujeme.
Člověk se však múze mýlit v tom, co Čeká. Také může marně čekat to,
co Čeká. Mýlit se může táké v tom, že to co čeká, není dobré, ale právě npopak se to může ukázat jako zlé, hrozné, zdrzující, smrtící.
Kdo věří lhářům, buce podveden, kdo věří modlám, bude zklamán. Kdo
nevěří Bohu, kdo nevěří Pánu Ježíši, ten se zhrozí, až přijde. Kdo mu
však uvěří, nebude zahanben na věky.
Těm, kteří uvěřili, že není 3ůh, uvěřila i učitelka Gertruda. Stala
se vášnivou a bojovnou ateistkou. Učila na obecné škole. Všechny své
síly věnovala k tomu, aby vyrvala víru v Boha z myslí a srdcí dětí,
které učila. Ze všecn chtěla udllat nevěřící. Dobře vlďSln, že v první
řadě musí bojovat proti rodičům dětí vařících a proto podnikala všechno pro to, aby podlomila jejich důvěru ke svým rodičům. Toké věděla,
ze zesměšněním zničí u nich úctu k Bohu, k modlitbě, k přijímání svátostí a dělala to horlivě.
Tamější duchovní správce, který vyučoval děti náboženství, je vybízel k častému sv. přijímání. A bylo to zvláštní, že učitelka Gertruda
vynlečavala pravě ty děti, které byly ráno před vyučováním u svatého
přijímání, A ty p:-k dovedla zarmoutit až k slzám. Dovedla přímo vycítit, které ¿ačky; byly u svatého přijímaní.
Desetiletá. Anička byla inteligentní a její chování bylo příkladné.
A pravě ona k sv. přijímání cnodila často. Jednou sc svěřilo knSzi:"Ve
dnech, kdy přijímám Tělo Pana Ježíše, cítím se silnější." Učitelka
Gertruda v ní viděla svou hlavní odpůrkyni. Proto váochnu svou dovednost vynakládala právě proti ní.
Několik dnů před vánocemi, bylo to 17. prosince, učitelka vyvolala
Aničku. Měla dobře promyšlený plén, kterým chtěla zasadit smrtelnou
ránu zbožné víře Aničky a jejich spolužaček.
Nápadně sladkým hlasem se jí zeptala: "Milá aničko, řekni mi, co
uděláš, když tě zavolají rodiče?"
"Přiběhnu", odpověděla Anička.
"Správně, slyšelas je a proto přiběhneš jako poslušné děvče. A co
se stane, když rodiče zavolají kominíka, nebo jiného řemeslníka?"
"Přijde", odpověděla Anička. "Když ne hned, tak tedy nejdříve jak
bude moci".
"Výborně, Aničko. Kominík přijde, protože existuje",1 řekla učitelka
a cči jí zasvítily jako kočce, když si vítězně hraje s myší, vyprávěly
potom spolužačky panu faráři.
Potom na okamžik nastalo ticho. Učitelka pokračovala. "Ty tedy přiběhneš, protože existuješ. Ale nyní si představte, že by rodiče zavolali babičku, která vám vloni zemřela. Co myslíš, přišla by?"
"Ne, nepřišla by.u
_"Dobře. A kdybys zavolal modrovouse, ježibabu nebo vodníka, co by 3e
stalo potom?"
"Nepřišel by nikdo, protože to jsou postavy jen pohádkové.,(i -Anička
zvedla své jasné oči k učitelce, ale hned je zase sklopila. Mesneela
příkrý pohled pení učitelky.
Učitelka pokračovala: 'Velmi dobře, milé děti, vidíte tedy, že na
zavolání přijde jen ten, kdo existuje. A ti, kteří nejsou nebo nikdy
nebyli, neodpovídají. To je přece jasné, či ne?"
A žákyně sborem odpověděly: "Ano*.' '
"Tak a nyní uděláme pokus," pokračovala učitelka.
"Aničko, ty vyjdi ze třídy a vy ji zavoláte." Dívenka zmizela za
dveřmi.

- 6 "Aničko, Aničko", volala děvčata. Vypadalo to jako skutečná hra.
i Anička stále více zahloubaná vešla do třídy. Učitelka si na účinku
hry pochutnávala stále více.
"Souhlasíte tedy s tím, že přijde, voláme-li někoho, kdo existuje.
A když zavoláme někoho, kdo neexistuje, nepřijde a ani přijít nemůže.
Anička žije, je zde přítomná s tělem i kostmi, slyší naše volání a
při'j'de. A tečí uvažme, že bychom v této chvíli zavolali Ježíška." Slovo
učitelky zněly výsměšně a přivedla děvčata do rozpaků...
Potom se ozývaly bojácné hlásky: "Ano, ano, ano".
"A co ty Aničko, ty ještě věříš tomu, že přijde Ježíšek, když ho
zavoláš?"
"Ano, pevně tomu věřím!"
"Výborně! Uvidíme. Všechny jste viděly, že Anička vešla, když jste
ji zavolaly. Jestliže teoy Ježíšek exibtuje, uslyší váš hlas. Zavolejte ho tedy všechny společně a hezky nahlas: J e ž í š k u , J e ž í š k u , p ř i j D ! Připravte se a všechny společně: jedna, dvě,
tři."
Děti sklopily hlavu. A v tom trapném mlčení vybuchl jizlivý smích
učitelky: "Ano. K tomu jsem vás chtěla přivést. To je můj důkaz. Nemáte odvahu zavolat, protože dobře víte, že Ježíšek je báchorka."
Děvčata zaraženě mlčela. Důkazy učitelky Gertrudy mocně na ně zapůsobily. Ano, existuje-li, proč tecy nepřijde? Anička bylo bílá jako
stěna. "Už jsem si myslela, že omdlí", vypravovala potom její spolužačka.
Náhle se však stalo něco neočekávaného. Aničko a planoucíma očima
vběhla doprostřed třídy a na všechny vykřikla: "Dobře tedy, my Ho tedy zavoláme všechny společně: "JežíškUj Ježíšku; přijel!"
Učitelka překvapeně uskočilo. Okamžik bylo ticho. Ve třídě bylo
dusno až k nedýchání...
Potom zazněl znovu jasný hlásek Aničky?Ještě." "Byl to takový křik,
že by se snad zdi rozpadly", vypravovala potom děvčata.
V tu chvíli se to stalo: Potichu se otevřely dveře. Všechno jakoby
se soustředilo ke dveřím, vyprávěly žákyně. A to svitlo rostlo, nabýválo na objemu, až se z něho vytvořila ohnivá koule.
K výkřiku tehdy ani neměly čas... Nestalo hrobové ticho... Ohnivá
koule se pak rozloupla jako ořech a v ní se ukázalo
d ě t á t k o,
tak krásné, jaké nikdy přeď tím neviděly. Mlčky se usmívalo. Jeho přítomnost byla nesmírně příjemná^a oblažující. Žákyně, nejen že neměly
žádný strach, ale dokonce pocitovaly nesmírnou radost. Jak dlouho to
trvalo? Chvíli. Svědectví se v tomto bodu různí, ¿jev přece nemohl
trvat^déle nez do konce vyučovací hodiny...
Dětátko bylo bíle oblečené a podobalo se sluníčku. Byl to On, který
je a který dává světlo. Denní světlo ve srovnání o oním světlem ae
zdálo tmou.
Některá děvčata byla osl něna přílišným světlem a bolely ji oči.
Jiná se zase bez jakýchkoliv obtíží dívala na Děíátko, které nic neříkalo, jen se krásně usmívalo. Potom zmizelo v ohnivé kouli, které ae
pozvolna rozplývala. Dveře se zavřely samy od sebe. Divčata mlčela a
nebyla schopna slova. Jejich srdce bylo pohrouženo v nevýslovnou nevyjádřitelnou radost.
Ticho náhle přerušil ostrý výkřik. Jsko pominutá s vytřeštěnýma
očima učitelka vykřikla: "On přišel!"
Vyběhla a práskla za sebou dvěřmi. Anička, se jaicoby probudila ze
sna, prostě řekla: 'Viděly jste. On existuje, ted Mu poděkujeme."
A všechny poklekly a pomodlily 3e Otče náš, Zdrávas Marie a Sláva
Otci. Potom odešly ze školy domů, protože zvonek ohlašoval konec vyučování. Paní učitelku Gerturudu odvezli do psychiatrického ústavu s
ůiagnozou: náboženské poblouznění.
Tento příběh uvádí maďarský kněz, žijící v Paříži. Článek, kromě
jinde, vyšel ve frencouském časopise ¿'„KLULIÚ - u H R I 3 I I A N a » r. 1960.

- 7 Výzva k modlitbě za nenarozené děti
Milý příteli, bratře, sestro!
ťán nas vyzývá k tomu, abychom co nejrozhodněji bojovali proti
démonismu úmyslných potratu - t.lui>LlTliJU ti OcJOBNÍ OBĚTÍ ...
úmyslný potrat je zločin proti Bohu a nevinnému lidskému životu.
Chceš proto adoptovat duchovně jedno dítě v lůně matky, které je v
nebezpečí domyslného potratu? Pro ty, kteří je zplodili, je tak nežádoucí, tak odmítané, tak obtížné, že je chtějí zabít.
Právě modlitba za život tohoto neštastného dítSte, které
d u c h o v n ě

, v ni i t ř n 3

a d o p t u j e š

,

může způsobit pokračování jeho života až ke zrození a tak ao pro nS
uskuteční Bohem aané právo na život a možnost zúčastnit ae na zemi
vytváření Božího království, jež ae pro všechny Boží děti projeví
ve věčném společenství v Bohu Trojjediném v nepředstavitelném, láskyplném štěstí. "
Tato duchovní' adopce je upřímné a oaohní rozhodnutí denně ae modlit alespoň rok /doporučuje se atóle, vytrvalo/, zn dítě v mateřakém
lůně, které je v nebezpečí ú m y s l n é h o
potratu.

Denní modlitba:
Ježíši, můj Pane, skrze přímluvnou pomoc karie, Tvé Matky, která
Tě zrodila s takovou láskou, a Josefa, muže pevné víry, který byl vám
oběma st-.tečným ochráncem, prosím za život nenarozeného dítěte, které
je v nebezpečí zabití v lůně své matky.
•:

Přijímám toto dítě do duchovní adopce.

Znovu volám k Tobě, milující Ježíši, dej matce, dej rodičům tohoto dítěte milost a odvahu donosit je ke zrození a odvrat od nich
tak krutý úmysl, odstranit bezmocného Člověka, jemuž j3Í určil život
zde na zemi.
Po dobu tvého pozemského života bude duchovní adopce známa jen
Bohu. Ale v životě věčném budeš mít překvapující radost ze setkání
se zachráněnou lidskou bytoatí.
Osobní obět si určí každý sám ve svém denním životě.

Vydal: I/iecézni komitét "iíodré araády Uaáí Paní z Fatimy".
Imprimatur ; Tiaomsa uuldon, biskup, Sydney, Austrálie.

Karel Kapoun:

DĚTSKY

HLAS

maminko, ty mě nechceš?
Necháš mě zemřít,než se narodím?
Vždyt ani neviš,Jsem-li dcera nebo syn.^
A což Jsem z lásky nevzešel? Jen vzpomeň,
Jak vyznávalas lásku komusi.
Tma chodila Jak noční hlídka kolem,
milence nikdo vidět nemu?í.
Maminko,ty mě nechceš?
Sojíš se,že máš příliš malý byt?
IT:ohu se Jenom v koutku přikrčit.
V?ak tolik lidí spalo kdysi venku,
když z domu zbyly trosky tesklivé!
maminka skryla dítě pod halenku
a vyšla ze sklapa Jak z Jeskyně.
Maminko, ty mě nechceš?
Bojíg se,že vezmu si víc lžiček?
Vždyt Já bych z odrobinek Jenom žil,
Jak žile vrabec prosebníček.
Natrhal bych sl lesních ostružin.
Za války kdysi Jedli lidé kořínky,
a matka přece dala dítě do plinky,
(Ylnminko, ty mě nechceš?
Qojíš se,že uberu ti krásy?
Já si tě přemaluji Jen.
A Jestli trochu krásy nasbírám si,
zhlížej 9e ve mně každý den,
Jak v dítěti se shlíží matka,
nemusíš ani hledět do zrcátka.
maminko, ty mě nechceš?
A co když budeš chtít vodu podat
a osamělá marně zvoláš stokrát?
A co když změníš se na stařenku,
kdo se tě zeptá: (Ylaminko,co JE ti?
Kdo s tebou třeba chromou,půjde venku?
A komu umřeš Jednou v objetí?
maminko, ty mě nechceš?
Tak rád bych spatřil nejhezčí dva šperky,
zlaté slunko a pozlacený měsíček.
Tak rád bych viděl sýkorky a čajky,
když vykukují z hnízd Jak z Jesliček.
Tak rád bych viděl růži,oblak,nebe
a nejvíce tebe, maminko má, tebe.
IDaminko, ty mě nechceš?
Bojíš se, že tatínka mít nebudu?
(Yiůžeš mi lhát, že odešel nám do války,
že výstřel roztrhl vás Jak pár holubů,
že zanechal ti dopis,brož a korálky.
NepřiznáveJ,že Jste se rozešli,
až půjdeš do práce, tak dáš mě do Jeslí.
maminko, ty mě nechceš?
3nad najdu proti rakovině lék,
i proti stárnutí, a začnu kosmický věk.
Popluji k hvězdám na kosmické lodi.
Pro kmín ti půjdu pěšky, Jak se chodí.
Kosmický svčtácek už budu snad.
Domů se vrátím s tebou polaskat.

-

u

-

Modlitby za biskupy v Olomouci.
V olomoucké katedrale sv. Vaclava, jak je známo, probíhají každý pátek od 16,30 do 17,30 hodin, modlitby za obsazení osiřelých
biskupských stolců v naší zeni. Tato ¿>ktivita .luiků začala na Velký pátek letošního roku a probíhá do dnešních dnů. Zpočátku, jako
všeho nového, se účastnilo modliteb 80 - loO vířících, dnes je pravidlem, že jsou zahajovány v počtu 10 - 15ti, v průběhu modliteb
přichází dalších asi 20 - 30 věřících. Program, který je nutno předem prokonrultovat s dómským farářem, vedou laici o sestává se zpravidla ze zpěvů /Taizé, Cantate, kancionál/ n čtení z Písma, aktuálních proseb a závěrečného chorálu svatý Václave /kancionál 830B/.
Po programu probíhá modlitba růžence a v 18 hodin mše svatá.
Bývá často kritizováno, že hlcvně mladí po zakončení modliteb
odcházejí a neúčastní se modlitby růžence n někdy ani mňo svaté, de
však třeba mít na zřeteli časové možnosti rodin s malými dětmi či
přespolních a také to, že by se mohlo podobným způsobům upozornit
na nepřítomnost tách, kteří přicházejí na růženec až po biskupských
modlitbách. Tyto výtky ne jednu anebo druhou stranu jsou omezujícím
faktorem - kdo chce předepisovat vhodnou spiritualitu t,é ěi oné generaci, jednotlivci? Páteční modlitby jsou i vhodnou příležitostí k
nejrůznějším setkáním, v tomto už dnes přinášejí avé ovoce. Delší
námitkou bývá, že modlitby za biskupy jsou jakýmsi módním výkřikem,
za biskupy se přece modlíme i soukromě a není potřeba žádných veřejných "provokací", ¿de není možno ničím rozumným argumentovat,
ani písmem /"Proste a bude vórn duno, hledejte a nelezneta, tlučte a
bude vám otevřeno..." Mt 7,7/. To víme z vlastní zkušenosti. Je
třeba přesvědčit vytrvalostí a opravdovostí - čau ukáže, na Čem
se stavělo!
Je vhodné se zmínit i o nových připomínkách týkajících se orga- .
nizace. Mluví se o jiném termínu, např. přes víkend, v jiný všední
den, o jiném Čase a převedení modliteb na měsíční cyklus a podobni.
Přes všechny potíže modlitby nadále trvají a jsou výzvou do všech
osiřelých diecézí.

28. 11. 1988

H - ypsilon

Ef 4, 1 1 - 1 3
Kristus určil jedny za apoštoly, jiné za kazatele mluvící
pod vlivem vnuknutí, jiné za misionáře, jiné pak za
pastýře a učitele, aby připravili křestany k úkolům,které mají plnit, aby Kristovo tělo dělalo pokroky, dokud
nedojdeme všichni k jednotě ve víře a v poznání Božího
Syna, k mužné zralosti, k onomu věku, kdy se na nás
uskuteční Kristova plnost.
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V neděli - Den Páně - se máme Vhodilt a tento sedmý den týdne máme světit. Tak nám říká De-sote^o. Právě v takovýto den Jsme byli
vyzv?ni ke společné modlitbě za propuštěni Augustina Navrátila z
psychiatrické léčebny.
Do Olomouce se dVe 11. 12. 88 sj^lo na st3 věřících lidí různého věku, aby ve dvanáct hod.i n na Noněst.í lYiíru se pcmodlilo za našeho br3tra Augustina. Na toto shrcméždění se připravovali nejen vířící tím, že si nachystali křtže k modlitbě, ale i příslušnici SNB
tím, že si připevňovali obuřky a zajistili větší počet antonů a sanitních vozů.
Tato neděle byla také nákupní nedělí pro občany, chystající sc
na vánoce Jenom dárky a zásobami Jídla. Byli proto překvapeni výzr/:z.. :řcvall na Mómřstí IKllru, ale
vami z městského rozhlasu, a'\y
věnovali se svým nčejpům, Hodinu py\-J polednem bezpečnostní orgány
provedly násilné zástuy a zadrž.n'
o.', ikc známých katolických
laiků, patrně proto, že by se mou?ilj^o?íljš hlasitě - nabo proč??
Byli mezi nimi ing. Tomáš Kjpfivo ^nuripcrka, (ílJchal lYlrtvý z U1 omouce, Pavel Záleský z Otrokovic. Jiří S.ancL z Litovle, lng. Vít
Pelikán a Jaroslav Kouřil z ulonoi.ee, jng. Roch a Pavel Vokoun z
Prahy,
Zvláště brutálně se policie zarhevala k manželům Mrtvým. Při zadržení H.lehalattrt.véhojej manželka Dana bránila tak usilovně, že proti ní příslušníci VB použili obušky a zraná] i w na rukou, Dana lYIrtvá
Je v šestém nčsíci těhotenství. Pu:!'bně se policie z-ichovala k Pavlu
Záleskému, který nechtěl čas modlitby za Aurju311 na Navrátila strávit ve vyěetřovriě VB a proto odmítal s příslušníky odejít. Zachytil
se řetčzů u sloupu Nejsv. Trojí ca a ani dvěma poli fialům t;a nepodařilo jej odtrhnout. Přivolané posily, 8 mužů, jej potom odtrhly a
odnesly.
Mezitím se kolem něj utvořila skuolna asi 20D lidí, z nichž někteří ho chtěli bránit. Poslechli však výzvu Pavla Záleského ke společné modlitbě za příslušníky VB,
Propuštěni byli po dvou a^ třech hodinách.
Tyto akce však přiměly věřící, kterých bylo už na dva tisíce,
Ještě k vroucnějším prosbám a to nejen z J Augustina.
Úderem dvanácté hodiny se začalo lílodll t,bou Anrk 1 Páně, Otčenáš,
Zdrávas, Pod ochranu Tvou se utíkáme, Věřím v Boha a následovala
pětiminutová tichá meditace, při níž všichni držali v napřažených
rukou kříže, které si přinesl! s sebou - každý Igyl Jiný: malý, velký
1 spletený z trní... Poté se začala zpívat píseň Bože, cos ráčil,
zazpívala se státní hymna a věřící se na výzvu ílflarLlna Kvapila rozešli do svých domovů naplněni láskou Kristovou, protože On byl
uprostřed nich /Kde se dva nebo tři sejdou v mém Jménu, Jsern Já
urpostřed nich/.
tkm

Sbor katolických teologů university Karla Eberharda v Tübingen udělil důstojnému pánu J o s e f u
Z v ě ř i n o v í , Jenž ve víře
bratří není vládcem, ale jejich radosti, pomocníkem, v poutech u vězení ^iv\'m slovem 1 uveřejněnými spisy celou teologii pronikl principem lásky a stal se příkladem stádci,
^
hodnost

č e s t n é h o

d o k t o r a

t e o l o g i e .

V Tübingen pod velkou pečetí této university dne 20. října roku 1988.
/Doslovný překlad latinského originálu/
Redakce Křestanských obzorů blahopřeje a těší se z tohoto ocenění.

- 11- Milý bratře v Kristu - Augustine!
22. prosince 1988 si vzpomeneme na Tebe, protože máš narozeniny,
a to pěkné .v. šedesáté. Chceme se připojit k řadě Tvých devíti dětí
a manželky a: přejeme Ti spolu s nimi hojnost Božího požehnání, pevné zdraví, radost z každého nového podnikání, klid a mír pro práci,
kterou vykonáváš nejen pro blaho své rodiny, ale i nás všech věří, >

cích.

To-,-že Ti přejeme všechno nejlepší je vlastně naše sobecké přání.
My totiž v Tobě vidíme člověka, který dokázal za nás promluvit a
sepsat do 31 bodů to, co jsme věděli a chtěli zmínit, ale nevěděli
jak a neměli k tomu ani odvahu, kterou máš Ty. Je pro nás povzbuzující znát se s Tebou, vědět, že naše společné snažení o dobro o
plnou realizaci křestanství má v Tobě mluvčího a bojovníka.
Přijmi milý Augustine naše upřímné blahopřání, které však nekončí tím, že si jej přečteš, ale bude pokračovat v našich modlitbách,
zvláště v době, kdy nesmíš být doma u ové ženy a dětí. Budeme Ti tedy vyprošovat sílu, moudrost, statečnost ...
• j:! > .'
'•'

' -J
Za všechny lidi, kteří Tě mají rádi
0 v

m

a i Ti5

redakce K.O.

K^šedesátým narozeninám Augustina Navrátile,_které případají_na
§2i_rposince_letošního

Všechny vyzýváme, abyste v den narozenin panu Augustina Navrátila
dne 12. 12. 19t'8 vzpomněli tohoto vězni svědoiní tím, že ti, kteří
nemohou cestovat, budou držet tentó^hladovku a podepíší se pod petici,
vyzývající státní orgány k zastavení pronásledování pana Navrátila a
zašlou na mÍ3to jeho současného pobytu: Augustin Navrátil, psychiatrická léčebna Kroměříž, pavilon 2 A, pozdrav a přání ov'obodn,ých vánoc 1988. Ty, kteří mohou i ve všední den cestovat, vyzýváme, aby ve
střecíu, dne 21. 12. 88 odpoledne, v době povolených návštěv v psychiatrické léčebně, se dostavili k pavilonu 2 A této léčebny v Kroměříži a osobně projevili svou úctu a přání panu Augustinu Navrátilovi.
Pokud nebudete vpuštěni, pak setrvejte celou dobu návštěv mezi 14 až
ló hodinou před léčebnou, nebo alespoň před pavilonem 2 A a tím dejte najevo své smýšlení nejen o pronásledování pana Navrátila, ale i
zbabělosti tamích lékařů, kteří vědí, že pan Navrátil je vězněm svého svědomí, ale nedokáží se postavit přes svůj lékařský slib prbti
násilí zneužití psychiatrie.
Výbor na obranu Augustina Navrátil«

Hnutí za občanskou svobodu

Kde

- 1* t r p í

K r i s t u s

Blahoslavení, kteří trpí příkoří pro spravedlnost,'
nebot jejicn je království nebeské.
Blahoslavení jste, když vás budou pro mne tupit o
pronásledovat a mluvit všechno zlé lživě proti vám:
Radujte se a plesejte, jiebot vaše odplata je hojná
v nebesích.
A l t 5> 1 0 - i 2 /
Trpí-li však kdo, poněvadž je křestan, nestyd se za
to, nýbrž oslavuj Boha pro to jméno ...
/I Petr 4, 16/
Co prospěje, moji bratři, praví-li kdo, že má víru,
ale nemá skutky. ... nebot víra bez skutků je mrtvá.
/Jak 2, 14-26/
Probuč se, ty spáči a povstaň z mrtvých p zazáří ti
Kristus!
,, /
/r<« t
/hf
5, 14/

Řada nevinných lidi je pro své přesvědčení vězněna, mezi nimi také
naši spolubratři. Vzpomenete si na ně alespoň modlitbou, otevřeným
lískem nebo snad i balíčkem?
František L í z n a /1S41/, kněz z Tovaryšstva Ježíšova. Zatčen v
•Jherském Hradišti, odsouzen za přípravu k pobuřování, /idresa maminky
paní Líznová, Na stráži 375, Velké Opatovice, 679 63.
Augustin N a v r á t i l
/192tí', autor petice "Podněty katolíků k
řešení situace věřících občonů v CoíiR" S 31 body. Vznikl "Výbor na
obranu'A. Navrátila, který je ce spojení s Otcem kardinálem Tomáškem.
AGresa: rtugustin Navrátil, psychiatrická léčebna Kroměříž, pavilon 2A,
manželka, Augustina Navrátilova, Lutopecny 14, Zlobice, 768 31.
Ivan P o l a n s k ý
/1936/, odsouzen ke 4 letům vězení za vydávání
náboženských publikací a svobodný pohyb názorů a informací. Ivan Polanský je otcem 3 dětí a je vážně nemocen. Adresa: Ivan Polanský,
Věznice MS, Banská Bystrica, adresa manželky: Hviezdoslavova 961,
Novu Dubnica. Dříve uváděná adresa byla: NVÚ MS - PS 62/12 VK
034 50 Ružomberok.
Petr C i b u l k a
/1950/, zatčen za nahrávání a šíření hudebních
nahrávek. Hrozí mu trest odnětí svobody až U let. Ve vazbě v Bohuni-r
cícn. Adresa maminky: Paní Cibulková, Vrázova 5J, Brno 16, 616 00.
Dušan S k á l a , /1954/, zatčen 27.10. a obviněn z přípravy k pobuřování /§ 100, odst. la, 3a/. Hrozí mu trest až 5 let. Lržen ve vazbě v Brně. Otec dvou dětí, manželka čeká třetí. Její adresa: Jitka
Skálová, Soudní 9, 602 00 Brno.
Ivan Martin J i r o u s /I944/ ve vazbě v Brně pro pokus o pobuřování podle § 100. Otec dvou děvčátek /Františka, Marta 9 a 8 let/.
Jejich adresa: Juliana Jirousová, Stará říše č. 33, 588 67.
Petr Cibulka, Dušan Skála a Ivan Martin Jirous jsou drženi:
Zednice MS Brno, Jihlavská <58, 6£5 uO Brno - Bohunice.
15.12.1988 Právě jsme získali zprávu, že dnes byl propuštěn na svobodu Ivan Polanský. /J podmínkou na 4 roky/. Chvála Kristu
za vyslyšení modliteb.

-
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Dále mezi vězně svědomí patří:
Ondřej Hoch /194tf/
Jiří wolf /1952/
Josef Roemer /1955/
Petr Hauptmann /194Ó/
Ervín tootl /194tí
Jiří Boháč /1953/
František Ve ia /19J2/
Michael Keller /lyó3/

NVj PS 1

507 ii Vlodice

NVL5

/do
/do
/do
/do

Minkovice,přihr. 10
463 13 Liberec-Doubí
NVC Pa 1/335 3Ub 35 Plzeň- Bory
/do
/do
NVLJ PS 1 507 11 Valnice
/do
NVJ Ps 1 507 11 Valdice
/do
P.J. 44,sehr. 3/101
140 04 Praha 4

září 1997/
17.5-1989/
ledna 1990/
12.9.1993/

2.7.1989/
24.3.1989/
9.4.1992/
26.4.1992/

Podpořte rodiny nespravedlivě vězněných aktivistů Nezáv slého
mírového společenství a dalších zastanců lidských práv. Je potřeba
všech přostředků. Nebučíte lhostejní k utrpení našich bližních.
/.dresy postižených:
Soňa Vydrová, Křižíkova 37, 180 00 Praha 8, dcerka 5 let
Marie Marvanová, Vrchlického 96, 150 00 Praha 5, syn 4 roky

T

e x

t

_ r e_z_o 1 u c_ei_kterou_]ořijali účastníci_nezávíslé_mani-

±'e at ace_ke_Dni_lidsk,Ých_gr óvA_kte£é_ae_
Škroupově náměstí v Prnze^3>
My, kteří jsme se sešli 10. prosince 1988 na Škroupově náměstí v
Praze, abychom si připomněli 40. výročí vyhlášení Všeobecné deklarace lidských práv, žádáme organy československé statní moci, raby v
souladu se svými zavazky:
1/ Propustili všechny politické vězně a zastavili všechny perzekuce nezávislých občanských iniciativ a sdělovacích
prostředků.
2/ Aby uvedli čs. právní řád v soulad s Všeobecnou deklarací
lidských práv a Mezinárodními pakty o lidských právech a
aby tato prava, včetně práva na svobodné šíření informaci,
svobodné sdružování a volné cestování ve své praxi
respektovali.
3/ Aby vydali tiskem Všeobecnou deklaraci lidských práv i
Mezinárodní pakty o liuekých právech a postarali se o jejich popularizaci ve školách a rla veřejnosti.
4/ Aby umožnili společnosti skutečnou účast na přípravě nové
ústavy a zřídili ústavní 30ud.
5' Aoy zahájili na zakladš 31. bodové petice, kterou podepsalo více než 600.000 občanů, seriózní jednání s církvemi,
směřující k plnému zajištění náboženských svobod.
Vyzýváme všechny své spoluobčany, aby tyto požadavky podpořili,
í^ezavisla setkání, jako bylo dnešní, chceme pořádat pravidelně, abychom mohli průběžně sledovat, jak jsou naše požaoavky plněny.

Slovo k vánocům

Z liturgického kalendáře padá list za listem a na adventním věnci budou zákrátko hořet všechny čtyři svíce. Naše kroky opět směřují k jesličkám, jež vnímavou duši vybízejí k vroucí meditaci a modlitbě. Nám, nám narodil se... Kdo a proč vlastně? Tajemství Vtělení se pro křestana stává palčivou otázkou, plamenou výzvou.
\
Nepříjemný osten můžeme elegantně^ulomit rozumovým poukazem na
úlohu Vtělení v ekonomii spásy: vždyí Bůh tak miloval svět, že jen
Jeho Jednorozený syn z nás mohl učinit nového člověka. Díváme-li se
Bohu přes rameno, vidíme kosmického Krista obnovovat skrze své člověčenství a kříž všechno stvořené /canticum Kol, Ef/. Nazaretský
tvoří součást božího plánu 3pásy, jenž se postupně uskutečňuje v dějinách.
Jesličky viděné z ptačí perspektivy Boží prozřetelnosti ztrácejí
provokující tajemnost, upauají v liturgickou ozdobu, lidový folklor,
olovo, soupodatatné s Otcem, se však stalo Immonuelem? Bohem o námi
a pro nás. Ježíš na sebe vzal tíži a riziko lidské existence, "podobal se nám ve všem kromě hříchu". Jeho pozemská pout nebyla nijak
oslnivá: narozen u dobytka, pak vyhnanec, chudé vesnické dítě, do
třiceti tesařem, posléze potulný rabi, jenž skončil na kříži a cejchem zločince. Pán času vstupuje do dějin pokorně, tiše, v chudobě,
podoben poníženým, které blahoslaví. Jen oči probuzené vírou dostávají od Otce milost spatřit Ježíšovu pravou tvář. Neproměnil běh
světa zvnějšku, přišel sloužit a dát svůj život jako výkupné za mnohé. Necouvá před tragikou a rozporuplností lidského života: překonává, ji tím, ze ji na sebe bere beze zbytku, až k "Bože'můj, proč
jsi mne opustil". Neobchází obloukem lidskou bídu a utrpení jako levita zraněného u Jericha. Je Bohem pronásledovaných pro spravedlnost
trpících, hladových, lidí, kteří se v zoufalství a opuštěnosti už
nempjí kam vrtnout.
Zvlášt vánoční čas by nás měl učinit vnímavějšími pro Jeho tajemnou přítomnost: u mé osamělé sousedky, u rozvedeného partner®,
opuštěných dětí v domovech mládeže, u vězňů 3vědomí a jejich rodin s
dětmi. "Cokoli jste učinili jednomu z mých nejmenáích..." Kristus
nám prostřednictvím nouze bližního adresuje svou význu. Mi žeme ji.
pominout a jít na půlnoční, cvičit se ve zbožnosti: opuštěný vdovec
od vedle počká, balíčky do misií a lístky politickým vězňům také.
Nazaretský se nebál být plně Člověkem, my se bojíme. Avšak kdo je
Pán, tam mají být i Jeho služebníci. Boží království nemá nikdo před
placené; ^bmšňím%-^li lát 7,21-2j, buue před věčným soudcem stačit
naši? duí ování, "Pane, Pane, vždyí jsem přece chodil do kostela!"
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Po projevu Sv. Otce na generální audienci 2. března t.r. o naší
jubilejní svatovojtěšské přípravě dostal kard. Tomášek více sympatických projevů z širšího světového okruhu.
Na příklad kardinál Glemp přirovnává tuto iniciativu k Velké no•véně milénia sv. křtu Polska, která pod vedením kard. Wyszinského
znamenala v šedesátých letech zásndní obrat v životě Církve v Polsku
'a přinesla požehnání celému národu.
Protože sv. Vojtěch je společným patronem obou našich národů, nabízí kard. Glemp spolupráci při připraví na jeho milénium, nnpř.
každoroční výměnu zástupců epiakopatu při oslavách svátku av. Vojtě
cha v cbou zemích. Tak tomu bylo již letos. Biskup z íínězdna se
zúčastnil poutní vigilie před svátkem sv. Vojtěoha v kostele av.Markéty v Praze-Břevnově, který přitom tlumočil pozdrav a požehnání
Sv. Otce. Podobně se zúčastnil jako zástupce polského opiokopátu
pontifikální mše svaté ve 3vátek sv. Vojtěcha v pražské katedrále
sv. Víta. V týz den zastupoval naši pražskou urcidiacéti při slavné
mši svaté v Hnězdně kanovník Dr. Jan Matějka.
?ti,-

Berlínský kardinál Joachim Meisner projevil zvláňE celký zájem
o toto naše jubileum. Ocenil zvláště spojení tématu roku a postavou
sv. Vojtěcha, který dává tématu tvar a ukazuje inknrnaci evangelia
do dějin kultury naší země.
Roger Schutz při své poslední návštěvě Prahy řekl, že naše Deseti
letí považuje za významnou výchovnou iniciativut o to tím cennějftí,
že vychází z národních tradic. Nechal ei přeložit celý program Desetiletí a slíbil, že komunita bratří v Tnize jej trvale zahrne do
svých modliteb.

0 Desetiletí přinesly obsáhlé články nejen církevní časopisy různých zemí, ale i přední světové deníky, které je nazvaly "ušlechtil ý m hlasem z Čech, který vyslovuje myšlenku základní mravní obrody
a ukazuje cestu k hledání nového životního stylu, bez běhož je život
v technických možnostech budoucí doby nemyslitelný. Myšlenky Desetiletí jsou považovaný za potřebné pro celou Evropu a nechybí h l m y
vyzývající k následovaní tohoto programu.
Jsou různá přirovnání Desetiletí s dlouhodobými obrodnými iniciativami zvláště ve Střeuní a Jižní Americe. Je konstatováno církevními představiteli i laickými odborníky, že jde o potřebu doby a odpověá na znt«mení času.
U nás se tato myšlenka rozšířila i v nekatolických církevních spo
lečensťvích po velikonočním poselství Otce kardinála, které bylo čte
no, zvláště v mnoha sborech evangelické církve. Některá církve o tom
referovaly i ve svém tisku.
1 to všechno nás velmi zavazuje k horlivé a vytrvalé aktivitě
v rámci našeho Desetiletí přípravy na v-elké jubileum av. Vo^fccha..
- ooo -
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Letošní rok není jen rokem historických osmiček, je tomtéž rok
vyhlášení návrhu společného programu duchovní obnovy křesťanských
církví i duchovní bbnpvy'našeho národa n» prahu třetího tisíciletí.
Český primas František kardinálvTomášek poslal tento návrh společného programu vlastní všem křesťanským církvím a také vedení českobratrské církve evangelické, která je v Čechách a na Heravě vedle
Československé církve husitské nejvžtší křesťanská církev, hlásící
se k české i světové reformaci- Dopis byl adresován též všem třinácti seniorátním výborům, které stojí v čele jednotlivých seniorátů
/pražského, poděbradského, jihočeského atd. až po moravskoslezský/.
Jednotlivé senioráty vypracovávaly společné odpovčdi panu kardinálovi a dávaly podněty svému vedení synodní radě, které předsedá tentokrát laik, synodní kurátor lviiloš Leš^kar a jejímž duchovenským
představitelem je synodní senior Josef Hromádka. Jeho jmenovec /a
strýc/, profesor dogmatiky a symboliky Josef Lukl liroroadka proslul
ve dvacátých letech statečným zápasem proti povrchnímu a nebostpečnému antikatolicismu, motivovanému chybně pojatým vlastenectvím a
módním pokrokářstvín, vydal o katolictví pozoruhodnou knihu "Katolicismus a boj o křesťanství" v roce 1925 a podrobně vyložil obsah katolického učení v rozsáhlé knize o výkladu dějinných útvarů křesťanských "Křesťanství v myšlení a životě" v roce 1931.
A dnešní synodní senior Josef Hromádka /nor. 193ó/ je na rozhovor a spolupráci s římskými katolíky připraven, navíc pak osobně oe
stýkal s ponem kardinálem, dokud ten byl farářem a jejich fary oousedily... Nelze pochybovat, že Hromádkovo přivítání dlouhodobé cesty,
duchovní obnovy je upřímné. Považuje ji za účinnější nei cestu domáhání se práv instituční církve. Shodně s Velikonočním poselstvím klade i on důraz na to, že nový počátek je pro křesťany všech vyznání
možný jen ve znamení pokání.
Velmi inspirativní jsou ovšem i kritické výhrady, které jsou z
protestantské strany charakteristické. Hromádka přijímá navržených
deset tematických okruhů, ale chybí mu motiv biblické obnovy, motiv
obnovy kázání Božího slova a konečně motiv obnovy stolu Kristova,
všechny z přítomné moci Ducha svatého. Ještě ne k těmto třem výhradám vrátíme. Hromádka odmítá pochopitelně možnost, že by jenom jedna
z "jednot" lidu Kristova převzala odpovědnost za duchovní obnovu
křesťanského dědictví v národě. Výrazu "jednota" pro jednotlivé křesťanské útvary užívala Jednota bratrské /Jednota kolišnická, Jednota
římská, Jednota pravoslavná atd./, v pozadí je myšlenka, že Církev
Kristova je jediná.
K dalším rozhovorům navrhuje Hromádka několik témat:
1. ekumenická manželství
2. existence církve v socialistické společnosti
3. misijní svědectví v sekularizovaném prostředí našeho národa
4. společnou účast při Kristově stolu /obvykle se mluví o "interkojnunii/.
Líeze oficiálních rozhovorů jsou dány tím, že synodní rada českobratrské církve evangelické zaujala v roce 1972 stanovisko, jímž se
zřekla dokumentů vzniklých hlavně v roce 1969 a těch duchovních a
členů církve, kteří byli souzeni nebo jinak postiženi. Byl to hlavně
předseda Svezu duchovenstva Vlastimil Sláms, farář Jaromír Dus a farář Jan Dus, Ladisl?v riejdének. Pro tuto linii se pak zao^žWU, farářů zbaveních státního sajihls&ii k v.ýkorm diiohovtrnsisé aLužby jen
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reálných ekumenických kroků a nahradit ge formálním ekumenismem v
ráeaci Ekumenické rady církví. Začala byt odmítána veškera ekumenická
činnost, k níž by státní úřady byly kritické nebo odmítavá.
Zároveň ovšem je synodní rada pod tlakem určité nechutě ke spolupráci k rozhovoru s katolíky, zacíltné netolerantním přístupem ze
strany většiny katolických kněří k ekujiítnickýra manželstvím a konkrétně jednáním nedávného synodu o případu Františka Schily, duchovního,
jehož manželka je katolička. Pp jednání synodu, na němž bojovně vystoupil bývalý synodní senior Dr. Václav Kejř /19č>9-1977/ představitel
"staré školy", pro niž byl porozumivý vztah Josefa Lukla Hromádky pra
katolictví ústupem od "tradičního" antikatoliciumu z konce Bakouaka-Jherska, se^František Schilla vzdal duchovenského úřadu, ale pracuj«
nyní v "Křestanské mírové konferenci", o níž vydal řadu neobyčejně
problematických článků v "Kostnických jiskrách",' týdeníku evangelických církví sdružených v "Kostnické jednotě".
V rozhovoru se určitě brzy ukáže závažnost tří lir [-mládkových bodů,
na nichž lze ukázat důraz reformační theologie a zvláště důrazy Čeeké
reformace. Právem upozorňuje však Hromádko na to, že tyto tři motivy
jsou ¿ivé i mezi římskými katolíky nejep v zemích, v nichž jo katolictví a relormační evangelictví v rovnováze, ale i u nás. Má na mysli to, že již po mnoho let, dávno před II. Vatikánem byl kladen v
římsko-katolické církvi důraz na biblické studio. Navíc připojení se
ketolickýcn překladatelů při redakci moderního Čankého překladu Písma
svatého a pate velký ohlas "ekumenického vydání" zvláště meti katolíky
sbližují postavení Písma 3vatého v "české ekumeně". 2ůstává však problém poslední autority, ¿ak se to ukázalo v pozoruhodné přednášce P,
Vojtěcha Kodeta v Kostnické Jednotě v Brně 8.11.88; pro prot stanty
zůstává Písmo svaté autoritou nad církví, pro katolíka je v rukou
církve, která též zůstává posledním rozhodčím ve sporných výkladových
otázkách. Na druhé straně ovšem protestantská biblická theologie se
přiblížila katolickému stanovisku ve výkladu vzniku novozákonního kánonu, což má dalekosáhlé vykladačské důsledky.
-Podobně tak obnova stolu Páně bude dlouho ještě narážet v dosavadním'rozporu stanovisek k místu svátostí. Pro protestanta /a zvláště
českého!/ je typické zdůvodnění autority Kristovy, který sám ustanovil
a svědil svátosti učedníkům 3lovy: "To čiňte no mou památku!" popřípadě: "Evangelizujte a křtěte,..Katolík prožívá živého Krista uvnitř
církve, svatostmi disponuje církev gama a jsou mezi nimi i svátosti
zpří-tonjnění Těla Kristova. Protestant prožívá církev ve znamení prázdného hrobu /jak napsal nedávno prof, A. Molnár/ a k církvi přichází
Vzkříšený mocně, ale ducnovně /re$liter sed spiritualiter/, není v cirk
vi "obsažen" ale panuje nad ní. Společná eucharistie bude výaledkem: až
dlouhého vážného zápasu.
U_Panny Marie Sněžné v Praze se před nemnoha lety vysluhovalo - po
koncilu - pod obojí způsobou /býval to kogtel husitský/ pro účastníky
bez rozdílu konfesí. Eucharistii vedl P. Bonaventura Bouše, který
postupně spojil i individuální a applečenstevní motiv zpovědi, Ekumenický stůl Páně zůstal pak středem osobní farnosti ještě v Záběhlicích, kam byl p. Bouše přesunut, ež do odnětí státního souhlasu.
. Naproti tomu Hromádkou zdůrazněná obnova kázání Slova Božího bude
héjméně narážet e jistě bude přijatá.' Na obou stranách byly už učiněny důležité kroky jak v zakotvení Jcézú&t v Písmu, tak v živém, srozumitelném svědectvi..mo0er^iínuA, Člověku,' Mezi českými protestanty se
mluvilo od padesátých let o "civ-iJní interpretaci evangelia**, které aa
dnes stává skutečností práv* tafc oewi k&uiU»li kerttalickými«
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Oba velké-, kroky ke společné duchovní obnoví byly učiněny. Brána
obnovy je otevřena a věříme, že je to z moci .Ducha svatého. Na nás
je, abychom vešli, abychom se scházeli,' spolu hovořili a společně
prožívali počátek obnovy Církve Kristovy ve všech jejích jednotách,
abychom cítili vedení jedním Pastýřem a jednou se shromažďovali
kolem jednoho Jeho stolu, v jedné víře, jedné naději a jedné lásce.

Jan Šimse se narodil 2. října 1929 v Praze jako syn
pracovníka Ymky a Akademické Ymky Jaroslava Šimsy,
který zahynul koncem války v Dachau. Jan Šimsa vystudoval Komenského evangelickou bohosloveckou fakultu v Praze a působil jako duchovní českobratiské církve evangelické 21 let, naposledy v Prosetíně, kde mu
byl roku 1973 odňat st. souhlas. Podepsal Chartu 77,
byl vězněn 8 měsíců /1978-79/. Zabývá se pokračovateli Masaryka, zvláště Em.vRádlem a J.L.Hromádkou.
Je ženatý s Phjjr. Milenou Šimsovou, má tři dospělé
děti. Od roku 1975 žije v Brně a pracuje ve Výzkumném chemickém ústavu.
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Nelze pochopit, že jsou dosud u nás někteří věřící, kteří protestují proti podávání Těla Páně ve stoje. Nejen protestují, ale
někteří z nich posílají proti tomu i protestní dopisy.
Těmto věřícím chybí vědomí, že přijímání Těla Páně je úkon bohoslužebný a proto jedině autorita církevní je oprávněna vydávat k tomu příslušné směrnice.
V tom smyslu autorita církevní rozhodla, že lze podávat Tělo Páně
i ve stoje. A kde to rozhodla biskupská konference, t<ím lze podav,'jt
Tělo Páně i na ruku.
Tato vnější praxe v Církvi není n i c nového, neboí až do 9. století se podávalo Tělo Paně ve stojt a n a ruku. To však neznamená?
že to tak vždy musí být, jak tomu nasvědčuje tíaláí praxe v Církvi.
To je právě velké a krásné v Církvi, že ve své podstatě vždy je a
bude taková, jak ji založil Kristus, ale svij vztah k lidem vždy
přibližuje.
Pro věřící je to samozřejmé, «eboi Kristus založil svou. Církev
pro všechny lidi až do konce existence naší země a proto jí slíbil:
"Já jsem s Vámi po všechny dny až do konce světa" /Mt 28,20/.
V tom duchu také se muaíme dívet na ten způsob přijímání Těla
Páně, jak jej Církev zavedla nyní v naší dobt • pro nás!
I v tom má být naprosté jednota mezi fieai měřícími, aby se o nich
mohlo říci, co čteme o prvních věřících * Jeruzalémě: "Obec věřících
měla jedno srdce a. jednu duši" /Sk.ap. 4,32/.
Proto, pokud gde o «v. přjjjgiáni il-0áa,
jímání ve stoje i * klei*, a to do dat,
- © - o • o - 0 -

«Ofcra podávat sv. při-:
ne ruku.
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Jan Zahradníček
Noc
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Do tepla jizeb a chlévů dokořán pozatvíráno.
Co patřilo k sobě jak údy a hlava a tělo,
tak zhurta, t^.k zhurta smrt od sebe trhá,
a beze ztrát ani ty, ani já, nikdo.
V ponížení tvář poznala bláto a všichni
za krokem krok si pěšinu hledáme k návrší v světle,
postavy naše v postavy mrtvých se prolnou
a věky se sklánějí ve chvíli jedné.
Když pohaslo váecnno, jak září nám Betlernu okna!
O horstva a vodstva zas bohatáí naděje naše,
v praskotu svící réj srší v zrak dětí o hanba,
jež 3tihle mne, skvěje se vyvoleností.
Co moci, co trůnové před tebou, drochytko Chleba,
co běsnění krve a krve tvé ¡slabosti, Dítě?
Vzít všechno, dát všechno lehčí je tobě než vánku
s javoru setřásti lístek ....
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