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1. ledna - matky Baží, Panny Marie

Se slovy modlitby našiah předků stojíme dnes plni důvěry,IY)atko,přec
Tebou. Nejprve však s Tebou a skrze Tebe vzdáváme chválu a díky Bohu
Tro3Jedinému,že dal našemu národu před staletími světlo víry.
Tobě ,ÍYlaria ffflátko Boží, odevzdáváme naši minulost, staletí věrnosti
Bohu a Kristově církvi a věrnosti Božího lidu této země křestního poslání. Děkujeme ti,Panno (Tiaria,za období rozkvětu, pokoje a vnitřního
míru.
Přednes, prosíme ÍYlaria, svému 5ynu naši upřímnou lítost a pokání za
viny předků i viny naše, za hříchy osobní i společenské. Rrqs s námi
i za nás o smilování a odpuštění i na přímluvu našich svatých patronů,
chlouby našich dějin a vzorů pro náš život.

-r.

Tobě ÍYlaria,ÍY]atko Boží, s důvěrou svěřujeme a zasvěcujeme i naši
y

přítomnost. Pros za nás a podpírej nás, at přemáháme zlo a vítězíme nr
v

v

ním konáním dobra. At přemáháme ro2dělení a nenávist láskou! At překonáváme malomyslnost důvěrou a nadějí!
Svěřujeme Ti, ÍYlaria, naše rodiny, děti a mládež. Chceme mít v úctě život a střežit jej od Jeho početí. Pomoz nám,ÍYlaria, přemáhat zhoubný
shon za hmotnými hodnotami,za požitky a různými výhodami.
Stojíme na prahu třetího tisíciletí a budoucnost Je nejistá. Proto
Ji,ÍYlaria, svěřujeme a zasvěcujeme Tvému Neposkvrněnému Srdci. Ty přece
V l Š A-.všěm, co nám chybí, co nás bolí, znáš naše utrpení, úzkosti , viny i
tužby.

v

Vypros nám dary Ducha svatého. At vydáváme svědectví Křistu ukřižovanému a vzkříšenému v naší rodné zemi, nikoliv svrijí silou a mocí,ale
silou a mocí Ducha svatého.
Do Tvých rukou vkládáme a Tvému. - Neposkvrněnému Srdci svěřujeme našj
--i
minulost,přítomnost i budoucnost, naše' národy a všechen lid,církev a
její Jednotu, Svatého Otce, naše biskupy a kněze, řeholní rodiny a vůbe;::
všechno, co v Bo'hu milujeme !
Provázej nás Tra pouti na této zemi. Pomáhej nám vytvářet statečně
její štastnější budoucnost. Všem nám dopřej dojít do nebeské vlasti'.*^
Na prahu nového ^iyota" budoucího' "věku nám "ukaž Ježíše, požehnaný
plod života Tvého!
,
:
ít-ff rrvn
• :
.r' r /nM••
»-i
Amen.
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friodll tba^za^kněze^

Pane,svou modlitbu za kněze začínám prosbou,
abys mi odpustil,že Jsem Je neměl dost rád.
Příliš zjevně "Istm dával najevo svou nespokojenost
pro jejich zbolné, ale nic neříkajíc! fráze,
neoslovující novou generaci křestanů,
pro jejich odmítaní koncilu,konzervatismus,odmítání nové liturgie.
Pane,až příliš často vidím jejich nedostatky,
jejich slabosti a hříchy,zdají se mi málo pokorní,
myslí, že nejlépe všemu rozumějí,
bojí se nás laiků»nestojí o náš zájem a pomoc,
uzavíradí se ghetta straých zvyku a formulí,
Jsou velmi vzdáleni, Jak soudím tvému ideálu.
A přece,'Pane,• vím, že ty sis Jé vyvolil!
Proč sis,;-;P.ane, vyvolil za syé c kněze právě Je?
Podle Jakého klíče Jsi vybíral evé apoštoly?
Často ses na ně zlobil,byli nechápaví,Jeden i zradil.
Nebylo to snad proto,abys na nich zjevil svou moc,
abys ukázal,že církev nestojí na lidských základech?
Napadlo mě, Pane, proč sis nevybral za kněze mne?
Myslíš,že bych uměl Ještě míň než oni sloučit,hlásat tvé slovo,
slavit liturgii,konat skutky milosrdenství?
Nebo, a to říkám Již s úzkostí,tys mě volal a Já neslyšel?
(Děl Jsem snad strach před odpovědnou službou,obětí,
před osamocením,posměchem,, tíhou tvého následování?
Pane, proč Jsem tak přísný v posuzování kněží,
proč tak generallzuji, proč mám na ně Jinou míru než na sebe?
Kněz Je člověk Jako Já,oba máme stejné povolání ke svatosti,
en úkoly má každý z nás Jiné!
ane, dej, abych spravedlivě viděl,Jak ve svém celku Jsou kněží věrní,
d e , a b y c h se k nim dovedl přiblížit a nenechával Je jejich osamocení.
Yvtýkáme kněžím,že Jsou povýšení,ale oni Jsou často Jen plaší, *
říkáme,ŽQ Jsou nespolečenští,ale oni .znají cenu času. •
Někdo neumí mluvit, ale třeba dobře zpovídá,
někdo neumí učit, ale možná, že má smysl pro liturgii.
Jeden Je vědec, druhý si sám spraví střechu do kostela.
Každý má nějaký dar, nebo Je snad někdo,kdo má všechny?
Pane, dekujeme ti za naše kněze. Děkujeme ti,
ze sis Je vybral a žes Jim dal odvahu přijmout tvou výzvu.
Děkujeme ti Za svátosti,které z jejich rukou přijímáme,
za společenství,které vytvářejí,za 51ovo,které hlásají.
Děkujeme ti za služby,které tobě a tvému lidu přinášejí,
za všechnu jejich lásku,která Je. větší než jejich lidská slabost.
Pane, žehnej naším kněžím!
Dej Jim moudrost, statečnost a ryzost úmyslu.
QeJ, aby byli oddáni tobě,tvé církvi a všemu Božímu lidu,
dej, aby Je nezlomil;? nepochopení,nezkazil úspěch,
dej,aby uměli svědčit o tobě způsobem pochopitelným naší době,
dej,aby byli. s-vatí a vedli k svatosti všechen věřící lid.
Amen.
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Drazí věřící ?
K vánočním svátkům., kdy vzoomínáme na narození našeho Spasitele
Ježíše Krista, Vám vyprošuji olné pochopení jeho slov: „Já jsem cesta,
pravda a život'r.
V..
Jen v hlubokém sjednocení s Ním půjdete vždy v roce novém a v dalším životě eestou bezpečnou a také vstoupíte do největší plnosti života věčného až On Vás k sobe povolá !
V tom duchu jsem s Vámi i s Vašimi drahými, k svátkům vánočním a
do nového roku s mnoha oozdrav.y V%i »plna srdce žehnám
Váš

.
František kardinál Tomášek
arcibiskup pražský

Dopis kardinála Casaroliho:
Pane kardinále,
při příležitosti desátého výročí zvolení jeho Svatosti na Petrův
Stolec vyjádřila Vaše Eminence ve svém oddaném ooselství vroucí přání
jak svým vlastním jménem tak jménem duchovních a věřících Církve Vaší
země.
SVěitý- Otec přijal s mimořádně živým zájmem tento projev obzvláštní
oddanosti, a mým prostřednictvím vřele děkuje a současně svolává nebeské dary pro Vás a pro všechny ostatní, kdo si na něho tak mile v^pomnř Na znamení své stélé náklonnosti Ne jvyšší Velekně^-rád Vám uděluje
žádané Apoštolské požehnání a rád je rozšiřuje i pro -J.E. pány biskupy,
kněze, řeholníky a řehalnice i věřící celé dírkve v Československu.
Využívám této příležitosti, abych Vaši Eminenci ujistil o své hluboké úctě.
Vaší Eminenci v Pánu oddaný
+ A.lcard.Oasaroli

Drazí spolubratři !
Vstupem do nového církevního roku jsme vstoupili zároveň do druhého roku naší duchovní přípravy na velké jubileum svatého Vojtěcha.
Tento druhý rok je pro nás kněze zvláší. vvznaraný, neboí po našem
boku je kněz apoštol sv.Klement Maria Hofbauer a biskup - apoštol sv.
Jan Nepomuk Neumann.
Oba pracovali pro záchranu duší za oodmírjek velmi náročných, ale
také s radostnou apoštolskou horlivostí. V taji je velký signál, i pro
nás a zároveň jejich oomocná ruka !
V
s
v
a

tom duchu Vás všechny pozdravuji
ořéním áfcastntfch vánočních svátků- s hojností Boží ochrany
roce novém i v dalším Životě
••-.7:
k tomu Váni, Va -itn :lrah'ha a svářeným žehnám
.
Váš
František kardinál Tomášek

OSVOBOĎ NÁS PRAVDOU
D E S E T I L E T Í

OBNOV TVÁŘ ZEMĚ
D U C H O V N Í

O B N O V Y

N Á R O D A

t Příprava na milénium smrti sv.Vojtěcha /1997/ a na vstup do III.tisíciletí křesťanských dějin vyhlášená společným pastýřským listem biskupa a ordinéřů 2ech a Moravy 29.listopadu 1987.
- Cesta pro všechny lidi do^yé v'Šle, cesta uzdravení a smíření, ookání
a obracení, hledání nosních holnotaa čerpání mravní síly pro život
v oravdě.
Každý rok je věnován je^ná důježité oblasti Života /jedné výzvě Písma/,
jednomu z českých svátci.
1988 - bl.Anežky a všech, kdo se zasvětili službě trpícím
SLUžbA ŽIVOTU - nezabiješ! Milujte se navzájem.
1989 - sv.Klementa M.Hofbauera a Jana Neo.Neumanna
VÍRA V ¥ O D H m í U SVĚTĚ - V jednoho Eoha bude3 věřit!
1990 - sv.Norberta, bl.Jana Sarkandera a všech svatých kněží
POSVĚCOVÁNÍ ŽIVOTA - ^omni, abys den sváteční světil.
1991 - bl.Zdisluvy a všech křest^nsk^ch manželů
RODINNÝ ŽIVOT - Co ťlh soojil, člověk nerozlučuj! Nesesmilníš!
1992 - sv.Ludmily a všech křesťanských učitelů a vvcbovatelů
VlfCHOVÁ"
VZDĚLÁNÍ - TRADICE - Cti otce i matku!
1993 - sv.Jana. Neoomuckého a v "ech m u č e d n í k za víru a ořesvědčení
PRAVDA A SPRAVEDLNOST - Nevydáš křivého svědectví.
1994 - sv.Václava a všech dobrvch hospodářů naší země
PRÁCE A SPOLTvFMS r Á ODPOVĚDNOST - Nepokradeš! Neste ovoce!
1995 - sv.Pra.kooa a všech svatých řeholníků
DUCHOVNÍ A TĚLESNÁ KULT trp A OSOBNOSTI -. Bůh stvořil člověka
k obrazu svému.
1996 - sv.Cyrila a Metoděje a všech hlasatelů evangelia
EVA^CPLIZACE A MODLITBA - Jděte a získávejte mi učedníky.
1997 - sv.Vojtěcha a všech oastýřů: Božího lidu
KRISTUS - °ÁN DĚJIN A OTEC BUDOUCÍHO VĚKU - Já jsem s vámi po
všechny dny.
Kéž tyto podněty sjednotí a oživí naše modlitby, kázání a rozjímání e~
vangelia, společné úvahy v rodinách a společenstvích, ekumenické rozhovory i dialogy s nevěřícími bratry, kéž inspirují naše umělce a myslitele, kéž vydají trvalé ovoce činu lásky, pokání a služby všem!
1989 - VÍFA V KOnFPNÍí* SVÉTÉ - Rok Klementa Maria Hofbauera a Jana Nepomuka Neumanna, redemDtoristů.
Přemýšlejme: Co dává víra nám - a co může dát lidem a světu okolo nás?
Jaký je vztah víry k dnešní kultuře a životním hodnotám lidí, jak odpovídají křestané na potřebv a hledání současného člověka?
Přioomeňme si dvw svštce z kongregace redemptoristů, misionáře z doby
vzniku moderní civilizace: sv.Klementa Mória HOFBAUERA /1751-1820/,
nar.v Tasovioích, anoštol Varšavv a Vídně /pouti 20.-21.5.v Brně a Tasovicích/,
sv.Jana Neoomuka NEUMANNA /1811-1860/, nar.
v Prachaticích, biskup a zakladatel škol v USA /pouti 17.-18.6,v Budějovicích a v Prachaticích/
Modleme se za oracovníky ve všdš a technice a za duchovní prohloubení
současné kultury a civilizace.
POZNÁVEJME A PROHLUBUJME SVOU VÍRU
BUČME SOLÍ ZF.KČ A S V Ě T L A SVĚTA
PřlPRAWIJTÍE CIVILIZACI LÁSKY

Oběžník arcibiskupství pražského č. 13/1988

Osnova témat na druhý rok desetileté obnovy 1988-89:

Listopad: 0 desetilet í _ o h n o v ^ co lze dělat, co Je v daném vikariátě
zvláště potřebné.
Prosinec: 3ituace_víry_u_náš^'"zvážení kvantitativních a kavlitativních
_

hledisek; kudy. vedou.cesty dále.

:

Leden

: 0_obrazu_3oha>: správný a nesprávný obraz Boha.

Únor

: Křest_Jako stvrzení^obrácení^člověka: problematika křtu
dospělých; seznámeni se b náplní obřadu přijetí dospělého—-'
do společenství Církve.

Březen

: Osobní_vztah_k_Ježíši^ christocervtrická víra prakticky.

Duben

: Quch_svat^_a_sgolečenství^církvej^ z hlediska prožívání
křestanské víry i z hlediska výchovy k ní.

Květen

: Jak_gředávat_víruj: praktické podněty z "Evang. nuntiandi"
a ze zkušeností přítomných.

Červen

: Styl pastorace s ohledem nagředáváni víry: pokxačxu^árví
předchozího tématu.
/

Září

.

• . ;/;

v

: Úloha společenství při uváděni do křestanského života:
výměna praktických zkušeností.
•v

Říjen

: Ohlédnuti se na končící druhým rok, desetiletí:
srovnání očekávání /listopadové konference/ s výsledkem.
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ÚKTSLY A ? 0 5 T O L Á t ^ Ó W , ! T B Y -NA ROK 1989
LEDEN

-

- Aby byla všude respektována náboženská svoboda a aby všichni
věřící se účastnili úsilí o spravedlnost a mír.
naše vystěhovalce,-zvláště v Novém světě, aby si na přímluvu sv.Jana Nepomuckého.Neumanna uchovali svou víru.
ÚNOR
- Aby kněží, řeholníci i laici modlitbou, skutky pokání a svátostnou praxí svorně vzdávali úctu Bohu a sloužili bratřím
a sestrám.
- Aby na přímluvu sv.Klementa Marie Hofbauera a ctihodné Mladý byl u nás vždy hojhý s počet povolání ke kněžství a k životu oodle evanffelních rad.
BŘEZEN - Za oběti válek a násilí, zvláště na Blízkém Východě a v zemích jižní Afriky..
- Aby svatořečení naší-blahoslavené anežky bylo mocným podne^tem k prohloubení náboženského života v naší vlasti.
DUBEN
- Za postupné rovnoměrné snížení atomových i konvenčních zbraní a za účinnou kontrolu obchodování se zbraněmi.
- Abychom na přímluvu sv.Vojtěcha byli vedéni ke Kristu svatými biskuoy.
v.-»-/:?!..*'.-' - .
:
KVĚTEN - Aby mladí oodle příkladu ^anny Marie odpovídali na Boží volání ^s vírou, velkomvslností a misionářským smýšlením.
- Za všechny.,-kdo oodle ©říkladu sv.Jana Nepomuckého Neumanna
slovem i Dříkla&em vlastního života nezadatelná Boži práva.
*ERVEN - Aby Kristovo Srdce oósilovalo rodiny a je uschopňovalo podávat svědectví jejich víře a lásce.
- Abychom si na přímluvu sv.Klementa Hofbauera, apoštola mezi
vídeňskou inteligencí, byli vědomi, že technické a vědecké
vynálezy mají oravou hodnotu a cenu jen když jsou vyváženy
mravní a duchovní sférou.
ČERVENEC- Za všechny, kdo troí, a zvláště za oběti nevyléčitelných nemocí .
- Abychom na Dřímluvu svatých Cyrila a Metoděje byli věrně oddáni Apoštoiskémúí^Stolci.
- Za větší vzájemnou úctu a solidaritu mezi národy, zvláště
SR?EN
v zemích Latinské Ameriky.
- Za naše rodiny, aby v nich na přímluvu blahoslavené : Zdislavy děti rostly v moudrosti před Bohem £ před lidmi.
ZÁŘÍ
- Aby mladí dovedli uvádět ve skutek v duchu evangelia hodnoty jako jsou svoboda, lidské povznesení a společné blaho.
• Za .politiky a státníky, aby ve světě vždy vládla spravedlnost a mír. '
ŘÍJEN
• Za kandidáty ke kněžství a k řeholnímu životu, zvláště za
ty, kdo se ořioravují sloužit mladým církvím.
- Abychom si na přímluvu sv.Jana Nepomuckého Neumanna vážili
daru svobody,.};0sobní i národní.
LISTOPAD- Za mladé národy, zvláště v Africe, aby s pomocí vyvinutějších států dosáhly svého všestranného oovznesení a plně využívaly svvch bohatství.
- Abychom nesledovali sv.Klementa Hofbauera v jeho Devné víře
a nezdolná vytrvalosti ve službě Bohu i bližnímu.
Pro&inea- Aby °anna Maria a sv.Josef ooatrovali všechny rodiče a byli
' jim vzorem a oři kladem.
- Za nás národ, aby iesetiletí obnovy na přímluvu našich nebeských ochránců ořispělo k odouíítění vin, zhojení jizev minulosti a k uzdravení celé společnosti.

Oběžník arcibiskupství pražského č. 13/1988
Neděle nebo Jen "víkend?"

Žijeme v době,kdy Je dost těch,kteří už neznají neděli,Jak tomu
bylo dříve,ale Jen "víkend" Jako konec týdne. Je to však tragické,že
Jsou i křesťané,kteří mají v době současné tento pohled na neděli.
Za této situace

musíme s velkým uvědoměním myslet na třetí přiká-

zání Boží: "Pomni,abys den sváteční světil!" Pomni, to znamená: pamatuj ,nezapomeň! Třeba znovu a znovu na to nejen myslet,ale také si být
toho plně vědom, co to pro nás znamená a k čemu nás to zavazuje. To
znamená: být přítomen opravdu zbožně na celé mši svaté,nekonat nepotřebné všední práce a věnovat se více upevnění a prohloubení našeho
duchovního života. Na to musíme myslet a to do všech důsledků, že i nej
delší pozemský život člověka uplyne Jako mihnutí okamžiku. A když ve
chvíli smrti povolá Bůh naši duši k sobě, nastane pro ni život bez konce, věčně a bude takový, Jak si jej člověk zasloužil svým pozemským
životem. Na to myslet,podle toho žít, Je Jedině správná životní filozofie. Na to nemyslet,podle toho nežít,Je největší životní tragedie!
Nemusí nám být líto,že Jsme nežili ve Svaté zemi, v Palestině v době
kdy tam veřejně působil náš Spasitel Ježíš Kristus. On tehdy k lidem
přjšel,Je učil,uzdravoval nemocné a i některé mrtvé vzkřísil,ale zase
odešel. K nám přichází Pán Ježíš každý den při mši svaté na oltář,kdo
Je připraven,může přistoupit i k sv. přijímání a může mít v sobě Pána
Ježíše, a On zůstává s ním tak dlouho,dokud není Sv. hostie ztrávena,
ale Pán Ježíš zůstává s námi ve svatostánku ve dne v noci. Pro koho?
Pro nás!
V tom Je velká výzva ke každému z nás, abychom k Němu přicházeli do
kostela co neJčastěJi,ale zvláště,kdy Je to naší radostnou povinností v
neděle a zasvěcené svátky na mši svatou. A Je samozřejmé,aby to bylo i
během týdne,kdy Je nám to možné.
Proto žádný pouhý "víkend", ale radostný den Páně a to za každého
počasí a v každé situaci!
Ano, pro nás Je Pán Ježíš ve dne i v noci ve svatostánku a na oltáři
při mši svaté a proto budme i my s Ním!
Je nejvyšší čas,abychom my křestané zvláště naším osobním příkladem
zahájili velkou akci:
ZA NAŠÍíYl SPASITELEM JEŽÍŠEM KRISTEM NA OLTÁŘI PŘI MSI SVATÉ A VE
SVATOSTÁNKU !

- 8 -Fyzik a křesťan konvertita Dr. Dočenko:
/Jeden z největších znalců Jaderné fyziky - přeloženo z kanadského čas./
J^k Jste přišel k víře v Baha?
Počas II.světové války Jsem pracoval Jakcí' mladý kovodělník za velmi
těžkých podmínek na Sibiři. Pak Jsem byl povolán na vojnu. Koncem války
1944 přemístili naši rodinu na Ukrajinu. I zde Jsem pracoval Jako kovodělník. Toužil Jsem však po vzdělání. Přihlásil Jsem se na střední elektronickou průmyslovku. Počase mi dovolili Jít na dva měsíce domů navštívit své drahé. Bylo to v srpnu. Jednou odpoledne Jsem si zašel de
Jakési staré kůlny a lehl Jeem si na seno,že si pospím. Když Jsem spal,
svezl Jsem se po seně až ke stěně. Když Jsem se chtěl odsud dostat,dostával Jsem se stále hlouběji až Jsem se ocitl bos na zemi. Nohami Jsem
zavadil o nějaké časopisy a starou knihu. Levá strana knihy měla vždy
staroslovanský text a na pravé straně byl .ruský překlad. Četl Jsem:
Evangelium našeho Pána Ježíše Krista. Zmocnilo se mne přitom něco Jako
strach spolu se zvědavostí. Pomyslel Jsem si na zříceniny kostela v naší obci. Komunisti jej prý vyhodili do vzduchu. Tvrdili,že náboženství
Je škodlivé a hlásání evangelia pokládali za zločin. Knihu Jsem si starostlivě skryl pod košili,šel Jsem domů,zavřel Jsem se do své světničky
a četl Jsem a četl. Bylo to pro mne cosi zvláštního. I když mi to bylo
clzí,nebot Já Jsem tehdy obdivoval Stalina a věřil Jsem,že všechno,co
slouží proletariátu i když Je to Jakkoliv zlé,Je mravně dobré.
Odmítal Jste tehdy to, co Jste četl?
Ano,ale gřece mne to Jen přitahovalo. Ačkoliv Kristova nauka a příkazy
mne naplnovaly strachem. Bylo mi Jasné,že má-li pravdu Kristus,pak všechen materialismus a Jeho útoky proti náboženství Jsou faleš a klam.
Kristus mi mluvil v evangeliu c lásce,zatímco Já Jako stoupenec Marxe
a Lenina,musel Jsem být připraven zrazovat a to nejen souseda,ale i
vlastní rodinu.
Seznámil Jste se na svých studiích s něčím,co vás vedlo k Bohu?
Ano,v roce 1945 Jsem se dostal na universitu do Lvova. Studoval Jsem
matematiku a fyziku. Při studiu fyziky mne velmi zajímal zákon entropie.
Mám-li to vyjádřit Jednoduše podle tohoto zákona každá částečka hmoty,
např. molekula,atomy,elektrony atd. Je-li ponechána sama sobě, se v
krátkém čase degeneruje. Částice hmoty degraduji k ternu,aby se vysvobodily ze systému,který tvoří. To tedy značí,že celý hmotný Vesmír by se
Již dávno rozpadl,kdyby ho spolu nedržela úžasná nehmotná síla,která Je
silnější než tento degradační zákon,entropie., Tyto a Jiné skutečnosti
mne vedly k tomu,že Jsem ponenáhlu začínal věřit v Boha,začal Jsem Ho
uctívat a mluvit s Ním v modlitbě. V roce 1949 Jsem ořešel do Leningradu a pod vedením slavného přírodovědce Jakuba Frenkela psal tam svou
doktorskou práci. Když J§em se Jednou přehraboval v Jeho knihovně,obJevil Jsem v ní Písmo sv. Úžasně mne to překvapilo,protože v tom čase bylo velmi nebezpečné mít doma Písmo sv 0 Ateisti ho vyhlašovali za nejhor—
šlho ideoologického nepřítele. Pak Jsem studoval v Moskvě. Potom Jsem
se rehabilitoval a dostal Jsem so do Sovětské akademie věd,do oddělení
pro výzkum interkontinentálních a kosmických raket. Tu Jsem se dozvěděl, že v sovětských koncentračních táborech likvidovali přes velkou
čistku více než 12 milionů lidí. Tato zpráva mne přímo zděsila a všechno se mi pak zošklivilo. V roce 1957 Jsem přešel do Kyjeva do ústavu
pro Jaderný výzkum. Na Jaře 1958 přišel za mnou příslušník tajné policie Zaki votkin a žádal ode mne scolupráci« Měl Jsem mu podávat zprávy
o důležitých objevech na poli Jaderné fyziky a zároveň informace o svých
spolupracovnících. Buh mi však pGuohi,že isem při této činnosti žádného
kolegu nezradil. Naopak se mi paueřilo odhalit několik tajných provokatéru. H 0 čase mně navrhli,že mne pošlou do zahraničí,ale právě tehdy
Jsem zjistil f že m ů j otec i manželka pravidelně o mně oodéva-fí zprávy
tajné policii.

- 9 - Duševně mne to úplně zničilo. Značilo to smrt mého rodinného života.
Začal 3'sem dostávat ¿áchvaty strachu. Pamatuji si, Jak Jsem se tehdy
m o d l í v a l . Baže :můj ,'át buď zemřu,nebo mne odtud vysvobod. Deprese někdy
p ř e v y š o v a l y m é lidské síly. mezitím Jsem se stal ředitelem laboratoře
pro J a d e r n ý výzkum na Kyjevské universitě. V roce 1966 mne poslali do
Kanady. Odtud Jsem měl Jako člen vědeckého štábu posílat do Ruska
všechny objevy na poli Jaderného výzkumu. Při svém příchodu do Kanady
Jsem na stolku nalezl Písma sv*
třesoucíma rukama Jsem ho otevřel.
Pgtom Jsem pohádal o asyl,později Jsem požádal o křest a dnes Jsem
štastným křestanem.
. •
Jako vědec,Jak se dnes díváte na'Písmo svaté?
Písmo svaté Je velkolepá kniha víry;. Popisují se v ní velké Boží činy
pro ty,kteří věří. Jejich víra nepotřebuje žádného vysvětlování. Ti,co
světlo nevidí,pochybují o Jeho exjstenci a Je to nevděčná úloha vysvětlovat slepému,co Je to světlo. Hlavně když tvrdohlavě popírá Jeho
existenci. Každý člověk má však v sobě bezpečný smysl pro pravdu,když
se ho v Jen někdo nezmocnil a nesmyl mu-mozek. Exaktní rozumové myšlení
posilňuje a osvětluje víru,převrácené' rozumkářství Ji však může zahlušit. Nepřítel pravdy a člověka - nepřítel číslo Jedna Je satan.Již Jednou svedl člověka k egocentrlcké vzpouře proti Bohu a dnes se ho pokouší klamnými důkazy odvést od pravdy,Jež Je Písmš svatém.
Která událost z'TPisma sv. má pro vás největší význam?
Je to událost na Kalvárii z 23.hlavy Lukáčova evangelia. Kající lotr
praví umírajícímu Kristu: vzpomeň si na mne,až budeš ve svém králoství.
Ježíš mu praví: vpravdě ti říkám,že Ještě dnes budeš se mnou v ráji. V
této události nacházím pro sebe všechno,Je v ní nadeJe,víra-i láska,Je
v ní i strach před bolestí,ale Je v ní i světí» věčného života ve společenství s 8r;hem.
Jako sovětský vědec dobře znáte i dialektický materialismus. Je skutečně tak vědecký,Jak to o něm propagandisticky tvrdí?
Dialektický materialismus /diamant/ vtloukají sovětským vědcům do hlavy bez ustání. Nejednou se při tom postupuje proti vědě. Když přišel
Einstein se svou teorií relativity v Rusku se Jí hned zmocnil neodborník Lenin a vyhlásil,že Einstein v ní popisuje Jen pohyb hmotných těles, Jež se pohybují velkou rychlostí. Po Leninovi.se Již každé Jiné vysvětlování vyhlašovalo za zbytečné a toto nám v Rusku zabránilo pochopit .důležité zákony vesmírného dění. Za Stalina se ve Jménu diamantu
potláčela studia a výzkumy na poli genetiky a tak to pokračovalo Ještě
dlouho po Jeho smrti a tak se to dělá i na Jiných vědeckých polích.
Každý vědecký obJev,který se odchyluje od úřední materialistické filosofie se potichu a houževnatě překrucuje a ničí.
Co byste řekl o poměru vědy a víry?
v

Říkám s velkým přesvědčením: povrchní věda přivádí k ateismu,ale pravá,
hluboká a objektivní věda přivádí k víře v Boha.

.t

o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o
Budoucnost náleží věřícím,nikoli nevěřícím a pochybovačům
Budoucnost náleží odvážným,kteří statečně věří a jednají,nikoli
malomyslným.
,•
Budoucnost náleží těm,kteří milují,nikoliv těm,kteří nenávidí'.
/Pius XII./

Rok 1988 skončil. Jak dál v roce 1989.
' Rok Í988 byl pro katolíky u nás obzvlášt významný. Byl to především
mariánský rok 1987/88. Byl to také první rok desetileté duchovní obnovy.
Byl to však rok takové aktivity věřících,že to mělo vliv i na aktivitu
ostatních občanů u nás. Byla to především podpisová akce 31 bodové^petice za náboženskou svobodu,která v prvních měsících tohoto roku překvapila svým rozsahem a průběhem a stala se největší podpisovou akcí neřízenou neb» nevyvolanou státními orgány,Jaká se kdy konala v socialistických státech. Je třeba připomenout,že na jejím úspěchu měl rozhodující
podíl Otec kardinál Tomášek,který si uvědomil,že nastal vhodný čas a celou akci nejenže podpořil,ale také veřejně vyzval k podpisu petice a označil to za vážnou povinnost svědomí. Od této podpisové akce se docílilo
víc,než se čekalo. Tím se nemyslí Jen množství podpisů,ale i vědomí spoluodpovědnosti a pochopení věřících,že nelze mlčet,když se církvi odpírají její základní práva.
c
Tato podpisová akce byla pro mnohé věřící příčinou jejich vnitřní přeměny ,posilnění jejich odvahy a prohloubení zájmu o víru a duchovní život a oživení jejich solidarity k pronásledovaným. Toto se projevilo
velkým dramatickým shromážděním věřících v Bratislavě i veřejným modlitebním shromážděním v Olomouci 11.prosince. Důležitou součástí duchovní
obnovy se pak staly ve zvýšené míře než v minulých letech poutě,které na
Moravě a Slovensku byly vždy samozřejmé,tentokráte se však stávají samozřejmostí i v Čechách. Je však důležité,že značná část z nich Je účelně využívána k modlitební aktivitě za Jmenování biskupů do osiřelých diecézí a za svobodu pro Církev. Tato aktivita se projevila i v pravidelných modlitebních shromážděních např. v Olomouci,v Brně i dalších místech. Rok 1988 dal také vznik různým modlitebním aktivitám věřících
ovlivněných často zjevením P. ÍYlarie v fYledugorJe.
Všeobecná aktivita věřících se projevila i v neoficiální publikační
činnosti. Na ÍYloravě vzrřlkly dva nové časopisy. Čtvrtletník "Společenství"
a čtrnáctideník "Křestanské obzory". Ve zvýšené míře než v minulých letech se také neoficiálně vydávají různé náboženské neperiodické publikace včetně papežských encyklik.
Výrazem kvalitativně vyšší činnosti v oblasti hájení náboženských
práv a svobod Je v posledním čtvrtletí založené Sdružení katolických
laiků s názvem-Pokoj na zemi,která si dává zá hlavní úkol praktické ustečnování a prosazování desetiletí duchovni obnovy a důsledné prosazování 31 bodové petice u státních orgánů. Je to vlastně veřejně organizované pokračování a zastupování těch-asi 600.000 podepsaných věřících. Přejeme si čestnou spolupráci se státními orgány,která by byla upřímným dialogem a ne Jako dosud monologem z Jedné strany a kolaborací z druhé
strany. Také maximální spolupráce s Otcem kardinálem,pozděJi s biskupskou konferencí,Jakož i upřímnou spoluprací s duchovním otcem v každé
farnosti. Stejně se předpokládá i spolupráce se všemi neoficiálními
strukturami občanů různého zaměření,které usilují o spravedlivé řešení
problémů u nás. I v tomto případě Otec kardinál prozíravě toto Sdružení
SKL písemně 22. října 1988 podpořil.
íílusíme s velkým uspokojením ocenit,že při manifestaci ke dni lidských
práv,která se konala v sobotu 10.prosince na Škroupově náměstí v Praze,
kterou pořádali nezávislé a z hlediska náboženského a ideologického neutrální organizace,byl v její pětibodové rezoluci také bod,ve kterém se
žádalo,aby na základě 31 bodové petice bylo zahájeno seriozní Jednání,
které by směřovalo k plnému zajištění náboženských svobod. Podanou ruku
přijímáme k vzájemné spolupráci. Vcelku tedy možno uznat,že v roce 1S8G,
v roce zdánlivého i skutečného pohybu ve všech oblastech veřejného životn
Jsme vykročili správným směrem.
Zdá se,že nastávající rok 1989 bude rokem rozhodujícím a to v různých
tiblastech našeho života včetně oblasti náboženské. Vše bude v pohybu.Připravuje se .např. nová Ústava, přičemž t i členové z. řad katnlítců, kteří is'• •
v k o m i g i pro její p ř í p r a v u z á r r u k o w , 2 e b c i d o u zájmy věřících o b r
a
spolehlivé píbsaarovány.

- U ç
Přitom Ústava má v našem právním řádu výjimečné postavení a-měli by v
ní být Jasně zakotveny mima Jiné i vSeébny náboženské svobody,tak aby
tyto svobody a práva nemohly být kráceny právními předpisy nižší pracovní síly:ooeb(ížadmi!3ái3itrativní praxí;orgánů státní správy. Touto náležitostí • Jsme-se-gabývali-v-bodech 29 a 30 naší petice a právě tyta,body byly předmětem ostré kritiky našich oficiálních sdělovacích prostředků. Stéjně n e p j j í Z B i v i > i o b . q § n é zastoupeni i v nově ustaveném
oficiálním výboru pro lidská práva. X v tomto případě bychom měli hledat cestu k nápravě.
Otázka prosazování náboženských práv a svobod,Jak byly formulovány v
31 bodovénpeSt^Qiižéslybleu státních orgánů uvázla na mrtvém bodě,přestože byla podpořena tak mohutnou iniciativou věřících občanů. Je proto
třeba:: hledat-další*úěiOOB formy,které by přiměly státní orgány k zásadnímu.obratu v této: \Aěei. cOssud sázely na naši. nejednotnost,nesvornost,
na náš strach.
V období před začátkem petiční akce zastávaly oficiální otáthí a
stranické orgány stanovisko,že mezi státem a církvemi včetně římskokatolické neexistují žádné zásadní problémy,že dopisy Otce kardinála
Tom|ak4 5sou Jen nějaké neopodstatněné nereálné požadavky církevního
předs 1 t e l e ¿které nemají podporu u ostatních věřících. Bylo mu to také řečenaitím;známým výrokem,že Je generál bez vojska. Přistoupíme-li
na -"feotQ^RiJJfM^oy.ání, pak po výsledku .petiční akoe-.Již to neplatí. Přesto
tuto mohutnou podpisovou akci pokládají státní orgány Jen za Jednorázovt?M ,'Jíl qUbytou.věcí. Především z toho důvodu bylo-, založeno Sdružení
katoliekýeh-ilaiků,které by mimo Jiné své úkoly byl® • především mluvčím
a zás tugc^mr-t-ěch-.600. 000 věřících,-kteří tuto petici: podepsali : a Jako
zástupci farností,děkanátů /vikariátů/,diecézí ayvšech tří provincií
/české,moravské ,-áS;íovenské/ by vyjadřovali svá stanoviska Jménem katolických laiků. r-P.omnívám se však, že toto všechno tnesitačí. -Domnívám se
proto,že podobně Jako otec kardinál Tomášek ve švům dopise ze dne 4.1.
1988 Jednoznačně podpořil 31 bodovou petici,pak Je také třeba,aby se
takto. Jasně a ve-řéjně vyjádřili . i všichni vysvěceni •'a .z hlediska církevního práva právoplatní-biskupové,at Již Jsou státními orgány uznáváni nebo ne. Dále aby se takto postupně vyJádřili. i.íostatní ordináři
všech diecézí /i když to někteří odmítnou/, po nich rosit a tni církevní
hodnostáři,preláti,děkani,místoděkani,probošti,kanovníci atd. Naposledy
pak všichni ostatní kněží. Kněží Jako poslední proto.,že Jsou vystaveni
největšímu nátlaku a vydírání,že Jim bude odebrán státní souhlas k výkonu duchovní služby. ^Toto navrhované řešení- /připouštím,že snad může; být i Jiné vhodnější/
vyžaduje mnoho statečnosti,svornosti a moudrosti od vš^ch: zúčastněných,
ale také naše maximální soustředění, abychom svými módiliibami,posty- a '
dobrými skutky si Je vymodlili. Aby byly především obsazeny všechny diecéze řádnými ,moudrými;-.,a; svatými biskupy. Domnívám
<žr.e. pokud' by i po
tomto našem úsilí se nedocílila náprava,pak bychom měli""požádat a popros! t ^ Sv atého Otce v Rímě,at jmenuje bez ohledu na mínění státních orgánů řádné biskupy do všech naši.ch diecézí. Jsem přesvědčený, že všichni
kněží a církevní hodnostáři i^'věřící laici by-totů-^ffréfrav^hí-plně respektovali a podpořili. I všech ostatních ohlastec^ktefé...gsou, předmětem
nezákonného upírání náboženských práv a svobod by bHom..si"' měli ' s ami náboženskou svobodd udělit a podle toho Jednat,hebcí je to nejen v souladu
s^mezinárodními : pakty ó;-občanských a lidských přávěch, ále ' Je to oprávněná Jednání i podle zásad marxismu-leninismu, že číi-ŘeV šě musí stát
úplně svobodnými,na státní moci nezávislými spolky občanů stejného
smýšlení a že Je třeba skoncovat s hanebnou, a-piokletou miSulostí,kdy
církev byla v nevolnické závislosti na státu.
jCí^.j-;
V den sv .Štěpána, prvomučedníka Církve

.

..

i; joí* '

.. v .

Augustin Z v r á t i l
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Konciliářní proces za spravedlnost, mír a záchranu stvoření
/ Zkrácený text dokumentu,vydaného komisí "Iustitia et pax" Berlínské
biskupské konference /
V poslední době se hodně hovoří o pojmech Jako: mírový koncil,světové ekumenické shromáždění aj.
Tento pracovní text se snaží stručně shrnout,co tyto pojmy znamenají a vyjádřit,co říká katolická církev NDR k pojmům: spravedlnost, mír
a záchrana stvoření.
Myslenka_mírového_koncilu
V době,kdy mnozí neměli Ještě Jasno o tom, co přinese světu nacistické uchvácení moci v Německu,rozpoznal evangelický teolog Dietrich
Bonhoeffer s prorockou Jasnozřivostí blížící se nebezpečí vá^ky a za
poslední možnost záchrany považoval mírový koncil všech křesťanských
církví.
Při ekumenickém ehrtiftáždění v roce 1934 burcoval mj. těmito slovy:
"Kdo vyzve k míru tak,aby to slyšel celý svět,aby to byl přinucen
slyšet? Jednotlivý křestan to být nemůže. Ten může pozvednout pouze
svůj hlas a vydávat svědectví tam,kde všichni mlčí. Mocní tohoto světa
však půjdou kolem něj bez slova. Jednotlivá církev sice také může svědčit a trpět - 'kéž by to udělala - ale i ona bude umlčena mocnostmi
nenávisti. Pouze veliký ekumenický koncil Jedné svaté církve Kristovy
z celého světa to může v říci tak,že svět skřípaje zuby bude muset vnímat slova o míru. Nebot tato Kristova církve může ve Jménu Kristově
vzít svým synům zbraně z rukou, zakázat Jim' válku a vyhlásit Kristův
mír nad šíleným světem."
V roce 1943 byl Jako člen hnutí odporu zatčen a 9.4.1945 v koncentračním táboře Flossenbürg oběšen.
Zakladatel mírového sdružení německých katolíků a hnutí Una sancta,
katolický kněz Max Josef (Yletzger,převzal krátce po vypuknutí 2. světové
války myšlenku mírového koncilu a předložil Ji tehdejšímu papeži
Piu XII. Pro své politicko-pacifištické působení byl několikrát vězněn
a 17.4.1944 stat.
P. George Zabelka /USA/,který doprovázel hirošimskou komisi po svržení atomové bomby,varoval: "Je nezbytně třeba svolat., ekumenický koncil
záštím účelem,aby se Jasně řeklo,že válka Je absolutně neslučitelná s
Ježíšovým učením.
L'á^£!2_delegátů_evangelickÝ^
Na 6. zasedání Světové rady církví ve Vancouveru v roce 1903 přednesli delegáti z NDR návrh na svolání všeobecného křesťanského mírového koncilu,Jak to považoval za nutné Již Dietrich Bonhoeffer tváří v
tvář hrozivé 2. světové válce před 50 lety.
Návrh prof. C.F. von WelzaAckera na evangelickém shromáždění v Dílsseldorfu v roce 1985
Na 21. německém evangelickém shromáždění v Düsseldorfu v roce 1985
formuloval fyzik a filosof prof. Weizsäcker ve svém návrhu mj.:

- 13 - "prosíme církve celého světa,aby svolaly mírový koncil. lYlír Je podmínkou přežití lidstva, a dnes -není zajištěn. Na ekumenickém koncilu
musí církve vyslovit slovo,které nebude moci lidstvo přeslechnout.Cas
kvapí. Prosíme vědní církví,aby udělaly vše pro to,aby se koncil mohl
co nejdříve sejít." :
.
V přibližně stejně době se vedení 5RC v Buenos Aires rozhodlo podniknout rozhodné kroky k zahájení koncilátního procesu a k přípravě
světové konference o spravedlnosti,míru a záchraně stvoření.

Zatímco Dietrich Bpnbpeffe'ir, Max Josef ÍYletzger a prof. Weizsäcker
hovořili o mírovém'kohcilii,rozhodnutí 3RC hovoří o světovém shromáždění a konciliámilm-profceBu.Proti termínu "ekumenický mírový koncil"
vznikly totiž značné námitky Jak v pravoslavné^tak katolické církvi.
Cílem snažení V-šak zůstává,aby všechny křestanské církve zaujaly
pokud možno Jednotné a závazné stanovisko v otázkách spravedlnosti,
míru a záchrany stvoření, i když Jinou cestou než mírovým koncilem.
Proto vznikl návrh na svolání světového ekumenického shrsmáždění.
Pojem "konciliární procese' má dvě-.dimenze. Církve se mají snažit
připravovat okamžik,kdy skutečný univers ální koncil bude moci hovořit
za všechny křestany, a učit se vzájemné vztahy budovat konciliárně.
Konciliární proces však zahrnuje i dialog církví na všech úrovních,
což znamená,že bude veden blíže základně a nebude obsahovat pouze problémy, o nichž mohou mluvit Jen experti.
•
O"-'.; yí'
Jednotlivé_fáze_konciliárníh^
<3 . ř V:- ~ '
'••• "
V.rpe.e 1988 by se tento proces měl odehrávat nejprve mezi církvemi
některých zemí. V NDR asi na dvou či třech shromážděních /pozn. překl.
První shromáždění se konalo 13. a 14. 2.1988/
•Začátkem roku 1989 by mely církve všech států helsinské konference
koordinovat své návrhy a předpoklady na tzv. severské konferenci.
Pro rok 1990-se plánuje světové shromáždění,které by mělo uzavřít
první fázi končiliárního procesu.Ten by tím však neměl být ukončen,
zatím ale nejsou Jasné představy o dalším vývoji a průběhu.
(Yio.žn

atolické církve na konciliárním procesu

Berlínská biskupská konference rozhodla v prosinci 1986,že na přípravných pracech v NDR se za katolickou církev budou podílet 3 pozorovatelé.
, :
Podle rozhodnutí BBK z rposince 1987 se ekumenického shromáždění
za spravedlnost,mír a .záchranu stvoření v roce 1988 za katolickou církev zúčastní 25 delegátů biskupské komise "Iustitia et pax". Současně
BBK stanovila podmínky účasti, a to:
- mandát komise zaniká / jestliže nebude zajištěna svoboda delegátů
před vlivy sil,stojících mimo zúčastněné církve,
- katolické církvi bude rezervována Jedno místo v předsednictvu
konference,
•
0 _
- při oficielních prohlášeních ve sdělovacích prostředcích musí být
předst
avitele katolické církve umožněna vyjádřit případné odlišné
stanovisko
Pode! ústních a dosrúd oficiálně nepotvrzených Informací vyslovili s
účastí na evropském shromáždění Jménem rady evropských biskupských
konferencí její předseda kardinál Basil
Hume.,
Na světovém shromáždění v r. 199G má katolickou církev zastupovvat
papežská komise "Iustitia et pax" a Sekretariát pro Jednotu křestanú.
/rovněž dosud oficielně nepotvrzeno/.
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Katolická církev v NOR formulovala problémy,stanoviska a úkoly církve
a křestanů v otázkách spravedlnosti,taíri_i a záchrany stvoření přecievším
ve třech dokumentech:
Služba církve v otázkách smíření a míru
, v
/dokument pastorální synody NDR,Draž(Sany 1975/
Společný pastýřský list biskupů-NDR
/ke světovému dni míru 1983/
Katolická církev s vgpialistickém státě
/pastýřský list katol. biskupů NDR kněžím a Jáhnům 1986/
Tato problematika Je obsažena rovněž v pozdravném projevu biskupa
dr.Wankeho na evangelické synodě v Crfurtu 1966, a v kázáních kardinála
dr.fiieisnera a biskupa dr. Wankeho v 0ráž8an«ch 1987 při setkání katolíků.

- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o -

ilání^v atik ánskéha^xo^hiSS^i. 1 • 12.1988
/

Londýn: Podle slov Konstantina Charčeva,předsedy rady pro nábožensko
záležitosti, Sovětský svaz nepři- ateistickým státem.
Charčev to vyhlásil na tiskové konferenci nedávno v Londýně. Existuje
úplá odlttka mezi církví a státem a oficiální stanovisko vlády Je,že
nemá nic, co do činnosti církve.
Když se v průběhu našich dějin bojovalo proti církvi a zavíraly se
kostely a dělaly se Jiné administrativní zásahy proti církvi, bylo to
falšování marxismu,právě tak, Jako osobní kult Stalina. Falešnou teorií
bylo i to,pokračoval Charčev, že v socialismu nebp v komunismu církev
a náboženství nemají žádné místo.

12,

12.1988

NDR: Tváří v tvář vážné situaci místních církví v Československu,
biskupové Německé demokratické republiky ujistili československé katolíky svou solidaritou v modlitbách.
Berl ínský kardinál Joachim ITleisner zaslal pražskému arcibiskupovi
kardinálu Františkovi Tomáškovi telegram, v němž povzbuzuje československé katol-íky k naději a důvěře.
Jako předseda berlínské biskupské konference kardinál lYleisner mnohokrát navštívil svého bratra v biskupském úřadě kardinála Tomáška.

Refbrma: ¿.kousejme zlepšovat církev tím,že se sami budeme stávat lepšími,
ÍYiy všichni,každý z nás zvláště,! společně, Jako církev, bychom
se měli modlit: Pane,ber mě Jaký Jsem, s mými chybami, s mými
slabostmi,ale udělej mě takového,Jafc ty chceší

- 15 - Jak informují o modlitebním shromáždění v "Olomouci konaném
L 1.12.1988, olomoucké noviny Stráž lidu:
- : Uvfc
-i )
K_narušení_klidu^a_gořádku

*:

Vžera se několik našich čtenářů telefonicky dotazovalo,co se dělo r
v nedáli 11. prosince v poledních hodinách na náměstí Míru v Olomouci.
tóHtěmto událostem lze sdělit Jen to, že z iniciativy nelegálních nábqžertských struktur a stoupenců Charty 77 se v prostoru náměstí uskutečnila nepovolená akce,jejíž záminkou se stal požadavek propustit z
psychiatrické léčebny v Kroměříži Augustina Navrátila,signatáře neoficiální žádosti katolíků,adresované státním orgánům a obsahující nepřijatelné požadavky,Jež Jsou v příkrém rozporu s dosavadní praxí vztahů
.edeialistického státu a katolické církve. Skutečností zůstává,že podob-.
—3fráí» shromáždě ní mohou Jen narušit probíhající proces komplexní spále-,
čenské-přestavby,že nijak neprospějí atmosféře významných přeměn,kterými nyní .procházíme.
.
.
4

J

V rubrice: A váš názor, se pak k tomu vyjadřují čtenáři. Samozřejmě
že přední misto v ní zaujímá tajemnice OV ČSL v Olomouci Jarmila
lYlikulenková:
"Já i další ^členové ČSL našeho okresu vítáme veškerá pozitivní ujednání mezi československou vládou a katolickou církví,očekáváme,že se
bude v započatých Jednáních pokračovat, a proto nesouhlasíme s pokusy
Jr.něk terých skupin občanů toto Jednání ztěžovat. Jak Jsem se dozvěděla,
.•od členů naší strany,o akci,uspořádané v nědli 11. prosince na náměstí
rUíru v Olomouci z iniciativy nelegálních náboženských struktur a stoup&niau Charty 77, předem vůbec nevěděli a osobně její průběh nesledovali,
většinou se o ní dozvěděli až z úterních novin."
Zveřejněné.dopisy odsuzující totg modlitební shromáždění zaslali
- tito další. občané: Ing. Oldřich (Ylěštánek, ředitel SES v Olomouci, Petr
Pouk z moravských tiskařských závodů v.Olomouci, Alexandr BBgi,trenér
Dukly Olomouc, František Tůma,dělník ze v Stěrkoven a pískoven Olomouc,
členové předsednictva okresního výboru Českého svazu protifašistických
.;boJovníků v Olomouci a.další.
Tajemnice OV ČSL v Olomouci by si mohla vzít příklad"ze své kolegyně
tajemnice OV Československé strany socialistické V Olomouci,která ve
svém dopise modlitební shromáždění neodsuzovala,Jert se p něm zmínila'
neutrálním způsobem:
"Poněvadž vím o této akci pouze z vyprávění,těžko k ní zaujímám
stanovisko. Domnívám se však,že demokratizační proces,který v naší společnosti nyní probíhá,dává možnost všem naším občanům.ve větší míře vystupovat se svými názory. Jde však o to,abychom nepodléhali vlivům Jižných lidí,ale obhajovali skutečně své vlastní přesvědčení e "
.••i -:c r ".
.
Květoslava Sperková
- o - o - o - o - o Stí^nost na postup orgánů VB dne 11.12.1988 v Olomouci při modlitebním shromáždění za propuštění Augustina Navrátila, zaslal Okresní prokuratuře v Olomouci Richard Adamíček - Jeden z asi deseti zadržených.
Poukazuje na brutální zacházení s některými z účastníků shromáždění
a několikahodinové bezdůvodné zadržení na stanici VB. Richard Adamíček
1 Gottwaldova považuje tento postup za porušení | 231 odat. X a čl. 32
Ústavy CSSR a žádá o přešetření a potrestání viníků,kteří se podíleli
H3 zadržení pokojných občanů - věřících.
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1. Vstával Jssro v S.oo hod.
2. V 6.Q2 - 6.03 hod. zvonil příslušník VB nižší hodnosti u dveří našeho
bytu zpočátku nesměle,později tak silně,že Jistě.budil pozornost i
Jiných nájemníků domu. Nebylo mu otevřeno.
3."Aši v 6.53 húd. Jáem bylizaštaven-*příslušníkem V9 nižší hodnosti v
• p r ů j e z d u u našeho domu a byl Jsem rtaléhavě varován před.případnou
- cestou^do Olomouce.'JáJJsem se jejjzeptal:na zákonné dóvody ;jehe zákazu. Příslušník se-bez vysvětlení"vrátil do auta, z něhož vystoupil
před vraty domu.. '"
I. •
•
•'
4. Jsem sledován cestou do kostela na^mši sv¿ - asi.:20pm vzdáleného,
taktéž při cestě zpět..Auto zaujalo pozici opět:u+wrat dvora domu.
5. V 8.20 hod. Jsem vyšel z domu s nákupní taškou v ruce;a vydal se
směrem k nádraží. Auto od vrat pohotově pomalu sledovalo moji cestu*
6. V 8.25 hod. Jsem byl zastaven na cestě poblíž prodejny Itfášna na
stí Svobody nadpor. V3,druhý byl podporučík VB. Téměř.současně se
objevil civil kpt. StB Rovnaník Emil spolu s dalším•civilem.
7. Nadporučík VB žádal OP,po Jeho prolistování /několikeré/ mne vyzval,
abych si nastoupil do auta \/|^,kter^f ijje^i tím přijelo spolu s dalšími
důstojníky VB a .žádal mřj^, a|ýgh mo.,da3,~6éjaké; vysvětlení, Tqta Jsem
chtěl udělat na místě,Jen át mně'dlouho v nězdržuJe,řekl Jcem mu,že
dnes v neděli na to není vhodná doba. At si mne předvolá na kterýkoliv den a Já mu -:při Jdu* rNpor t-VB': to odmítljže prý mu6Í hned sepáat
protokol. Já'chtěl idále pokračovat v cestě i bez OP, v tomiml -však
zabránili oba dva icivilové svým tělem»8. Požádal Jsem nppr. VB ř at•mi titó^dva civilové nébrání v mé cestě a at
zjistí,kdo to 'Je..On rái odpověděl¿žeqto Jsou příslušníci bezpečnosti.
Já však žádal,at se prokáží služebními průkazy; To.všichni odmítli;
.9. Tato tahanice¿trvala do 8.35 hod.,kdy m n e násilím vstrčili do šlu- ;
žebního vozu VB a odvezli do úřadoven VB na Smetanově ulici.
10. Chtěli po mně vysvětlení a Já po nich jejich jejich Jména. Ta mi neřekli a Já kromě nacionálií také nic. Na dotaz,co dělám v chemičce
za. práGlijsem Jim řekl,že.se s nimi nemám co bavit o práci z důvodů
vyzrazení-: Výrobních tajemství "strojního zařízení továrny. Na m ů j další dotažyjak. se->jmeniije n p p r . VB Jsem dospalí-odpověď,že mi to řekne
•Jeho "náčelníka ;:Nato Jsem sé odmlčel to býlo-'aší ^v. 9. 55hod. Mezitím
kpt. StB Rovnaník Jednak v monologu,Jednakrv^dřalogors,npor. VB byl
velmi hrubý urážlivý Jak k mé osobě,tak i k církvi a náboženství. To
do 12.45 hod. měl možnost v různých variantách zopakovat a doplnit
dostatečně pestře.
11. Mezitím jdóš^o k vyprázdnění kapes,k osobný prohlídce,k ohmatávání
celého těla,'Jestli snád'nemám u sebe zbraň.
12. Ve 12.10 hod. rozřezali krabici,přečetli si Dikobraz přilepený na dně
krabice a byli značně zklamáni,že nenalezli nic,co bý stálo za zavření /mne/.
" .
? --. ; -".'-•. .
13. Sepsali protokol o odebrání věcí - krablce^toez toho ¿.že-bych něco
dostal.
.V-- ¿ 14. Po celou dobu zadržení se nemohli smířit'>& rtáplsem ""Krev mučedníků...
15. Odebrali mi poznámky /npor. VB/,blok mi na odchodu vrátil kpt. Rovnaník, ale poznámky byly vytrhány. Propuštěn Jsem byl ve 13.00 hod.
Po celou dobu mého mlčení bylo slyšet bud monology nebo dialogy a to
npor. VB a kpt^Rp.vnaník Emil. Bylo mnoho nářků nad Jakousi, náboženskou
svobodóU, rtáp! politickýma .základníma lidskýma právy, nad .demokracií,
kterou táK V ^ ^ i j ď
dávají a kam až to vede,že kdybychom toho
měli více,onjr Jfcjy *rtémq.hl£ ani žít. Samá provokace od nás ,samé podvracení
poctivých snah;''tí^ťrTj^Ué. třídy a pod. 2a asi tři hodiny bylo toho víc než
dost k p o s l o u ť ^ r i í , ^ t
' \
:
T:',
.
František Adamík

- 17 - ...byl Jsem ve vězeni,a přišli Jste ke mně,.,
/Mt. 25,36/
K Augustinově šedesátce.
Valici se proud času nemůžeme zastavit. Na dozrávání světa se můžeme
Jen dívat. Mnohé kolem nás nemůžeme ovlivnit. Co však můžeme Je,že si o
tom všem můžeme porozprávět.
Začnu třeba tímto dopisem. Píši jej příteli. Možná,že si jej přečte
i někdo z Jeho přátel. Možná ale,že si jej přečte někdo ze zvědavosti.
To by Ještě nemuselo být nic zlého. Záleží Jen na zvědavoi,není-li sám
zlý. Je-li to však člověk,kterému do hlavy natloukli,že na vše se musí
dívat z třídního hlediska,pak možná přijde k uzávěru,že tento dopis psa!
třídní nepřítel.
A tak přicházíme v životě k poznání,že máme své nepřátele. Jistě důvodů,že máme nepřátele Je více. Některé nepřátele Jsme si zavinili sami,
některé bez naší viny. Jsou však kolem nás lidé,kteří mohou klidně prohlásit,že nepřátele nemají. Především hémají nepřátele lidé,kteří se řídí zásadou: moudřejší ustoupí. Tak třebá 171eté děvče prohlásí,že má
moudré rodiče. Za moudré totiž u nich pokládá to,že Ji nic nezakazují
a ve všem Ji ustupují. Obdobně můžeme říci,že se chová celá společnost.
Nejen, že většina podléhá rozmarům mody a veřejného mínění,ale podřizuje se rozkazům a přání mocných. Velká většina odhazuje zásady morálky,
Je lhostejná ke všemu,zlenošená,ale především ustoupí vždy,kdyby měla
utrpět nejvyšší zásada - mít ze všeho prospěch. Prospěch za každou cenu.
-at- Je to sebevíc nemorální. A proto, Je-li třeba ke splnění plánu udělat
podvod,tak se udělá. A tak
celá společnost po léta ustupovala,až se
zjistilo,že ustoupit už dál nejde,protože není kam,dál už Je propast.
Z počátku byl názor, o nebezpečí nemluvit a tím neexistuje. Dnes už veřejně se o nebezpečí mluví. Otázkou Je,Jak z toho vybřednout. Ti dole s
napětím čekají Jak to dopadne. Ti nahoře přemýšlejí Jak to udělat,aby
sami nemuseli dělat,současný stav co nejdél udržet,Jen aby moc zůstala
Jim. Toto Je však přešlapování na místě a na pokraji propasti. A aby toto přešlapování bylo bezpečné,buduje se na pokraji propasti železné zábradlí moci, a sloupky zábradlí Jsou z betonu policie. Tímto opatřením
se ujištuje Jak veřejnost,tak i vedení,že lid si může díky zábradlí i
zatančit. Pozor ale na alkohol. Ten bere lidem rozum. Pak by se mohlo
stát,že masa opilců se vrhne na zábradlí a všichni se zřítí. Chtěl-li
by v této situaci nějaký naivní abstinent masu na nebezpečí upozornit,
tak ta ho strhne s sebou.. Jediné,co v této situaci může opravdu prozíravý člověk udělat Je,že n e u s t u p u j e
k zábradlí,prodere se z
davu ven a Jde rychle pryč. Jde hodně daleko a vysoko, až do hor. Tam
nejen že není pach hospod a řev opilců, a nalezne balzám ticha a čistého vzduchu,ale má zde člověk velkou naději,že potká prostého,zdravého.
horala,který Je Ještě tak naivní,že chválí Boha za to,že stvořil hory.
To, o cem Jsem doposud vyprávěl,že Je vymyšlené,neskutečné? Ne ! Totiž
to všechno od začátku až/do konce Jsem sám na sobě zažil. Totiž ten,
který se z toho-davu prodral ven,Jsem byl Já. A toho horala Jsem skutečně potkal. A Jeho povahu,pobytem na horách ztvrdlou,Jsem též poznal.On
se totiž ani nemohl řídit zásadou moudřejší ustoupí,protože už od přírody byl tvrdohlavý a neústupný. A Jak veliká byla Jeho prostota ducha
Jsem poznal Jednou,když Jsme spolu vylezli na tu nejvyšší horu a pod
námi do nedohledna bylo množství hor a kopců,on se obrátil k východu a
s rukama rozpřaženýma hlasitě pravil:
"Bože,děkuji Ti,že Jsi stvořil v hory,děkuji Ti,že Jsi ml dal do srdce touhu vystoupit ce nejvýše,nebot to
plní moje srdce radostí,že Jsem Ti nejblíže."
FrantiSek Záleský
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Váženi!
Četl Jsem Váš článek,uveřejněný v 1.čísle KÓ pod názvem "Potřebujeme
majestát." Autorem Je p. Hejdánek a článek byl převzat z Lidových novin.
Velmi si pana Hejdánka vážím za Jeho postoje v boji za svobodu svěj?
domí a za pomoc katolické církvi v jejím boji proti diskriminaci vě.řících. Byl Jsem nadšen prohlášením evangelíků na obranu katolické církve, které pan Hejdánek podepsal.
To vše mi vŠ3k nemůže zabránit, abych' se. v zájmu pravdy postavil
proti některým nepravdivým tvr2ením,obsaženým ve zmíněném článku.
Nepravdivým Je toto tvrzení o postoji katolické církve za první republiky: "Rozpad ¡Rakouska a vznik demokratického státu nutně znamenal
pro katolickou církev otřes,na který reagovala s nedůvěrou a odporem."
..Pravdou naopak Je,že katolická církev po 1. světové válce velmi rychle
našla své místo v npvém státě přes počáteční kulturní boj,který byl proti ní rozpoután. Jak naše no:yáhiér,archie, tak
všechen věřící lid se
rychle zbavil bahna austrokatolicismu./termín A.Fuchse/. Nejsou tedy
pravdivá, slova:-!;','Jen maíá část katolíků byla schopna se s novým státem
vyrovnat a hledat v demokracii své místo." Toto tvrzení Je pustá lež,
a ^e nám záhadou.,Jak k ní pan Hejdánek přišel. Opak Je pravdou. Všechen
věřící lid se postavil na stranu;svého nového státu. Z tehdejších vůdčích osobností katolického světa JménuJeme : alesoon arcibiskupa A.C.,
Stojana a předsedu ČSL fflsgr. Jana šrámka,pozdějšího předsedu prozatímní vlády v Londýně za 2. světové, války. I původní protikatollcký postoj
masarykovské strany se během dějin první republiky zcela rozplynul.
Další holou nepravdou Je tvrzení,že "nebylo málo těch,kteří v době
kolem•Mnichova pocitovali i Jisté zadostiučenění» Protože republiku
nemilovali a o skutečné povaze fašismu, s níž si nakrátko zakoketovali,
neměli ponětí." Tato slova Jsou hlubokou'u*áŽkou všeho českého kléru a
věřících první republiky.
Nebylo také zapotřebí,aby se "věci v průběhu okupace začaly měnit".
Církev a veškerý katolický lid se Již od počátku okupace postavili Jednoznačně proti nacizmu. /Vedla Je k tomu mimo Jiné i encyklika papeže
Pia XI. "Mit brennender Sorge"/
V první etapě protifašistického boje zaujímala církev dokonce první
místo. Neslyšel snad pan Hejdánek o vlasteneckých kázáních kněží a o
manifestačních vlasteneckých poutích s masovou účastí?/např. Sv.Vavřinec a množství dalších/. To bylo přece důsledkem úplného zapojení katolíků do národního života Již v době první republiky!
Správné Je konstatování,že "odpor proti nacistické zvůli si vyžádal
značné oběti mezi katolickými laiky i kněžími." Bylo to výsledkem faktu,
že národní rehabilitace katolíků byla dovršena Již za první republiky.

- II" :

Pravdivě říká autor článku,že "padesátá léta znamenala pro katoliekeu
církev ú náš"jen další příval represe,Jaké dříve před tím nezakusili."
Je také pravdivé konstatování,že v dnešní době Je katolická církev téměř ;hl a v ním sp o 1 efi en s k ý m útvarem, schopným odporovat totalitě. Je zde
cítit Velký ýliv "druhého vatikánského koncilu. Tvrzení,že katolická eírTcév Je u nás ^zatížena stejnou nedemokratickou minulostí Jako strana ko~munistická Je odvážbé. Katolíci českých zemí Jsou od vzniku ČSR nositeli demokratických ideí. /nemluvím o katolících na Slovensku,kteří by se
měli otevřeně distancovat od klerofašismu za 2. světové války./
Autor má pravdu,že dialog s vládnoucí vrstvou Je u nás nutný,ale musí to být dialog rovného s rovným a ne dialog s policií.
Svoji odpjvěd na článek Jsem napsal v zájmu pravdy,která má zvítězit.
Proti autorovi nejsem osobně zaujat a doufám,že i on objektivně
zhodnotí,zda mám pravdu.
V Zášové dne 29.7.1988
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Že naše kritická připomínka na dosavadní činnost ČSL zveřejněná v č.í
Křestanských obzorů byla správná,svědčí i tento dopis,který zaslal
UV ČSL^JUDr. Richard Sacher.
Zveřejňujeme bez vědomí autora:
• c-

v

Nebot mi vývoj ve straně není lhosteJný v a protože Jinou možnost Jak
prezentovat názory,nemám,obracím se na UV ČSL.
Šestiletý styk s našimi členy na Ústř. politickém školení,stovky probesedovaných hodin mi umožnily důvěrně se seznámit s názory,myšlenkovými
proudy,motivačními .zdroji aktivit našich lidí. Umožnily mi pochopit,s
Šírn souhlasí,s čím nikoliv. Společné hledání pravdy nastolilo nejen
otázky,ale i odpovědi na ně.
'
.
. V V'

. .•

^ d n a z nejčastěji kladených otázek.Přestavba a naše strana.
se tu a onde změní pár tabulek, že se změní některé foncy práce,že
pcmys.né koncepce Jsou nahrazovány Jakýmisi lepšími,Je sice asi potřebné, nic.néně okrajového významu. Těžiště odpovědného přístupu strany k
nové společensko-politické realitě leží nepochybně v Jiné oblasti. V
oblasti h l e d á r, í
v l a s t n í
I d e n t i t y ! Po léta Je
stereotypně přijímán názor,aniž si ověřujeme Jeho pravdivost»názor^že
naše strana ve společnosti funguje coby"organizace umožňující křestanům
se podílet na budování socialistické společnosti atd..." Tato teze Je
však pravdivá Jon z malé části. Nepřístupně zužuje i nynější možnosti
socialistické demokracie. Chce-li se věřící v naší společnosti politicky
angažovat,má k tomu řadu možností. lYIůže se vyslovavat k návrhům zákonů,
psát do novin,pracovat v národním výboru,ve společenských organizacích
atd. A^přitom vůbec nemusí být členem ČSL. Jestliže se občané stávají
členy ČSL,pak to činí v oprávněné naději,že straOa,která deklaruje svůj
křestanský char3kter,se z hodnotových pozie křestansky žijícího a myslícího občana-tohoto.státu bude vyjadřevat k problémům společnosti,bude
se podílet na;tvorbě politiky,iejí realizaci a Wonfcřúle. .Jedině tímto
smysluplným přístupem a čhovónim se může ČSL ve Společnosti identifikovat jako specifický,socialismu pxuipěšný a svébytný organJLsmu«!

- III Spatřuje však strana dosud dkutečně těžiště právě zde? V 58 kolonkách
sleduje kolik čeho členové Odevzdali,sebrali,kolik masa vepřového,telce iho, kůží, papíru etd. Když to čtete máte pocit,že se Jedné o úkolový
list. Je to aktivita Jistě potřebné a dokazuje obětavost našich lidi,
ale strana by své výsledky snad měla prezentovat v Jiné oblasti. S
kolika podněty vystoupili naši delegáti v Národní frontě,Jak byly přijaty, zkoumat, z Jakých pozic naši delegáti vystupuji v NF,2da-li skutečně vyjadřují zájmy členů? Myslím,že 1 velmi zkušen* se budou muset politice teprve začít učit.
"Politika všedního dne". Jak často to slyšíme w z úst našich funkcionářů. Jestliže se tím chce říci dělej poctivě,bud pilný,lze s tím souhlasí t. Zel, toto rčení většinou supluje neexistenci ideového projektu ve
straně a neujasněné politické představy. Pak Je třeba takové demagogické "cukrátko" odmítnout.
Naše strana by mohla přinášet soc. společ. mnohonásobně větší užitek než-li dosud. Užitek v získáváni věřících spoluobčanů pro uvědomělejší, tvořivější spoluúčast na rozvoji společnosti,.v .níž žine.^Jak?
Cestou politickhéo přesvědčování a vlivu vedeného z pozic krestana:
Podílet se na odstraňováni neviditelného,ale fakticky existujícího
vnitřního distanců,který u většiny věřících lidí se koncentruje v otázku, Jež se dotýká smyslu Jeho života: "Nezrazu;ji své náboženské přesvědčení,když svůj život beze zbytku směím za dílo pro společnost,která
oficiálně Boha odmítá?"
Pro koho Je tato otizka okrajová,tak neví nic o lidech,neví nic o
psychologii a spiritualitě věřícího člověka a v podstatě další úvahy
postrádají smyslu. Abychom si rozuměli,tím nemám na mysli získat lidi
Jen pro stranu /protože i strana není nic Jiného než prostředek/ s ale
pro společnost. Vzhledem ke shodnému náboženskému přesvědčení,vzhledem
k důvěře,kterou věřící lidé k sobě cítí,máme k tomu ideální možnost
/lepší nežli komunisté/, a přesto ngjsme úspěšní. Důvod? Řekne Vám to
každý druhý člen: "Deklarovaný křestanský charakter prezentujeme v oblasti konkrétních politických přístupů minimálně nepřesvědčivě nebo s
rozpaky. Delegát IV. sjezdu s číslem průkazu 00178 řádně..předióSíI{návrhové komisi návrh,který nebyl delegátům oznámen. Proč? Zde Je text:
"Proto,aby bylo omezeno vystupování a rozhodování funkcionářů a poslanců v rozporu s názorem a svědomím většiny členů ČSL navrhuji,aby. usnesení ze IV. sjezdu,případně stanovy nebo "Poslání" bylo doplněno v
tomto smyslu: IV. sjezd ukládá funkcionářům a poslancům ČSL na všech
úrovních,aby Jednali a vystupovali v souladu s křestanským smýšlením
převážné většiny členů ČSL." Jak patrno demokratické instrumenty příliš při sjezdu nefungovaly. Nefungují ani nyní. Je věc UV,jaké k tomu
zaujme stanovisko. Kdo a proč měl zájem,aby se to členové nedozvěděli?
Další důvod,proč nemůžeme získat do svých řad více věřících,Jsou takové demagogické kompiláty,Jako'byl článek v L 0 ze dne 2.3.1986 s názvem "Věřící v naší společnosti." Je třeba říci,že obdobná tématiky
uveřejněná v RP vyzněla daleko seriozněJi,protože měla věcnější ton.
/V Čem jsem spatřoval výhrady 1 k článku v L D Jsem poslal redakci LD/.
• co mi jde? Při resektování polltickcýh principů ČSL se ideově vyhranit. Abych to> řekjl Ještě jásněji: Čím více si budou naši členové,naše
strana uvřdomovat svou křestanskou odpovědnost ke světu,tím pevněji budeme zakotveni V-. socialismu,v thceme-li ovšem věřící občany získávat,
musíme k nim mluyl.t jjazykem jejich duchovní orientace a ne novinovými
frázemi. Poučme se z historie. Chtěla-ll strana,reprezentující zájmy
dělnické třídy r ve společnosti emancipovat,musela se důkladně,neJen
slovně,ale fakticky,vrátit k ideovým zdroJům,z nichž vzešla,k fllarxovi
a Leninovi. Když v se gheé ČSL ve společnosti identifikovat,musí se důsledně vrátit ke křestanství. Pokud Jsme nepochopili totó,pak celé záslužné dílo - edice o tradicích naši strany,by mnoho užitku nepřineslo.
Řekneme si přímo: Pro komunisty budeme vždy stát na opačném polu základní filosofické otázky - tg je logické. Tragické ovšem ne,kdyŽ pro
věřící nejsme důslednými kře^tany. Cseta z tohoto stavu ner?i v politice
Jakéhosi ideového s
t
v
¿«fcwv*» vySeančni.

- IY V únoru na zasedání UV KS3S přednesl m.Go ^ačov projev,v němž mimo
Jiné ř e k l : % . .nebot člověk není živ Jen chlebům,ba ani moderními materiálními statky.- Atábec nejvíce Je živ pravdou
svědomím,spravedlnost^ a
svobodou,mravností a humanismem. M /RP 20.2.19 3/ Pro marxisty a křestany
se rozlišuje okruh společných určení. Tyto V Ě C Í se nás,lidovců,bytostně
týkají. Uvědomujeme si,že proces přestavby vyžaduje od naší strany nutnost komunikace i na teoretické úrovni se svým protějškem - s marxisty?
Kdo z aparátu UV Je pověřen systematickým zpracováním vědecké analýzy
dnešního světg,naší společnosti,vývoje SSSR,trendů v křestanském světě,
v Jiných křestanských náboženstvích? Nepotřebuje snad naše strana } vedení strany,vědecky zdůvodněnou argumentaci,určení imperativů v těchto
oblastech,ke kvalifikovanému rozhodování a projektování ideologie? Jsme
schopni předložit ideologický projekt,který by na základě nových podmínek koncipoval úlohu křestana ve společnosti a z toho odvodil závěry
pro 3měry politjrckých aktivit na půdě naší strany? Je to Jedna z klíčových otázek! Jak Je možné,že politická strana necítí nutnost se těmito
otázkami zabývat?
0 křestanství dnes hovoří ve straně kde kdo. Žel, z úst některých
lidí v tato slova zní nepřesvědčivě a nedůvěryhodně. Prostě,pro někoho Je
křestanství cestou,životní normou,pro Jiného "kvalifikační požadavek k
zastáván^ určitého místa ve straně." Tito druzí budou ochotně horovat
pro křestanství,stejně Jako proti němu. Rozhodující Je momentální
prospěch«
Je nesporněyžě 5. zasedání UV ČSL učinilo první pozitivní krok. Snaha nevyhýbat se problémům. Nicméně otazníků neubývá,ale přibývá. Nelze
pominout skutečhost,že ve straně dochází ke krystalizaci a tříbení názorů. Jak se vyvíjí společnost,vyvíjí se i strana,Jak se mění lidé ve
spraně,mění se'."i ' představy o ní. Je nesporné, že vývoj bude trendovat od
ide-ové nedůslednosti k Ideovému vyhranění. Jinými slo^y řečeno, od strany,která "sdružuje především křestanský smýšlející občany" ke straně,
která v duch^j; ekumenismu sdružuje křestany všech vyznání." Není důležité, budeou-lí."nositelé těchto názorů velebeni nebo zatracováni. Důležité
Je' tento Jev_-> podrobit vědeckému zkoumání a včas vyvozovat z toho závěry
pro praxi..Názor nelze vyvrátit Jiným názorem,ale argumentem. Budoucnost
strany'by nemohlo potkat nic horšího,než-li stávajícímu stavu vyhlásit
aureolu nedotknutelnosti a obhájcům doživotní nárok na pravdu. Pravda
se nerodí v^kancelářích,ale v dialogu s lidmi. Je tristní,Jestliže lze
slyšet na SÚV od vedoucího pracovníka,že "pravdu má ten,kdo má moc."
Není to snad řeč a postoj Varlama z filmu Pokání? Cožpak-strana neušla
ani kousek cesty k přestavbě? Je strana vůbec připravena na realizaci
společensko-politických procesů přestavby? (Ylám za to,že nikoliv. A to
ani kádrově,ani ideově,ani připraveností aplikovat demokratické instrumenty.
Máme provedenou analýzu názorů,s kterými přioházejí lidé do strany?
Kde a v čem bude těžiště jejich aktivit za několik let7 Vyhodnocuje to
vůbec někdo? Jaký Je stav politického vědomí našich lidí? Aparátu?
Volené orgány od předsednictva ÚV až po QV Jsou v rozhodovacích procesech téměř 'Jjcelá odkázány na podklady,které Jim připraví aparát strany! Necht Si UV:-'-udělá přehled o tom,kolik pracovníků vstoupilo do ČSL
až v okamžikuCpbdpisu pracovní smlouvy. Jaké byly pohnutky pro práci ve
stranickém apa^áí^?. &plik z nich pracovalo na nižších složkách strany a
s Jakým úspěchem?"kblik jich pochází z lidoveckých rodin? Jak Jsou světonázorově orientováni? Ze to Jsou věci nedůležité? Jsou na výsost významné! To Jsou tc^tiž ideové předpoklady pro práci v aparátu. Jaké zastoupení mají v SUV např. moravské kraje? Duch lidovectví nevznikne s
pracovní smlouvou,ale vnitřním vztahem ke-společenství Íidí stejně smýšlejících.
Jsme schopni se kvalifikovaně vyjadřovat na půdě Národní fronty k
politickým záměrům,přicházet s náměty,které by dokázaly obohacovat společnost o hodnoty,které nám Jsou vlastní? Nebo se spokojíme vždy a ve
všem s tradičniín souhlasem. Není naše společnost snad světonázorově a
zájmově pluralitní? Nespočívá snad Jednota NF právě v tom,že sjednosuje
různé zájmy na pozicích politiky KSC ?
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Bude-li dál ve straně pokračovat období neujasnfnosti,váhavosti,neurčitosti,může se st£t,že patfiine zájem na tom,aby CSL cokoliv k přestavbě dodala. Nehovoří snád komunisté dost Jasně? Neztrácíme tak nadšené lidi pro přestavbu?
,
Není obvyklé,aby se pracovník aparátu strany obracel na UV. Dosud se
od pracovníků vyžaduje nikoliv iniciativa,ale Jen a Jen poslušnost.Že
se na ÚV obracím v době,kdy chabě fungují demokratické nástroje,budiž•
dokladem toho,že mi nejde o post,ale o věc strany,to Je těch lidí,bez
nichž by vedení strony nebylp ničím. Nedomnívám se,že Jsem porušil
stranickou linii,když Jsem upozornil na problémy,kterými Je strana těhotná.
V poslední době často slyším: "0 co ti Jde,místo máš!" Říkám,že o
to,aby strana požívala více vážnosti,Jak u komunistů,tak u věřících
občanů.
0 to,aby se ve straně prosadily demokratické instrumenty.,
• to,aby se lidé nemuseli bát napsat dopis předsednictvu UV a nebyli
označováni za organizovanou skupinu s protistranickýml cíli.
• to,aby ,když poctivý pracovník navrhne,Jak dělat věci v zájmu
strany lépe,mu nebylo nabídnuto,|e může z aparátu odejít.
• to,aby ve straně vládl křestanský duch a aby se ve smyslu těchto
zásad Jednalo.
0 to,aby křestanství nebylo chápáno Jako politický prapor,ale Jako
norma Jednání,Jako východisko hodnotících procesů.
0 to,aby nebyli umlčováni ti členové a pracovníci,kteří se adekvátním způsobem kriticky vyjdáří k činnosti vyššího orgánu.
0 to,aby se otevřeně naším členům vysvětlovaly všechny otázky,které
souvisí s jejich náboženskou motivací,která vede členy k poctivé práci
na díle socialismu.
Hluboce nesouhlasím totiž s názorem,v úvodníku Naší politiky č.
20/1988, "že na politickou výchovu nemáme recept." Jen rgcept zde Je:
Je to důvěra,věcnost,pravdivost! Poslední zasedání UV KSČ to znovu potvrdilo. Nehledejme nalezené. Každý,kdo má v politické výchově trochu
zkušeností,to potvrdí.
Ano,Jsem nositelem těchto názorů a nikde a nikdy Jsem se s tím netajil. Psal Js em kritické články do LD a Naší politiky. Stojím na pozicích naší strany a slova o přestavbě beru vážně. To Je faktický důvod,
proč Jsem byl odvolán z funkce vedoucího ústřední politické školy.
Byl Jsem nepohodlný.
Strana by měla zůstat Jednotná,ale o tuto Jednotu Je třeba každodenně usilovat.
Ale ani Jednotu strany nelze budovat s kýmkoliv a na Jakémkoliv
základě.
22.10.1988

JUDr. Richard Sacher
Hálkova 1631/6
120 00 PRAHA 2
/ulastnoruční podpis/
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- VI Potřeba diskuze a připomínek k návrhům nové Ústavy z hlediska
^-ll.^llíi^-l^JU--------Protože se připravuje změna nové Ústavy,Je nutné abychom zavčas vyčjádříli své stanovisko v této věci,které by pak bylo oficiálně' prostřednictvím Otce kardinála předáno příslušnýip státním orgánům. Záležitost Je velmi důležitá a naléhavá,protože z Ústavy vychází i všechny
ostatní zákony a právní předpisy. Této věci byl věnován v Petici v přímo
bod č.29 a nepřímo bod č.30. Proto Je v plném znění znovu zveřejňuji:
Bod č. 29: Žádáme daplnění nebo úpravu těchto článků naší dosavadní
Ústavy:
a/ čl.16,ve kterém Je uvedeno,že "Veškerá kulturní politika v Československu, rozvoj vzdělání,výchova a vyučování Jsou vedeny v duchu
vědeckého světového názoru marxismu-leninismu".Nutoto pozměnit tak,
aby se nebránilo Církvi v Jejím vlivu v kulturní oblasti,rozvoje
vzdělání a vyučování a v její úloze výchovy a výuky i malých dětí.
b/ čl.20 odst. 2 - doplnit,aby zněl takto: "Rovnoprávnost všech občanů
bez zřetele na národnost,rasu a náboženství Je zaručena."
c/ čl.24 odst.3, ve kterém Je uvedeno,že "Veškerá výchova a všechno
vyučování Jsou založeny na vědeckém světovém názoru..." nutno pozměnit v tom smyslu,aby bylo respektováno přání rodičů,aby výchova
jejich dětí byla v souladu s jejich náboženským přesvědčením,
d/ čl.28 odst.l, ve kterém Je uvedeno,že "Je všem občanfim zaručena
svoboda projevu ve všech oblastech života společnosti,zejména také
svoboda slova a tisku", Je nutno doplnit v tom smyslu,aby sé zrovnoprávnila protináboženská i náboženská propaganda. Umožnit Církvi
svobodně využívat všech sdělovacích prostředků,
e/ čl.32 odst.l uvádí: "Svoboda vyznání Je zaručena. Každý může vyznávat Jakoukoli náboženskou víru,nebo být bez vyznání i provádět náboženské úkony." Doplnit v tom smyslu,aby svoji víru kněz i laik
mohl nejen vyznávat,ale i veřejně šířit.
• Bod č. 30. Žádáme také, aby všechny platné zákony a závazné právní předpisy, dotýkající se přímo nebo nepřímo náboženské oblasti byly uvedeny
do souladu s mezinárodním paktem o občanských a politických .právech,
Jak Je uvedeno v čl. 2 tohoto paktu. Jde zvláště o dodržování těchto
•článků paktu: čl. 18,19,20,21,22,26,27.
UstaVou • jéi::takévtřeba zaručit:
Pokojné shromažďování bez omezení.
Svobodu sdružování s Jinými.
Lidové hlasování a to všechny Jeho formy: referendum,plebiscit i konzultativní plebiscit.
Co se týká vedoucí úlohy ve společnosti,at Je umožněno opravdovým odborníkům bez ohledu na jejich ideologické smýšlení a to v oblasti ekonomické ,politické,kulturní i všech astatních. Ať Je zásadou,že vedoucí
ýlohu nikde ani ve vedení společnosti nelze nadekretovat!
Ústavní soud.
V oblasti ekonomické:
Vzhledem k tomu,že v ČS3R nejsou ani politické,ani ekonomické podmínky pro obnovu velkého soukromého majetku,Je třeba zaručit svobodné
podnikání bez zbytečných povolení a oemezní různými byrokratickými
předpisy,tak aby se většinou vyžadovala Jen registrace. Výjimku by tvořily pouze produkce léků,výroba a prodej alkoholu,což by vyžadovalo
přidělení koncese. Zajistit úplnou rovnoprávnost mezi státním,družstevním a soukromým sektroem včetně zemědělství. To by se také týkalo zásad uděl
ování půjček i zásobování surovinami,materiály,stroji a zařízeními. Zrušit také . všechny předpisy dosud omezující'počet zaměstnanců
v soukromém sektoru. Také odvod daní uplatňovat podle J&dné zásady a ne
pocle formy vlastnictví.
.
Toto Je výčet Jtm r.*k-t.exýr,-H návrhů-4< diskuzi*

- VII V polovině listopadu t.r. byl zyeřeJněQ seznam členů komise KSČ a
Národní fronty pro přípravu nové-Ústavy ČS3R. Tato komise má celkem
155 členů. Jsou v ní zastoupeni zástupci značné části složek obyvatelstva,všech politických stran i v zástupců církví. Za římskokatolickou
církev tam Jsou tito členové: Štefan Gndorko - kapitulní vikář koěické
diecéze a František Vymetal,předseda federálního 5KD Pacem in terris.
"Lepší" zastoupení Jsme Již mít nemohli. Přitom Otéci kardinálovi toto členství nebylo umožněno ,ani žádnému z aktivních laiků. Z dalších
církevních činitelů Jsou členové komise: Ján lYlichalko - generální biskup Slovenské evangelické církve a ÍYiiroslav Novák - patriarcha čs.
církve husitské. Za ČSL Jsou v komisi tito členově: Josef Kana - místopředseda ČSL a místopředseda ČNR, Zdenka Urbánková - členka KV ČSL
v Ostravě a Zbyněk Žalman - předseda CSL,místopředseda FS Č33R. Jsou
tam i zástupci Strany socialistické, Strany Slobody a Strany slovenské obrody.
Domnívám se,že nastala.doba,kdybychom měli nejen všichni křestané,
ale i v bratrské součinnosti so všemi neoficiálními aorganizacemi Jakéhokoliv ideového zaměření bezodkladně spojit síly k maximálnímu úsilí k vypracování návrhu k ústavnímu zajištění všech svobod a práv,
které nám dosavadní Ústava nezaručuje. Tento náš návrh by pak měl být
předán každému 'členu komise»
ÍYlimota, každý občan, kterému není lhostejný osud nás všech by měli
i samostatně vyjádřit
svůj názor a to v různých sdělovacích prostředcích a především co největšímu počtu členů komise pro přípravu nové
Ústavy.
Bratři a sestry! Neváhejme! Projevme aktivitu pro spravedlivou věc!
Spojme se v této záležitosti i ve svých modlitbách!
Augustin Navrátil
- o - o - o - o - o - o - o - o - o
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Otázkou,na kterou Je nutno bezodkladně odpovědět,Je otázka,Jaké
skutečné vztahy chce a bude mít strana k věřícím. Strana vystupuje
Jako politická představitelka křestansky orientovaných občanů v českých
zemích. Je však namístě se zeptat: Vystupovala vždy takto?
Hájila skutečně zájmy věřících spoluobčanů? Vystoupila na obranu těch,
kdo v byli nevinně za své náboženské přesvědčení persekvováni?
Často Jsme s pocitem studu a bolestné bezmocnosii marně hledali odpověd na tyto otázky... ÍYlnohdy Jsme také nevěděli, Jaké pozadí mají nekonečné a ve vlnách se opakující procesy a persekuce.
Byli však mezi námi i ti,kteří věděli! Ti by dnes měli rovněž promluvit.
Proč mlčeli, když věděli?

Ing.Václav Krypta^člen ÚV ČSL,
místopředseda IY1V CSL v Praze.
/Přední představitelé strany mlčeli
Lidová demokracie - 86/1968/
Píše se rok 19B8 a tento článek "e stále aktuelní..,.
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Nemám čas...
Spěchám...
(Ylusím toho Ještě tolik stihnout...
v

Kéž by měl den aspoň 48 hodin...
Nemám čas...
v
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Je pánem člověka,
Je tvrdým pánem.
Se spěchem začíná se život
každým ránem
a ve shonu a ruchu končí den...
I noci krátí,
zahalí klidný sen
svou pěstí...
A člověk už ani neví,
co Je štěstí,
co Je mír, klid...
Jinak už ani nedovede žít...
Jen ve shonu, spěchu a napětí...
Tak živďtem svým
Jak meteor proletí...
zazáří a zhasne...
Bláhový člověče!
Vždyt všechno, co Je krásné,
Jsi rozdrobil na minuty a chvíle!
Tak spěchal Jsi...
však přusto svého cíle
Jsi

nedošel...

Ovládnout sebe...
a čas...

