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Díky, Pane, díky,
díky za dary, které jsi mi dnes nabídl,
díky za všechno, co jsem dnes viděl, slyšel a přijal,
díky za vodu,která mě občerstvila,za mýdlo,které tak dobře voní,za
osvěžující zubní pastu,díky za šaty,které mě ohřáni,za jejich barvu,
díky

za v č a s n ě dodané n o v i n y , z a n a p í n a v é p ř í b ě h y v n i G h , a a usměvavé

Jitro,za první'konference,které budou pokračovat,za spravedlnost,Jež ml
byla překázána, a za vyhraný fotbalový zápas.
Díky za popelářský vůz a za muže,kteří Je doprovázejí,za JeJieh ranní
volání a za hluk probouzející se ulice.
Díky za práci,za nářadí,za sílu,díky za kov v mých rukou,za Jeho táhlý
sten,když se ocel vlije,za spokojený pohled mistra a za vúz s hotovými
kusy.
Díky za Jakuba,který mi půjčil pilník,za Františka,který ml podržel
dveře. Díky za přátelskou ulici,která mě nesla,za výkladní skříně
obchodů,za auta,za chodce,za všechen život,který tak rychle plyne mezi
zdmi domů. Díky za motocykl,který mě poslušně dovezl tam,kam Jsem chtěl,
díky za benzín,který jej přivedl do chodu,za vítr,který mě hladil
obličej,za stromy,které mě hladily cestou.
Díky za Jídlo,které mě posiluje,za sklenici vody,která utišila mou
žízeň. Díky za děvče,které Jsem potkal,díky za chlapce,na něhož Jsem se
díval,když si hrál naproti na chodníku.
Díky za kolečkové brusle a za legrační obličej,který dělal,když spadl,
díky za každé dobré ráno,které mi někdo přál,za každý stisk ruky,za
každý úsměv,který mě byl darován.
Díky za matku,která mě doma přijala,za její nezištnou lásku,za její
tichou přítomnost. Díky za střechu,která mě chrání,za světlo,které mi
svítí,za hudbu z varhan.
Díky za kytici,malé mistrovské dílo,na mém stole,díky za pokojnou noc,
díky za hvězdy,díky za mlčení,díky za čas,který Jsi mi daroval.
Díky za život,za milost,za to,že zde mohu být,Pane,za to,že mě slyšíš,
že mě bereš vážně,že bereš do svých rukou snop mých darů,abys Je přinesl
mému Otci.
Díky, Pane, díky.
p

odle fíl. Qufiista
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Každoročně v lednu konáme od 18. do 25. týden modliteb za sjednocení církví křestanů.Zavedení tohoto týdne má zdůraznit význam každého
jednotlivce v Božím plánu.
5,6.1960 Jen XXIII. uvedl v činnost Sekretariát pro sjednocení .
křestanů.Otázka ekumenismu byla projednávépa také na II.vat.koncilu,
na kterém byl schválen a uveřejněn dekret o ekuinenismu - Unitasis
redintegratio. V 1. kapitole,kde jsou uvedeny katolické zásatty ekumenismu jčteme tato slova:
"Boží láska se projevila k nám v tom,že Bůh poslal na svět svého
jednorozeného Syna,aby se stal člověkem a vykoupil nás, a tak obnovil
a sjednotil celé lidské pokolení.Dříve vš©k,ncž se obětoval na oltáři
kříže,modlil se k Otci za věřící těmito slovy : A^ vSichni jfcou je4no,
jako ty ,Otče,ve mně a já v tobě,tak i oni at jsou jedno v nás,aby svět
uvěřil,že ty jsi mne poslal."
Jsou-li proti sobě rozděleni vyznavači Kristova jména,není-li
mezi nimi jednotanemůže svět uvěřit,že křestané jsou děti jednoho Otce.
Kardinál Beo prohlásil :"Jedním ze základních 4&vodů neúčimysti
křéstanství v posledních stoletích je jeho roztříštěnost" a tuto ypítříštěnost nazývá "největáím skandálem století".
Když si uvědomíme,že počet lidí,kteří o Bohu nic nevědí nebo se
setkávají jen s negaci Boha, s popíráním jeho existence,den ze dne závratně stoupá, pak pochooíme s fjak naléhavě je potřebné naše sjednocení.
Je třeba si uvědomit,že jsme zodoovědni za nevěru světa,nebot
moc neusilujeme o sjednocení *Lidé usuzují podle toho, co vidi.Slyší,
jak hlásáme lásku,ale vidí při tom,jak se nemilujeme a něk<J.y i n««ávidíme.
V tomto týdnu se ke společné modlitbě za sjednocení shromáždí téměř miliarda křestanů.Každý z nás může pracovat na Božím díle,nebát
každý z nás je přímou příčinou bud jednoty nebo rozdělení.
Modlíme se tedy za sjednocení křesťanů. Kdo se za toto nemodlí,
ukazuje určitou lhostejnost. Ale modlitba sama nestačí. Psguy zdůraňcval:"Spatně jedná,kdo se za vítězství modlí a přitom nechce bojovat."
A Tomáš Morus žádal na Pánu>aby nejen přijímal jeho modlitby,ale Oby
mu dal i sílu- a možnost k uskutečňování toho,za co se modlí.
Je tedy dobré se modlit za sjednocení církví,ale je také třeba
j e d n a t .
Sv£t se obrátí,jestliže se křestané sjednotí a církve se sjedcvtí,
jestliže se křesťané budou milovat.A teá ruku na srdce; s n a ž í m e
s e o t o ?
Kolik je mezi námi ještě sDorů,kolik lhostejnosti,neznalosti,žárlivosti, přehrad, předsudků k sobě navzájem? V rodinách,na pracovištích,ve
farnostech atd.Naše vlažnost,sobectví,uzavřenost způsobují rozdělování.
Pramen rozkolů je v nás stéle živý.Jedinou cestou ke sjednocení církví^
je úsilí o svatost v každé církvi,které sjednocení chcecSejdeme se,když
budeme důsledně plnit Kristovu vůli a ta je jasné; mějte se navzájem
rádi,budte jedno,pomáhejte si^:! V tom je přece radost Otce,když si jeho
děti rozumě jí.Toto nám zdůrazňuje i závěrečný dokument o ekumenismu:
"2a duši ekumenického snažení nutno považovat obrácení srdce a svatost
osobního života ve spojení s modlitbou.Toto lze právem ňazý^at duchovním
ekumenismem./odst.78/
~ Bez tohoto vnitřního sjednooeaí srd«í,i kdyby představiteli církví
přepsali éo&wimerit o s^edjacnpení už dnes,byXc> by to vyhiáí^í rsAfceho co

- 3 není. A v praxi by to nebylo k ničemu.Papír nas nesjednotí.
Při sv. přijímání sevdělíme o chléb,který nám dává Péfi; Eucharistií
se jednota církve uskutečňuje. 1 Koř 10,17 :"Je to jeden chléb a proto
my - i když je nás mnoho - tvoříme jedno tělo,protože všichni máme
účast v tom jednom chlebě."
Máme velkou úctu k tomuto chlebu,Kristovu Tělu,které přijímáme. "
Ale jakou úctu máme k Tělu Kristovu,které v církvi tvoříme?
Kristus touží vyslovit slova věčného posvěcení ne pouze nad chlebem
který je na oltáři,ale taká nad svými údy,jimiž jsme my sami,nad údy
osamělými,ochromenými,zmrzačenými,rosptýlenými,oddělenými ve skupinách
- chce nás sjednotit,oživit, aby mohl na konci mše sv.řícl: Toto je mé
tělo !
Někdy jsme v minulosti slýchávali,jak někdo znesvětil eucharistii
- sv. hostii.Byli jsme touto skutečností pohoršeni - citelně se nás to
dotýká - oprávněně, ale přesto zase na druhé straně jsme úplně klidni,
'když rozbíjíme Kristovo Tělo - církev - svým pohrdáním druhými,svou
nedbalostí,nepřátelstvím,pomluvami,vlažností,nezájmem.
Jak vidíme,záleží na každém z nás,zda církev bude jednotná nebo
rozdělená,zda bude před světem svědectvím lásky nebo pohoršením.
Jak tedy prožít tento týden ? Prožít jej ve snaze o sjednocení,
zlepšit zase svůj vztah k druhým i k Bohu.Snažit se o to,aby tento
týden a následující dny byly dny,kdy v našich rodinách zavládne jednota,
shoda,obětavost jednoho pro druhého,zájmem jednoho o druhého.Nebol aby
došlo ke sjednocení,je třeba,abychom se sjednotili nejprve v rodině,
nebol rodina je .živou buňkou církve.Pak dojde ke sjednocení ve farnosti,
ve farnostech,v národě a mezi národy.
SPOLEČNÍ

MODLITBA KPTSÍArS

ZA

JEDNOTU.

Pane Ježíši, v předvečer své smrti jsi za nás prosil,aby všichni
tvoji učedníci byli*jedno,jako ty ve svém Otci a tvůj Otec v tobě.
Dej nám, abychom bolestně pocitovali svou nesjednocenost jako nevěru.
Dej nám, abychom poctivě uznali a statečně'' odvrhli svou lhostejnost,
nedůvěru a vzájemné nepřátelství.Dopřej nám, abychom se všichni bez
vyjímky sešli v tobě,aby nejen z našich úst ,ale také z našich srdcí
neustále stouoala tvá modlitba za jednotu křesťanů. Za takovou jednotu,
jak ty ji chceš,a těmi prostředky,jak ty je chceš.Dej, «.bychom v tobě,
který jsi dokonalá láska,našli cestu jež vede k jednotě v tvé lásce a
v tvé pravdě.
/

/Modlitba je převzata z nového katolického kancionálu z r. 1973 str. 23/
Prosíme věřící o zařazení této modlitby do svých pravidelných soukromých modliteb.
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Protože Je Bůh naším Otcem,Je dobro silnější než zlo a láska silnější
než nenávist.
Potom je také život silnější než smrt,naděj3 silnější než zoufalství
a radost silnější než bolest.

Slovo života pro věřící na leden 19B9:

"I když Je nás mnoho, všichni Jsme Jedno tělo v Kristu,
• . Sv. Pavel gde chce uvést na pravou míru určitý sklon,který vždycky
ohrožuje křestanské společenství: přeceňovat sebe, duchovní samulibost
domýšlivost,ctižádost,panovačnost. Proto používá obrazu těla: křestané
tvoří v Kristu Jedno tělo. Je to On,který svým Duchem sjednotil křestany se sebou a mezi sebou tak,že tvořj£fr»fcÉiÉo tě^io.
Tento obraz,kterého pójižil i v jínýt^mĚkké^jj Je zvlášt vhodný,aby
vynikly dary m i l o s t i k a ž d ý má'-v jwgffiaffillp Společenství. Každý
hraje svou určitou roli v církvi a 'k i í a t m m K p V ů J zvláštní dar.
A když dává svůj dar do služby cii^viy |M»qporiacován dary svých bratří
"I když Je nás mnoho, všichni Jsme Jedrtcrnt^lo v Kristu,
k sobě navzájem Jsme však údy."
( ,
Tvoříme-li všichni Jedno tělo a doplnuJí-li se navzájem dary, které
každý má, pak členové společenství musí mít velikou úctu Jedni ke druhým. A má-li každý nějaké poslání vzhledem ke společnému dobru, Je tře
ba, aby Je plnil tak,aby podporoval Jednotu a harmonický růst celého
křestanského společenství. Proto by tam už nemělo být žádné místo pro
pýchu, individualismus atd.
"I když Je nás mnoho, všichni Jsme Jedno tělo v Kristu,
k sobě navzájem Jsme však údy."
Svatý Pavel nám zde říká,Jaká by měla být církev, aby odpovídala
povolání a neJvřeleJšímu přání..rsvé.ho (mistra. ÍYlá to být společenství,
Jehož Je Ježíš pravou Hlavou, pravým Vůdcem. To se ovšem uskuteční,
budou-li Jeho členové odpoutáni od sebe, od. svých zvláštních plánů a
budou-li mít v duši pokoru a vzájemnou lásku. Pak bude moci Ježíš
používat celého společenství a každého z Jeho údů, aby stále více
uskutečňoval své plány spásy.
"I když Je nás mnoho, všichni Jsme Jedno tělo v Kristu,
k sobě navzájem Jsme však údy."
Jak tedy žít slovo života tohoto měsíce?
První způsob Je plnit úkol, který nám byl svěřen, s novým duchem tak,
Jak to zde naznačuje svatý Pavel: připomínat si, že každý z nás Je
Ježíšův nástroj,který dostal zvláštní milost, která se bude moci tím
účinněji projevit, čím více budeme žít v duchu služby bratřím, což
nelze plně uskutečnit bez odpoutanos.ti. od sebe samých a bez pokory.
A protože v tomto měsíci se slaví týden modliteb za Jednotu křestanů, další způsob Jak žít slovo života tohoto mísíce Je, že budeme
prosit Boha o dar Jeho Ducha, aby všichni křestané různých církví,
1 když Ještě nejsou navzájem v plném společenství, dokázali maximálně
zhodnotit společný křest.
'
" '•
A dále at usilují modlitbou a činy, aby se zrodil a živil proud
lásky^mezi bratry rozličných církví, aby se přiblížila hodina plného
společenství všech.
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V třináctém čísle Křestanských obzorů byl článek o modlitbách ia
biskupa v Olomouci. Tato iniciativa olomouckých dala podnět k
modlitbám i v Brně. Již po dva měsíce, každý čtvrtek v 17,45 hod. se
v brněnské katedrále na Pe^rcvě, schází několik věřících k modlitbám
za dobrého biskupa prc svoji diecézi.
Autor článku v KO rozébítá i námitky ke konání těchto modliteb.
o pravdě řečeno, Je to zásluhou laiků, že se s modlitbami vůbec
začalo. Je to Jen nevazrálogt naší Církve, Jestliže by tatí okolnost
někomu měla vadit. Bylo by též z mé strany netaktní a nesvědčilo by
o soucítění s naší současnou situací Církve,kdybych zde citoval námitky ze strany kněží ke konání těchto modliteb. Totiž o správnosti těch*
to modliteb by nemělo být mezi námi věřícími vůbec řeči. Považuji též
za nedůstojné nás věřících,abych zde citoval'výroky z Písma, kterými
bych chtěl modlitby za biskupa dokazovat. Náš Pán si ke svým podobenstvím vybíral situace z běžného života. Tedy uěiji-li přirovnání, že
každá rodina potřebuje dobrého otce Jako hlavy ke svému plnému životu,
tak každý věřící pochopí, že k plnému životu diecéze Je též zapotřebí
dobrého otce - biskupa.
p

Co Ještě dodat ?
Néní snad ani tak rozhodující, kolik věřících uposlechlo tuto
výzvu k modlitbám za dobrého biskupa pro svoji diecézi. fYly víme z
Písma, Jak Je důležitá, aby se vťt městě našel alespoň Jecten spravedlivý . o .
Je to přeci i v očích lidských pěkné, když v setmělé katedrále,kde
už po skoro dvou desetiletích není otec biskup, se pravidelně každý
týden schází k modlitbám hrstk* véřícich, aby bušila na nebe, aby seslalo prosícím otce - dobrého biskupa. Pán přece slíbil, že nikomu nezůstane nic dlužen, i kdyby to byla třeba Jen sklenice vouy0 Ze Jsem
užil nevhodného přirovnání? Ne! rftám za to, že i když z lásky podaná
sklenice vody, Je dar dobrý, Je nesmírně v očích Božích hodnotný dar
duchovní, dar. modlitby, který pokorně klademe k Pánovu trůnu. Svědčilo
by to o naší malé víře, kdybychom si mysleli, že Pán tento'náš duchovní
dar náležitě neodmění. Proto my věřící věříme, i proti všem okolnostem
kolem nás, že Pán dá tu milost, mít otce biskupa i v naší diecézi, mít
otce biskupa i v naší opuštěné brněnské katedrále!
Již samotné toto vědomí, že každý čtvrtek v podvečer se v brněnské
katedrále na Petrově schází věřící k modlitbám za dobrého biskupa,
Je schopné vyburcovat svědomí věřících ve všech farnostech diecéze,
aby i oni se pokud možno v tuto dobu scházeli ve svém kostele, a tak
všichni věřící, kteří mají tu možnost, společně se modlili a volali:
" D ane, dej nám dobrého biskupa, pro naši diecézi !"
J S
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Do probouzejícího se města září desítky osvětlených oken místního
velitelství bezpečnosti na Žižkově náměstí. Krátce nato Je možno
pozorovat v cervtjru Olomouce nezvykle velké množství příslušníků VB.
11 hodin:
2 utéstského rozhlasu zaznívají řízné dechovky přerušované upozorněním pro občany, aby opustili náměstí míru. V té době Již příslušníci bezpečnosti legitimují vytypované osoby, důležité křižovatky
a výpadové silnice r>a obvodu města Jsou obsazerty.
11,45 hodin:
Přicházím /překvapivě bez potíží/ na náměstí (Ylíru, asi 10 metrů
přede mnou zaujímá pozici štáb rakouské televize. Jsem svědkem komické scénky. Rakouský kameraman chvíli pozoruje civilně oděného policajta s velkýn> břichem, ostražitě sledujícícho okolí, pak k němu
přistoupí, upraví mu čepici ne hlavé a sako a začne jej natáčet. Pán
od StB se najednou vlídně usmívá .
12 hodin - poledne:
Kolem sochy Nejsvětější Trojice se shromáždí asi 600 převážně
mladých lidí, dalších několik set občanů zůstává stát na chodníku.
Věřící se asi 10 minut hlasitě modlí, většina z nich má v ruce kříž.
Následuje zpěv známého chorálu "Bože, co9 ráčil", a pak se ozývá:
"At žije Augustin Navrátil", opětováno souhlasným potleskem. Zahraniční televizní pracovnívi natáčí čelý průběh tohoto shromáždění. Na
jeho závěr věřící zpívají - "Kde dísmúv můj" a "Nad Tatrou sa blýská".
ÍYlístní aktivista děkuje přítomným za účast a požádá Je, aby se spořádaně a v klidu rozešli.
Toto shromáždění se konalo den po oficiálně povolené manifestaci
občanských iniciativ v Praze na Žižkově. V Olomouci však nikdo nežádal úřady o povolení, nikdo toto setkání také nezakázal - došlo
tedy k praktické realizaci slov kardinála Františka Tomáška, "co není
zakázáno, Je povoleno!" Bezpečnost /vyjma zadržení několika aktivistů/ se chovala zdrženlivě a korektně, to Je třeba ocenit.
A věřící? Ti, kteří přišli, prokázali svou statečnost a odvahu.
Nepřekvapuje, že převážnou část tvořila mládež. Ti,kdo se nezúčastnili /z Olomouce to byla značná část/, mají stejné právo nebýt za svo^e
rozhodnutí odsuzováni. Za politováníhodné a určitě nekřestanské lze"
ale^označit ty Jednotlivce z řad katolické církve, kteří si strach
nepřiznali a nazvali celou akci nesmyslnou, přičemž si dali práci,
aby^ovlivnili co nejvíce lidí ve svém okolí, a od účasti je odradili.
Shromáždění bylo nesporně důstojným příspěvkem ke 40, výročí vyhlášení lidských práv. Snad by bývalo vhodnější akci více prokonzultovat s aktivisty z Prahy, Bratislavy a Jiných míst.
Přes všechny pro a proti - veřejná modlitba v Olomouci vyvolala
živý ohlas právě mezi těmi občany, kterým otázka respektování lidských
práv a svobod zůstávala neznámou.
Bylo to poprvé v 40-ti leté historii socialismu,kdy věřící v tomto
městě
manifestovali tímto způsobem svcw solidaritu a odhodlání bránit
nespravedlivě stíhaného spoluobčana.
A to Je "bezesporu povzbudi vé a jiadÉrJnQ .pro tmdouijnosi.

"STRÁŽ LIOU^Í^ /Dbdenik QV KSČ a rady ONV v Olomouci/ 24.12.1988
Dnešním vydáním uzavíráme rubxiku, v níž Jsme publikovali stanoviska ke shromáždění,které se uskutečnilo v neděli 11.prosince na náměstí
(Ylíru v Qlomouci.
•
Svůj názo-r nám rovněž tlumočil profesor ThOr.František Vymetal, generální vikář.olomoucké arcidl ecéze:
"•Dějiny jsou učitelkou a dějiny nás také poučují o tom,že období
klidného soužití mezi církví a státem bylo prospělné pro obě strany.
Také my dnes usilujeme o to,aby vztahy mezi církví a státem byly co
nejlepší. A proto odsuzujeme každou akci,která by působila digonsnci a
vnesla ji do vzájemných vztahů. A takovouto akcí bylo setkání toho
11.prosince na náměstí u sochy Nejsvětější Trojice,snad shromážděni,
které mělo prospět panu Navrátilovi.
V naší republice platí řád právní a tento právní řád, chrání každého,
a nikoho nevylučuje. Domnívám se a pokládám za vhodné,aby cestou ryze
právní,kdy má-li někdo nějaké požtdevky, pokračoval a šel. Jeho zájmy
jistě budou tak ochráněny a tak řešeny,jak to našemu právnímu řádu a
zájmu společnosti odpovídá.* „•_. c
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Redakce Stráže lidu
tř. 17. listopadu - 6
772 17 Olomouc
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Vážená redakce,
patřím k těm naším občanům,kteří si kupují denní tisk a různé časopisy
v touze se něco zajímavého dozvědět,poučit se,pobavit. Důvodem,proč Vám
píšu,je způsob,jakým jste v *SL" reagovali na shromážděni věřících na
náměstí míru v Olomouci 11. 12. 1988,konkrétně seriál odpovědí uveřej*novaný pod nadpisem "A Váš názor?" Považuji za důležité Vás předem
upozornit y že nejsem signatářem Charty 77,ani členem tzv. "nelegální náboženské struktury", v tomto případě ani nevím o co jde,protože jak je
všeobecně známo,církve a věřící jsou v ČSSR naprosto legální.
Nelíbí se mi,že "3L" otiskuje pouze jednostranně formulovaná stanoviska, a to od lidí,kteří zřejmě o důvodech a motivaci tohoto shromáždění ví málo,nebo vůbec nic. 13. 12. 88 jste uveřejnili stručnou zprávu o této akci pod nadpisem H K narušení klidu a pořádku". Uvedli jste
také,že tato akce byla nepovolená. Pochybuji,že jste poskytli ty nejzákladnější informace o případu p. Augustina Navrátila těm Vašim čtenářům,kteří se k této události na stránkách Vašich novin vyjadřovali.
Dělníci z iYloravie mariánského údolí žádají potrestání organizátorů,vyslovují podiv nad množstvím mládeže na náměstí. Další hovoří o zneužití
procesu demokratizace, o představení pro zahraniční novináře, o Chartě
77 atd.
Rád bych se zeptal, o Jaké narušení pořádku šlo,když se mladí lidé
modlili a zpívali náboženskou píseň? myslím si, že bezpečnost by v případě narušení veřejného pořádku určitě zasáhla. Zajímalo by mě také,
který orgán shromáždění zakázal? Slo Vám opravdu c názory lidí, nebo
Jen o potvrzení toho,co jste zveřejnit chtěli?
Hodně očitých svědků bez rozdílu přesvědčení a vyznání hovořilo o
tom,že mladí se chovali slušně a naprosto ukázněně. Tím asi těžko ohrozili proces přestavby a demokratizace společnosti. Svou akcí Jen poukázali na to, že za fasádou všeobecného soihlasu se vším, není zdaleka
všechno v pořádku.

Myslím si,že i kolektivní společnost začíná Jednotlivcem,Jeho charakterem, kv^lit^jni,Tito lidé neprotestovali proti socialistickému zřízení,ale upozorňovali na ptipad občana,prohlášeného za blázna,protože má Jiné názory.
Asi to souvi»£ i dost s noorálkow, o které se dnes tolik píše a hovoří.
Zaátná od maličkostí a vlastně ad každého z nás. Měli bychom to vědět
g zkrátka u£„skutečně ří4<st,co si myslíme a žít tak,Jak roluvíme. Akce
mladých křestanů v Olomouci svědči o morální vyspělosti a občanské wvědomilosti této části nastupující generace,nikoliv o Je^í společenské
lhostejnosti a nezájmu.
Pro budoucí úspěch naší společnosti bude nepachybně užitečné,když
i v protichůdném názoru budteiW hl#ďa% vždy postoj.
S přáním ntfloha ůspěchCi
František fTlouka
Rudé armády 19
Zveřejněno bez vědomí autora.
796 01 Prostějov
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Žád#m o tiskovou opravu.
V K0 č.13/1963 vy5el článek "Den Páně 11.12.1988 v Olomouci", kde uvádíte: "Při zadržení M. Mrtvého jej manželka bránila t»k usilovně,že
proti ní příslušníci VB. použili efaušky a zranili na rukou."
Proti takové zprávě cítífn povinnost se ohradit »protože není pravdivá. Příslušníci SNB a StB ná»vlegitimovali a vyzvali manžela,aby nas+
taupil do auta a Jel s nimi. Zádfrl odůvodnění,když toho nedostal,odmítl
se Jim podřídit. Po té ho násilím odvlekli. Manžela Jsem biánila,ovšem
podle mého názoru příslušníci,ačkoli zákrok byl neoprávněný,užili přiměřených prostředků,na rukou mně sice poškrábali, ale obušky nepoužili.
-' v. , v.
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Dana Mrtvá, Olomouc 29.12.1988
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Ke čtvrtému sjezdu Hnutí za střízlivost,které se nezabývá pouze
problémem alkoholismu.ale i kuřáctvím, bulharské *R'A8^mCESKO DĚtO"
píše,že během sjezdové diskuze bylo navoženo.aby byl vypracován vládní
dokument o omezení či zákazu kouření na pracovištích a veřejných místech, aby osobám',které projevují sklon k systematickému požívání alkoholu,nebyly svěřovány vedoucí funkce,, Navrženo bylo zároveň, aby na pedagogické a lékařské vysoké školy nebyli přijí.vtáni chlapci a děvčata,
kteří pijí a kouří, Jakož i to,aby byln zákonem zakázáno řidičům motorových dopravních-prastředků během cesty kouřit.
Rudé práv«* 2 1 » U , 1988
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Augustin Navrátil,Lutopecny 14,768 31 21dbice,tel. 23716
t.č. Psychiatrická,3léčebna, 76,7 Q1 Kromě
tel. 513
Prof. MUQr. Zdeběk'Diensbier, Dr.Sc.
Védoucí Ústavu nukleární mediciny a biofyziky
fakulty všeobecného lékařství UK Pr3ha
Předseda výboru *čs. 'veřejnosti přo lidská práva
; a v: •> V ,'M ' C
. . • Mr;. •
Věc: Žádost'c
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Kroměříž 2. ledna 1989

'

Obracím §e na;Vás s žádostí o sjednání nápravy ve věci mého soustavného obvinování'z trestné činnosti Jehož důsledkem Jsem pak posílán
na psychiatrické léčení projmou údajnou doše;v.ní chorobu paranoia
kverurl-rmsV '
.
*
Za' trfestní činnost je považovaný např. i můj dotaz ze dne 24.2.87
zaslaný státním orgánům a další mé aktivity především týkající se veřejné náboženské činnosti,. Nejsou dosud, vyřízeny ani mé podněty ke stíž~
nosti pro porušení ¿škona ze dne 23.5"*. 1986 'a > e dne 28.5.1986 zaslané
GPČSR,přestože od métio podání uplynulo více Jak dva a půl roku. Jsou :x
také odmítány mé žádorstl o revizní přešetření duševního siavu za účasti*1"1
psychiatrů ze zahraničí.
"
Í
""•.'"•'• Protože nemám možnost přepsání všech dokumentů týkajícíích se mé
údajné trestné, činnosti,předávám v příloze jen jejich část,Jak byla zveřejněná v dvojčíslí 8-9 časopisu Křestanské obzory. Je to na str. 15 a
další. Jsou tam také zveřejněné některé bezprostřední ohlasy čtenářů na
mé odsouzení k ústavnímu psychiatrickému léčení. Připomínám,že jen zar^
prosinec 1988 Jsem obdržel přes 3-200 dopisů od občanů v můj prospěch,!!
často přímo odsuzující postup: vyšetřujících}trestních i soudních orgánů
a psychiatrů v mém případě. Přitom přes 1200 dopisů bylo ze zahraničí.,
„Prosím o brzké vyřízení mé žádosti, za což Vám předem děkuji a zá-.'roven Vám přeji hodně úspěchů ve Vaší odpovědné činnosti v r. 19B9.
Augustin Navrátil
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KTO JE VINNY ?

Postoj štátnych orgánov voči veriacim občanom ilustruje aj nasledovný trestný rozkaz:
'
.; •

Číclo konania: 6 1 17/88
Céskoslovenksá socialistická republika
--.,-? i / š t á t n ý znak/
Trestný rozkaz

Obvodný súd v Bratislavě I, vydává podía paragrafu 314 e Yr.p. tento
t r e s t n ý
r o z k a z :
Obviněný /á/ Ludmila Heribanová, nar. 10.5.1966 v Trnavě,okyes Trnava
bytom Ružindol č.143
.
; nc"*
s
J e v i niTn ý /vinní/, ž p
dna 25.3.1988;.vo, večerných hodinách.-^zúčastnila sa zhramáždenia občanov
na Hviezdoslavovócn nárnešíí v Bratislavě,ktoré nebálo povolené příslušným národnýrn výborom,neuposlechla výzvy príslušníkov VB,aby rwiésto'zhramáždenia opustila,ale š horiacou sviečkou v ruke na náměstí 2otrvala^
v

- 10 •'
t e d a
,
zúčastnila sa akcienarušujúcej veřejný poriadok a neuposlechla při nej
výzvy veřejného činiteía na zachovanie veřejného poriadku
tým
s p á c h a l a .
prečln /y/ proti veřejnému poriadku podia § 6 písm. a/Zák.č.150/69 Zb.
a
o d s u z u j e
sa podia § 6 zák.č.150/1969 Zb. v novele znění s
prihliadnutím na § 314 e,odst. 2 Tr.p. na s použitím § 53 odst.l Tr.z.
U ipenažitému trestu vo výške 2.000,- /dvetisíc/ Kčs.
Podía § 54 odst. 3 Tr.z. sa jej ukládá náhradný trest odnatia slobody v trvaní 2 /dva/ mesiace pře případ,že by penažný trest nezaplar
ť
tila. '
Podía § 314 od stu 1 písm. e, Tr. p. sa poškodený /á/ /í/
odkazuje /ú/ s nárokem na náhradu škody na konanie v občiansko - právnych veciach,
P o u č e n i e : Proti tomuto rozkazu možno do 8 dní od Jeho doručenia podat na tunajšom súde ústné do zápisnice alebo pisomne odpor. Podáním odporu sa trestný rozkaz ruší a vovveci sa nariadi hlavné pojednáváme. Právo podat odpor nenáleží podat poškodenému. Ak sa v určenej
lehote nepodá odpor,stane sa trestný rozkaz právoplatným a vykonateíným.
V Bratislavě I. dňa 12.9.1988

Samosudca:
JUDr. Ján Jamrich

Za správnost vyhotovenla:
nečitatelný podpis
Pečiatka: Obvodný súd Bratislava I. Bratislava
r. P.č.
82 - Trestný rozkaz
EVT
- 160820

V/78

V7K 1-20147-79

Poznámka:
Uvedený případ vynesenia trestného_rozkazu nie je ojedinelý /doteraz Je známých už vi3c ako 3D takýchto prípadov/ a uvádzame ho ako ukážku
urážky základných íudských pršv,ktoré by sa mali v signatárskom štáte
HelsinskeJ zmluvy dtisledne plnit.
v

Ludmila Heribanová,pretože podala proti trestnému rozkazu odvolánie,
mala dňa 10,10.1988 súdne pojednávanie na Obvodnom súde v Bratsilave I.,
kíotý odročil hlavné pojednávanie na 17.10.1988 a potom potvrdil rozhodnutie trestného rozkazu. Tu Je vidieí, ako možno w nás administratívnou cestou změnit platnosí ústavného zákona i medzinárodných přijatých dohovorov,
— 0 » 0
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Which 5ide Are You On - Za svou pravdou stát:
ÍYláš všechny trumfy mládí a. ri^ce
máš, Jen na tobě teď záleží
na Jakou hru se dáš. Musíš: za svou pravdou s t á t ^ m u s i š s v o u pravdou
stát,musíš......

Spirituál Kvintet
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INCIDENTE

V sobotu 17.septembra 1988 som odchádzal z bytu večer o 20,30hod.
s tým,že pfljdeme autom do Šaštína. Chceli sme tam byt na jednej sv.
omši o 22,Odhod, a chceli sme přežit^chvílu v modlitbě,adorácii,a spevom a po polnoci sme sa chceli vrátit do Bratislavy, fílal som íst autom
s dr.Čarnogurským a dr. Hiikloškom.
Už od 15.hod. sa prechádzali po ViloveJ ulici příslušníci 3tB v civile a mali tu pripravené aj autá. Nápadné mi bolo po obede iba to,že
ma k susedom volal ktosi k telefonu,údajné nějaký Polakovič, v súrnej
veci. Ale potom sa v telefone neozval,ani nijakú súrnu vec,nepředložil.
Toto skúšanie cez telefon sa stalo prvý raz za 18 rokov mtijho bývania
v terajšom byte. Inak s menovanými súsedmi nemám nič spelrčné,ani nijaké kontakty.
Keď som večer o pol 9 ho. prešiel ulicou za samoobsluhu,stál tam v už
dr.fYilkloško. Dozvěděl som sa,že dr.Carnogurského strážia už celý den.
Sotva sme si ptačili povedat niekoíko slov,prihrmela k nám Lada,potom
dalšia,opodiaí sa tahal muž v civile,tretie auto oběhlo okolo nás všetko příslušníci5Jednak v uniformě,Jednak v civile. Jednoho som poznal.Chlapec v uniformě prišiel ku mne a žiadal legitimáciu. Dal sorn mu
Ju. Nato ma vyzval,aby som šiel s nimi "podía zákona podat vysvetlonie»"
Pozřel som sa na neho a povedal som mu: "Nehovoříte pravdu,predstie£ate zákon,o nijaké vysvetelenie nejde,chcete ma odviest od púte^do
Saštína. A vy to viete! Trestný poriadok vám zakazuje predstierat nepravdivé skutočnosti a tým podvázat!"
y
Příslušník mi povedal^že buď pSjdem dobrovolné,alebo ma odvedú.Odpovedal som mu: "Dobrovolné nepBjdem za nijakú cenu! Ci ma odvediete,
to Je vaša vec." A dodal som: "Toho roku ste přišli takto pre mna ako
pre zločinca už 3.raz. Prvý raz v marci pred shromážděním veriacich^v
Bratislavě na sviatok Zvestovania. Predstierali ste,že mám ist podat
vysvetlenie podia zákona 40/74. Usvědčil som vás zo lži tým,že od Shod.
čo s^e čakali pred našim vchodom v aute celých 8 hod.,mohol som vám
podat 100 vysvetlení,ale nie o 17 hod.,keď som išiel na sviatočný den
do kostola.vPotom ste sa usvědčili zo lži sami,keď vám nebolo čo vysvětlovat a ked ste ma chceli iba zadržaí na VB počas zhromaždenia pred
Národným divadlom. Usvědčili ste sa i tým,že ste ma odviedli po takmer
3 hodinách zadržania až pred vchod do schodišta nášho paneláku a ešte
ste zastali v aute strážit až do 22 hod.,aby som nešiel do města,čo
ste aj výslovné povedali!"
Potom som sa obrátil na příslušníka v civile,ktorého som poznal a
povedal som: "Vy zas viete,čo ste so mnou urobili 30„augusta 1988,ako
ste ma zadržali od 7. do 13. hod. počas súdného pojednávania s Ivanom
Polanským. Vtedy bolo tiež na předvolaní napísané "za účelom podania
vysvetlenia v zmysle zákona 40/74" Ani vtedy nešlo o nějaké vysvetlenie,
vy ste ho gežiadali a Ja som vám ho nedalj Dostali ste Jednoducho příkaz zadržat ma až do vynesenia rozsudku. UdaJ na předvolaní bol teda
lživý. Zahrávate sa s občanmi ako feudáli s poddanými. Teraz ma chcete
brat na^ulici,za tmy,večer pred 21.hod. Hovoříte znova o "vysvetlení",
zatiaí čo ide o pút v 3aštíne,aby ste ma na celú noc zadržali na VB.
Za nijakú cenu dobrovolné nepfljdem!"
Ešte padli nějaké šlová - a štyria příslušníci sa na mna vrhli,chytilj ma za ruky a nohy a vliekli ma k autu. Vo mne vzkypěl akýsi robotnícky vzdor /bol robotníkom v Chemických závodoch Juraja Dimitrova/.
takže som povedal: "24 rokov som robil tvrrio ako robotník - dobrovolné
do auta nepdjdem!," A vystřel som S3 tak mocné, že si nedeli rady. Jeden
mi začal vykrúcat dozadu pravú ruku,ale ani to nepomohlo. Dvaja mi tívíhali nohy,bol som celkom vo vzduchu a tak ma tlačili do auta. Rozbili
mi i veíkú termosku a horúci obsah sa rozlial po mne. ÍYlyslel som, že
pustili do mna elektrický prúd,tak ma to pálilo. Ale vystřel s o m s a ešte
pevnéjšie,až ma pustili. Celý oblek som mal pooblievaný. Doma som zlatil na tele pohmožděniny, padl latinu krvou, oblek sorr» mal roztrhnutý „

12 Dr.Mikloške ma medzitým chránil a naliehavo^varoval týchto chlapcov,
aby si uvědomili 3 rozmysleli,čg rohia. "Dopúštáte sa násilia proti biskupovi,ktor^ho pozná Slovensko,Cechy^Morava i svet!" Najprv ho nepočúvali,p^tom,ked ma nedostali do auta,zostali bezradní. Jeden z nich odišiel
3 s autom zmizol. Dobrú pol hodinu som sa prechádzal sem i tam 20-30
metrov po chodníku pomedzi ostatných príslušníkov. Nik mi nepovedal ani
slova. Traja stáli mlčky. Or. (Ylikloško vyhodil rozbitu termosku do ko.ntajnera a chvíiu sme sa rozprávali. Krútil nad tým všetkým hlavou. Povedši som mu: "Tento třetí raz pri predstieraní zákona už narazili! U
nás Je toíko bojazlivosti! Niektorí íudia šíria ešte aj okolo seba takú zbabělost,že som^rozhodnutý postavit sa proti zneužívaniu zákona a
tento raz nepopustit. Som rozhodnutý ukáza£,že pred surovým násilím dobrovo lne neuhnem a že podvod názvem podvodom! 24 krát si ma předvolali
doteraz na ŠtB!"
(Yledzitým som mladým mužom poved3l: Vrhli ste sa protizákonné na mna
65-ročného muža! A pri tom ste vedeli,o čo ide! Robíte peknú perestrojku! 0 nějaký čas sa budete za te hanbit,ba možno aj viac!" - A myslel
som pri tom na to,kam ženú niektorí fanatickí ateisti veci s utláčaním
náboženstva. Ako sa boja deti v škole učiteíov,ako učitelia zistujú,
ktg chodí do kostola,ako s^ boja veriaci v úradoch a továrnách prezradit,že sú veriaci,ako sa utahujú íudia v kostoloch a ako kostoly striedajú atď. A přitom v televízil i v novinách sa stále píše o úplnej slobodě náboženstva, o úplnej rovnosti, veriacich pred zákonom a v spoločnosti! Stále sa hovoří a píše o vedení "konštruktívnych rozhovorov" s
Vatikánom. Takéto konštruktívne rozhovory sa vedú už 25 rokov! Vždy
"v atmosféře vzájomného porozumenia". Zatiaí čo biskup Vojtaššák Je odsúdený na 24 rokov v^zenia,biskup Gojdič n3 doživotie... Vede sa konstruktivný dia3og,zatial čo sú rušené časopisy a vydavateístvá,likvidované řehole,premsledovaní veriaci rodičia,študenti,zatváraní knazi
i laici a zatiaí čo biskup Gojdič vo vezení zomiera. Aj dnes sa vedú
"konštruktívne rozhovory", aj dnes Je podía novin úplná sloboda a úplná
rovnosí pre veriacich, Len nik z veriacich nemíiže byt učiteíom,ani vedúcim v kanceláři! ,či v dielni. Pred.avačka v Zelovoci nernflže mat na
retiazke krížik,variaci íudia sú hromadné predvolávaní k výsluchom,
stáxe majů podávat "vysvetlenia", nesmú sa zúčastňovat na veřejných
súdnych poJednavaniach,odstrašuJú ich od pútí,kde ich fotografujú a
potom im to na policii ukazujú,aby všetkých zastrašili tým,že "všetko
sa vie". Po Hlhých mesiacoch dostávajú desiatky éastníkov Bratislavského velkého oiatku z 25.marca 1988 "Trestný rozkaz" od tzv, samosudcu
dr. Jána Jamricha na 2.000 korún pokuty,alebo na 2 mesiace vázenia.
22-ročná dievfiina má v rozkaze napísané,že "so sviečkou v ruke na náměstí zotrvala",tým sa vraj previnila,lebo "spáchala prečin proti veřejnému poriadku".
Lenže situácia Je dnes už aj u nás iná. Dějiny idú napřed. Vyrástla
nám generácia mladých Íudí, odchovaných socializmtim a tí sú aj hrdí a
poznajú svoje práva. Je im Jasné,že mladí majů právo domáhat sa spravodlivosti nielen v Južnej Afrike,v Barmě,alebo v Gaze,lež aj na Slov e n s k u ^ Cehcách a na Moravě. Slobodu svedomia a presvedčenia si nežobrú - dávajú sj a prežívajú Ju sami. A to Je aj v záujme dobrého měna republiky! Veď do Jakého světla negramotnosti stavajý republiku tí
nedočkaví a bezohíadní ateisti,ktorí by chceli ateizovat naše národy za
každú cenu,i za cenu,že svet bude poklada£ náš štát za štát barbarov a
násilníkov. Pre teto všetko som si v sobotu večer 17.septembra 1988 povedal,.že tento raz už neustúpim!
Ked sa přehnalo okolo nás znova niekoíko aut VB,Jeden příslušník
prišiel vyzvat dr.íYlikloška, aby nasedol do auta. Protestoval, ale potom
nasadol. Pri odchodevsme si zakývali. So mnou zostali štyria či pia^i.
Najprv nevedeli,akovďaleJ. Ten,ktorého som poznal,mi začal navrhovat,
aby som sa zriekol Saštína. Už nebola reč o nijakom "vysvětlovaní".
Povedli som,že im nedám za nijakú cenu nijaké uistenie,že do §3Štína
na pút nepfijdem! "Odíďte preč a nechajte ma! Já sám sa rozhodném,ako
budem chcet! Inak pomCže leň násilie,ktoré sto už »kúsili!"-povedal sam.

po chvíli sa dali všetci dohromady a potom nasedli do aut. Ked
odišli,prech4dzal som ešte nějaký čas.po VranovskeJ ulici,potom sam
zamieril pomaly damov. Bolo asi 21,45 hod, Žrejme ma z dialky sledovali» B.3l som spotený,mokrý od rozliat.ej termosky,bsleloma plece i hrudník'.
Náš vchod príslušnícirstrážili,ako mi povedali známi,celú noc.
Bol to nový d5kaz, že "podanie ,.vysvetlenia" iba falošne.predstierali.
Ja som sa doma úprimne pomodlil, a to i za pútnikov v Saštíne,ktorí ma
csk sli c o•
*
v
V nedelu ráno 18.septembr9 som vs,tal ako každý,iný den o 4,45 hod.
Po modlitbách som začal sl-úžit sv. omšu na 25„nedelu v roku .cyklus B.
A tu som bol překvapený,ale aj utvrdený a posilněný ČQ do. údělu, ktorý.
mi' prichodí nie-st uz 38 rokov. tu'máte šlová sv. Písma,ktoré som up- "
, ros tře a sv. oměe "čítal - príkoria tu-uvádzané sa vzta.hujú v prvom radě
1
na nášho^Pána,ale aj Jeho veriacim sa z nich v dějinách uchádza: "Zlo*
mysélní íuaia povedali: ""Čihajme na spravodlivého,lebo Je nám na tarchu. Stavia sa proti nášmu správaniu,vyčítá nám prestupovanie zákona,
žaluje,že sme zradili svoju výchovu.Nuž pozrime,či sú Jeho řeči pravdivé a skusme,ako sa to s nim skončí... Skúšajme ho potupou a súžením....'
/ÍYiudr. 2,12-17/
A vvnasletíujúcom žalme, som sa modlil: "Pán^udržiava mfij život. Pane
zachrán ma pre svoje meno a svojou mocou chrán moje právis... Lebo pyšní
povstávaný proti mne a násilníci mi striehnu na život,nechcú mat. Boha
ná oči ach;'Ale mne Roh pomáhá a mfij život udržiava Pán. 5 radostou ti
prinesierři^gbetu. fYleno tvoje,Pane,budem ^velebit,lebo si dobrý!"
Po svojé'j sv. oitiši som šiel na 8 hod, na sv. omšu do kostola v Petržalke. Cestou som stretol Jedneho příslušníka v civile z večerného incidentu. Iste boli viacerí, no nezastavili ma už,ako to urobili v marci. V kostole bolo pekne - sv. omša bola zo sviatku Povýšenia sy..kríža - tomufeontajomstvu^Je chrán zasvStěný. "Stat krux, dum volviíur mundus! Kříž stojí,zatial čo svet sa zmieta!
'r

Ján Ch. Korec
Vilová - 7
>k
851 02 Bratislava
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Je to príhov.o^ biskupa,ktorý nemá štátny súhlas pre výkon biskupskej
služby." Ked třeba' ozve sa proti nespravedlivosti a proti, útrkom na
Církev a na náboženstvo aj proti nepravdám napísaným v' našich novinách.
Je to povzbudení, aké sa bežne veriacim nedostává,takrsme ubutí a neslobodní. Ohluchli sme,oslepli a oněměli. Prosme Pána,aby nás zbavil týchto neduhovr! .
Spomínaný kostol Sv. Kríža zostal 50 starej Petržalky,ktorý sa mal
tiež v rámci asanácie zrúcat 'a ustúpit výstavbě. Nestalo sa tak len pre
statočnost vtedajšieho předsedu národného výboru,ktorý tuto špinavú
úlohu nevykonal aj. ¡zazenu zloženía funkcie a odovzdania straníckej legitimáciéň1 Ešte éú áj štatoční ludia.
Otec ^biskup Korec nám dal příklad ako si máme slobodu vysluhovat sami
a bránit sa proti neprávosti a zneužívaniu zákona. "Co nie Je zakázané,
to Je dovolené", to Je známa právnická zásada,ktorú často přizvukuje aj
kardinál Tomášek.
v
.
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- 14 Tento list «tca biskupa Korea opiš aspoň 10 krát a daj známým,aleho
pošli poštou. Zapojte sa do apoštolátu písaného slova. Týka sa to kažíjej náboženskej písomnosti,ktorá sa vám dostane do ruky,alebo sa dočítáte o rtiečom,čo by potěšilo aj m ý c h veriacich. AJ svoje íágitky,ktoré
povzbudia,da3te na papier. Rozmnožená radost sa zvičšuie. Ked nemáme
možnost vydávat náboženský tlač,tak pomáháJme opisováním.Jedeft den v
týždni obětujte pre ten účel. Sý volné soboty,kedy sa Judia nudi§. AJ
nedeíu možno na to obetovax. Ked nemáš možnost opisovat,daj aspoň druhým prečítat. Na písacom stroji sa dá urobit 10 čitatelných kopií.Poštu
posielajte v rozptyle po celom Slovensku,aby sa dobré slovo šířilo.Takto sa mflžeme sta£ misionármi aj u nás doma. Začínajme najprv v našich
rodinách. Otec biskup Ján vydal svoj prvý pastlersky list o rodině a
vyzývá nás: Zastavte lavinu: matky, otcovia, lekári, aby už přestalo
vraždenie. Budujte,civilizáciu lásky. Dávajte příklad vo svojom okolí
i na pracovisku. DÍa možnosti začínajte den 3p sv. omšou, kde máte k
tomu příležitost. Povinní sme modlit sa ráno i večer. Ráno zasvStme
5voj deň a celý den bude našou modlitbou, pokial nebudeme hřešit. Večer
sa poďakujme za přijaté dary a božiu pomoc. Nejdite si čas pre seba.
Televíziu, toho zlodeja času, dajme na vedlajšiu výhybku a získáme čas
ai pre iných. Modlíme sa. Rodina, ktorá sa modlí, ostává pokope. Katolické rodiny poznávajte sa v v blokoch, v ullciach a v sídleskách. Podporujte sa a poučujte sa. Ked nemáte, čo darovat, tak poskytnite svojim
blížnym přítomnost vašej osoby a dobré slovo. Nerozprávajte o pletkách
a materiálnych starostiach, ale rozprávajte si, čo ste čítali, čo ste
počuli a čo ste viděli. Živé slovo teší každého člověka.
Získavajte i iných pre apoštolát písaného slova. Představte si, že
keby každý správu opísal 10 krát a poslal, koíko by to bolo za Jeden
mesiag. Uverte, ža aj takto mgžno robit dobré. Najprv musíme čítáním
aískat a potom možeme rozdávat. Nokto nemaže dat, ča nemá!
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Biskup Ján Chryzfcstacn K o r e c , JUDr. h.c. /1986, USA/, SJ,
narezen 22. 1. 1924 v Bošanech, okres Topolčany. Biskupské svěcení
přijal tajně na Slovensku 24. 8. 1951, 8 let fcyl vězněný pro víru, od
února 1968 Je na svobodě. Od červenc» 1969 Je úplně rehabilitovaný,
v duchovní správě však nepůsobí.
.Spojujeme se v modlitbě se všemi věřícími, u příležitosti S5» narozenin biskupa Jána Korce, s těmi kteří si
nejen váží, ale uzrvóva^í
ho i za svého pjrevého pastýř« a spálu s nimi mu od Pána vyprošujeme
hodně zdraví, Boží milosti,
zvláště moudrosti a síly Ducha svatého
oro vydávání svědectví víry v dnešní době.
Redakce

Křestanských obzorů.

- 15 Reak£g na .článek
"O

z a k á z a n é m

o v o c i

M

;\ď\ 05'
/ V týdeníku Vlasta č.48, roč. 42/1988, str. 10-12 /

Socialistická akademie v Brně pořádala republikové školení lektoru
výchovy k manželství a odpovědnému rodičovství pod tituleme "Sexuální
zdraví - součást zdravého způsobu života." Posluchači se tam dověděli
,od PhDr. Podešvy,pracovníka (KB,že byla schválena koupě západních filmů,
¿aiměřených na sexuální výchovu,s tím úmyslem,že tyto filmy budou dodávány na ZS k p r o m í t á n í
š k o l á k ů m . Náš stát chce tímto
rozhtídnůtím vyrovnat krok se západními státy,které zasvěcují děti do
techniky pohlavního života ve snaze zabránit hrozivě zvyšujícímu počtu
těhotenství u dívek pod 15 let a šíření pohlavních chorob u dětí pod
14 let./l/
Tento úmysl se na Západě nejen nezdařil,naopak celou situaci Ještě
zhoršil. NejpřesvědčivěJším důkazem toho Je Švédsko /2/, které zavedlo
Jakc první stát sexuální výchovu do základních škol. /Ukázku této výchovy ocitujeme zde z uváděné reportáže Vlasty: "...sexuální osvěta v
některých západních zemích ... učí děti i zacházet s preservativy a dokonce děvčátka Jsou známkována za to,Jak navlečou ochranu na model
mužského pohlavního orgánu..."/ Po dvaceti letech praktikování této výchovy zveřejnilo švédské ministerstvo zdravostnictví statistiku některých ukazatelů: počet těhotenství u dívek pod 14 let stoupl o 900 %,
počet přerušení těhotenství u dívek pod 15 let stoupl o 260 %. Zvýšil
se i výskyt pohlavních chorob u dětí pod 14 let a kriminalita mládeže.
ÍYiáme oprávněné obavy,že morální podtext všech těchto západních filmů
bude shodný s oficiálním trendem světových agentur OSN /a to Jak UNFPA,
která řeší světové populační otázky,tak UNESCO pro výchovu,vědu a kul-r
turu./- /3/ Tuto novou morálku lze shrnout názorně do několika stručných vět: "Nevázaný pohlavní život mladistvých Je přirozený projev života. Máš na něj právo. Jen musíš být šikovný,aby nedošlo k otěhotnění
a abys nechytl pohlavní nemoc."
v

Psychická úroveň dítěte v předpubertálním a pubertálním věku není
Ještě schopna pochopit a osvojit si etické normy sexuálních a erotických projevů,zamilovanosti,lásky,úcty,ohleduplnosti,přátelství. /4/
"Naučit se řeči těla už v dětství", Jak bylo řečeno na tomto skolení
lektorům sexuální výchovy,znamená v těchto filmech naučit děti technice
sebeukájení a sterilního partnerského soužití. Bez solidního morálního
základu,který tyto děti Ještě mohou mít,otevře filmová Instruktáž naplno
bránu k rekreačnímu /tj. lehkomyslnému, neodpovědnému, Jen pro zábavu/.,
sexu mladistvých, k promiskuitě, všeobecnému znemaravnění. Vyrovná tento
zločin,spáchaný na celém národě,škodu ojedinělého případu tragického
těhotenství Jedné šestnáctileté dívky?. /Tento případ uvádí redaktorka
Nimrichtrová v úvodu reportáže Jako impuls pro celou akci/. •
Socialistické státy velmi dobře vědí,proč zakazují pornografii a \3
prostituci. Prctože mravně narušený člověk se chová egoisticky,neodpovedně,Jeho personální vztahy a pracovní morálka Jsou špatné. Není schopen založit a udržet prospívající rodinu,která Je zárukou zdravé budoucnosti národa.
Evropští demografóvé Jsou znepokojeni klesající porodností v posledních deseti letech. /5/ Nepotřásejme hlavou nad NSR, kde Již v r.l9G4
klesla porodnost na podíl 1,32 dítěte na 1 ženu,když u nás Jsme v r.
153?•byli už také pád 2,0. tedy pod úrovní,Jež ;Je nezbytná pro přirozenou
reprodukci obyvatelstva.

- 16 Dovolte na kopec Ještě Jednu skeptickou poznámku: Brněnské školení
lektorů sexuální výchovy mělo optimistický název: "Sexuální zdraví součást zdravého způsobu života."
V r. 1987 byla svolána do Kodaně pracovní konference 320 /6/j Jejím
úkoleqn bylo definovat pojem sexuálního zdraví,zjistit faktory,které je
ovlivňují, a navrhnout ukazatele,které by vyhodnocovaly stávající situaci a společenské snahy na tomto poli v jednotlivých zemích. Byli
přítomni odborníci ze^lS evropských zemí, z toho ze socialistickcýh bylo zastoupeno Polsko,ČSSR a Bulharsko. Dohodli se na tom,že není možíTo
vytvořit takovou definici sexuálního zdraví,která by byla platná pro.
celý svět. Jako ; ^ěden z důvodů nezdaru bylo uvedeno r že při vytváření
definice by-'bylo'nutno vymezit,které sexuální chování je tedy "zdravé"
. a tím býriyhí"bylo"vyloučeno Jako "nezdravé" chování řady lidí,což by
-mohlo vést' tím pádtím k omezování jejich svobody. /Poznamenejme k tomu:
z-ťoho-je vidět,že v současné l&erální společnosti Je svoboda jedince
křáddná nad neměnné principy pravdy a dobra/.
Tatti-4<údanská konference též prostě konstatovala - bez snahy o nápravu •'- následující tendence ve většině zemí našeho kontinentu,které
vyjadřují "probíhající změrvy v oblasti sexuality v posledních dvaceti
letech". /Pro nás Jsou varovnými signály o počínajícím úpadku v oblasti
sexuální, výchovy/.
- Kladný postoj k sexualitě dospívajících ..
- Souhlas s pohlavním životem před manželstvím
- Akceptování sexuálních projevů na veřejnosti
- Častější ekonomická nezávislost žen
- Pohlavní sebevyjadřování ženy v manželství,tak i mimo ně
- Páry,které vytvářejí stabilní rodinu bez uzavření sňatku
- Častější diskuze na veřejnosti o sexualitě,antikoncepci a potratech
/Pod tímto posledním bodem "diskuze o antikoncepci a potratech" se
skrývá celosvětově rozšířené zaměření proti lidskému životu,dívající se
na dítě jako břemeno,které omezuje svobodu ženy,snižuje životní úroveň
rodiny a vede k přelidnění světa. Toto Jedem zamořené smýšlení světa
vede pomalu ale jistě k vymírání tzv. západní civilizace:/
Rodiče, vychovatelé, sociologové, demografqvé, politikové,
s^e

nad těmito fakty!

Citovaná literatura:
1/ J.N.Santamaría: The Social Effecte of Contraception. I.Rev. of NFP,
č. 3, roč.9/1965, str. 202 - 219
2/ Nachrichten der europaischen Bürgeriniti'ativen zum Schutze der
ÍYlenschenwürde, č. 44/1988
3/ Příručka UNESCO pro přípravu učitelů k populační výchově. Citováno
ze čl.:R.Cremins: Education of Africas Youth for Narriage. Bull. of
the NFP Council of Victoria č.l,roč. 13/1986,str. 5-8
4/ PhDr. H.RozinaJová CSc: Pedagogika pre rodičov. Osvěta,(Ylartin 1988
5/ Znepokojení demografové, Mladý svět č. 50/1988
6/ Praktický lékař č*7, roč. 68/1988, str. 279
K ř e s t a n š t í
r o d i č e , braňte své právo na morální
výtthuvu svého dítěte! Pomozte zamezit promítání filmů /o kterých byla
řeč v citovaném článku/ na základních ž i l á c h např. protestem zaslaným
redakci časopisu Vlasta - odd. £360279, Jindřišská - 5, Praha 1, PSČ
116 08, diskuzí na schůzích 5RPS atd.
fflUDr. Olga Tělupilová
Hálkova
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Článek MUIfc^Frantj$ka,gayránka CSc "Zákon o umělém' přerušení těhotenství po roceníuveřejněný yMladém 'světě č.11 tJr.ipáťři k mnohým,
které na toto téma napsal a také k mnohým,které jste na toto téma uve• řejnili.A opět jě :patrno j jak- se snažíte.-,,dP povědomí čtenářů,a hlavně
mladých čtenářů,vštípit představu,že interrupce je jen běžná epizoda
v životě ženy,í£žé zákonko umčlém přerušení těhotenství je potřebný a
smysluplný.
..
v ¡j+nv
MUDr Havránek píše,že smyslem novelizace interrupčního zákona je
reagovat ná změněné společenské podmínky a uvést zákon do souladu s
těmito změnami. Podívejme se tedy,co se ve společnosti změnilo«
Objevila se téže,že sex a kohabitace jsou rekreační aktivity.Hovoří se o právu mladých na sexuální vyžití,doporučuje se střídat sexuální partnery.Styky se uskutečňují kdekoliv,s kýmkoliv bez závazku trvalého a věrného vztahu.To nutně vede k promiskuitě,venerickým chorobám,nechtěným těhotenstvím,potratům, nemanželskému původu,předčasným
sňatkům,rozvodům atd.Společnost se zaplňuje lidmi po fyzické a psychické stránce poškozenými,kteří obtížně hledají partnera nebo mají těžkosti při zakládání stabilního manželského svazku.
Podle mnohých měla tyto problémy vyřešit antikoncepce.Jelikož je
antikoncepce ve své podstatě snaha zabránit předávání života,je tedy
člověk který ji používá,obrácen proti životu a zůstává často proti němu i tehdy,když nový život začíná.Z toho vyplývá,že schvalování a zavádění antikoncepce logicky vede 1* akceptování potrat^. Takže tam,kde.
byla antikoncepce zavedena k masovému použití,stal se potrat východiskem při antikoncepčním selhání.Proto byl potrat legalizován a zákon
postupně liberalizován.Zákon o umělém přerušení těhotenství je tedy
logickým vyústěním všech výše uvedených negativních jevů.
Na tomto stavu se podílí i Váš:časopis.Podíleli se na tom i ti
příslušníci bezpečnosti,kteří zabavovali archy s podpisy lidí nesouhlasících se zákonem a podíleli se na tom i ti, kteří zákon schválili. Svůj podíl zodpovědnosti nese i MUDr František Havránek CSc
a další lékaři, kteří hovoří a činí ve stejném duchu. Tito se^navíc i/..
již dávno zpronevěřili svému poslání - chránit život od početí.
Podáváním hormonální antikoncepce, IUD a postkoitalních preparátů
vyloučili ze své praxe lékařské pravidlo primům non nocere,jelikož
tyto prostředky vyvolávají abnormální biologické stavy. Podílejí se
na pěstování antiživotního postoje, který je dnes prohlašován za
"zodpovědné rodičovství,™ a vytvářejí zkreslený obraz o ženě a jejím
poslání ve společnosti, jelikož ji redukují na jakési "fungující
zařízení a rychle a levně se regenerující pracovní sílu.
Je to tristní bilance. Neméně-tristní je i výhled do budoucna.
Statistiky zaznamenávají významný •nárůst potratů a utěšování tím,
že v jiných zemích po přechodném- zvýšení počtu potratů došlo ke sní
žení na původní hodnotu , je klamné. Jiné statis tiky totiž ukazují,
že se rodí, málo dětí a nárůst počtu obyvatelstva se snižuje. A to
ještěnevíme,' jak se toto všechno projeví na budoucí generaci.
i'.bPatero: rad, které MUDr František Havránek CSc předkládá Vašim
Čtenářům, problémy neřeší, nýbrž zmnohonásobuje. Tuto zkušenost
totiž zaznamenaly již mnohé země, které se stejným způsobem snažily
• 'A xj

"ře.šiť" stejné. problémy. Dnes je pocitu.fí jako t^žké společenské
břemeno. A bohužel, MUDr František RavráSpf1;©S.c následky; svých
'\f
nezodpovědných rad již řešit nebude.
- ř v x ¿U.-TV.
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Toto vfie by si měl uvědomit i Váš časopis, jelikož bilance
Vaší činnosti je také neradostná.
Neúplně a ne zcela pravdivě informujete čtenáře o správných 1
vztazích mezi mužem a ženou.
,.
Neuveřejnili jste dosud nic. o hodnotě života před riařozením.
Nikdy jste nedali prostor lékařům, k t e ř í ' ^ býliodbórně a mravněna výši a v této oblasti plně a pravdivěYiňíormovali a pozitivně působili na čtenáře.
-r
Zatím vyzdvihujete zákon o umělém přerušení těhotenství, zákon,
který násilí činí měřítkem práva.
Předkládáte informace a doporučení, které vedou k^lhostejnosti
a necitlivosti k nenarozenému životu a k životu vůbec.
Jestliže jsme v dopise ze dne 6. 1. 1987' položili otázku,
zdali Váš časopis nemá na víc, tak musíme odpovědět , že zatím
nemá.
Na vědomí:
Kardinál František Tomášek^ primas če9ký, arcibiskup pražský.

Ing. Emanuel Matyáš
MUDr Jitka Matyášová
Vsadslco 5
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ZÁPASU

Na četné návrhy modlitebních skupin byl modlitební zápas prodloužen na
celý rok,tJ. na 12 měsíců. Začal 22.5.1988 a po prodloužení bude ukončen 14.5.1989 /rovněž/ v den Letnic.
Na svátek Neposkvrněného Početí bl.Panny fílarie 8.12.1988 dal František
kardinál Tomášek své požehnání všem,kteří se zapojili a zapojí do společných modliteb v modlitebních skupinách,
/Kněží a laici z arcidiecéze Olomouc/
A/ Rozdělení služeb /stráží/ zůstává:
1. - 10.
dne v měsíci
1. skupina Češi
11. - 20.
- " 2. skupina lYloravané
21. - 30./31/
- " • 3. skupina Slováci
B/ Modlitební zápas proti komu,proti čemu?
Tento duchovní zápas Je proti zlu a proti duchu zla./srv.2.Tim.6,12,
Ef.6,12, 2P. 5,8-9/
Dnes nás obklopují tyto záporné reality,proti kterým Jsme se v modlitbě postavili:
, ..«•
1/ Droqy a alkoholismus
2/ Uvolněná morálka, rozvody a potraty
3/ síří se k nám různé duchovní proudy,které odmítají Ježíše Krista
4/ Obnovený satanismus /viz Acta Curiae Praha 4/88/
5/ Metla národů AIDS

- 19 C/ modlitební skupiny a služba /stráž/
1/ Svědectví:
Laici v Jedné farnosti sepsali několik zájemců do modlitebních skupin, šli za farářem a předali mu seznam. On ho prohédl a dodal: "Na mě
Jste zapomněli. Copak si myslíte,že Já se modlit neumím?"
Studenti na VS svědčí: "Je nás zde několik věřících. Dokázali Jsme se
spolu bavit,a\e modlit ne. Nevěděli Jsme,Jak začít- Ted se spolu modlíme sv.hodinu a to každý večer.
Jistý kněz svědčí: "Byl Jsem stržen dětskou vírou několika mých farníků. Od 22.5.1988 se denně scházíme a modlíme od 20-21 hod.za konkrétní
uzdraveni Jistého člověka a za probuzení v naší farnosti."
*

Svědectví laika: "Začali Jsme se scházet od začátku a denně se modlíme
spolu sv.hodinu. Máme mnoho konkrétních zkušeností. Až bude mz. ukončen,
hodláme přesto pokračovat dále."
v
Svědectví dívky: "Rodiče se většinou večer dívali na televizi. Ted,když
Je dána určitá hodina,modlíme se od 20 -21 hodin. Žasnu,že za tak krátkou dobu si rodiče uvědomili základní pravdy a požadavky evangelia,
íflísto unuděnosti a nervozity přišel do naší rodiny pravý Boží pokoj.
Myslím,že i když bude mz.ukončen,rodiče až do své smrti budou toto večerní hodinu'na modiitbě."
,
Svědectví kněze: "Téměř každý týden chodím do nemocnice /LDN/i; Zpočátku
to byl smutný pohled na lid čekající smrt a nemající správný křestanský
motiv. Vydal Jsem Jim svědectví o Pánu Ježíši,našem Jediném Spasiteli.
Ukázal Jsem Jim na naléhavost času,v němž se rozhoduje o věčnosti.'
Vyzval Jsem Je,aby se nabídli Bohu Jako smírná obět za spásu nesmrtelných duší. Jejich odpovědí bylo,že vytvořili vlastní ms, Někteří se
modlí víc než Shod. denně. Ti,kdo nejsou schopni duševní bdělosti,Jen
opakují: Ježíši,Ježíši,Ježíši,smiluj se nad námi! Každému Jsem dal ob*
rázek na upomínku a připsal tam jejich Jméno a hodiny jejich modlitební
stráže. Každý týden Jsem Je povzbuzoval k vytrvalosti a modlím se s
nimi. Tito lidé přijali Jiného duqha. Teď cítí zodpovědnost za duchovní
probuzení národa. Někteří z nich nabídli 1 své životy Pánu Ježíši Jako
smír."
v

2/ Jak založit modlitební skupinu?
Mnohdy stačí,aby kněz Jen vyzval věřící a popřípadě ustanovil někoho, kdo domluví a sepíše seznam služeb.
Jak udržovat horlivost?
Kromě Jiného Je nutné vzájemné povzbuzování členů skupiny,oživováni
misijního Ideálu a příprava cesty pro příchod Božího králoství v moci!
3/ Požadavek doby:
0 založení ms.. ve farnosti lze povědět ve srovnání s Jinými akcemi a
metodami toto: malá námaha, velký duchovní užitek!
Kéž by kněží,alespoň Jednou za měsíc povzbudili ms. k horlivosti a
vytrvalosti*
Ms. Je možno založit v každé farnosti i v té ne^ubožejší. Jistě je
ideál, aby byl takový počet lid£,aby bylo obsazeno 24. hodin dne. Kde
však to není možné,pak i tam at Je založena ms. i kdyby se Jen modlili
dvě či tři nemocné babičky,které se ani nemohou sejít a jen o sobě ví.
Otec kardinál řekl v dubnu 1988 o modlitební iniciativě: "Na toto dílo
se vztahuje zaslíbení Ježíšovo: Kde Jsou dva nebo tři spojeni v mém
Jménu,Já Jsem uprostřed."
Rovněž nesmí být výmluvou k založení ms. ani to, že někteří členové
se nemohou postit o chlebě a vodě. I když «* postit nemohou, modlit se
mohou.
. .i •

- 20 4/ Kcnkcétní požadavky:
lYlá-^ «e člověk inténzivně íftodlit musí mát před sebou konkrétní problémy,které xaím^ a které ho stimuiují.
Těch p£t ksnfcrétrtíe-h pežadavkú můžfeme ohxitit do svého nejbližšího
okolí,do své
Atf.lt Je v tvém okolí,rodině ttějaký alkaholikřči áokance člověk závislý
na nějaké dro«*?fflodlllses už ve víře Jra něh®? Bojovals za Jeho
osvobození?
Ad.2: Znáš někoho,komu hrozí rozpad rodiny?
Ad.3: Znáš někoho.kdo skrze Jogu či Jiná společenství se dostal de styku s hekřestanskými náboženstvími a nekriticky se Jim otevřel?
Ad.4: Kolik mladých lidí s nadšením poslouchá moderní hudbu,kd« jsou
-skladby od lidí zasvěcených satanurčí satana opěvují.
A'd#5: Je třeba doporučovat neJúčiněJŠí" lék proti AIDS-a tím je fíř«dmanželská čistota a vzájemná věrnost v manželství. To není možno bez
živé víry a modlitby.
Modlitba za svatého biskupa je rovněž silným a aktuálním problémem.
Nemáme-li žádného biskupa,nutno se modlit,aby nám Bůh dal svatého biskupa*. Máme-li. biskupa a není-li svatý,nutno se modlit,aby se svatým
stal! Dnešní doba si vyžaduje světce pro tento svatý řád. Aktuální požadavek doby Je probuzení Jedngtlivců,farností a celé diecéze! "Jako je
svat£ ten,který vás povolal,buďte i vy svatí v celém způsobu života«
Vždyt Je psáno: Svati buďte,nebot Já Jsem svatý." /lf. l,15-16/"Vy však
Jste národ svatý,lid náležející Bohu,aby jset hlásali mocné skutky toho,kdo vás povolal .ze tmy do svéhe podivuhodného světla. " /2,5/ Kdo má
vést svěřené ovce,Boží lid k svatosti,ne*li svatí pastýři?
Modlitební zápas a desetiletá obnova.
_ I když ms, netrvá 10 let,ale jen jeden rok,přesto je její součástí
. "a podporou. Živá modlitba bude disponovat k pochopení nutnosti evangelijní víry v dnešním Bohu odcizeném moderním světě* V pastýřském listu
otce kardinála Tomáška čterneí " Hlavní téma v tomto roce je víra v modsřním světě. Proto ve světle prvního přikázání z Desatera Božích přikázání - "V jednoho Boha věřiti budeš," * se chceme co nejvíce prohloubit
ve víře a v životě z viry."
5/ Nutnost společenství:
První křestané se scházeli kromě bohoslužeb v chrámu také po domech,
kde dleli na modlitbách a v bratrském společenství, /srv. Sk.2,42/
V čem berou sílu různé sekty? V tom,že nabízejí osamělému Jedinci Zázemí ,Jistotu a s tím i své bludy. Jedinec se cítí u ňich důležitý,má
vědomí,že s s ním počítá,protože se mu svěřují určité úkoly 2a'které zodpovídá. Je brán vážně a cítí sílu ducha,který stmeluje ostatní.
Proč mládež tíhne k partám? Jedinec,který je sám o sobě nerozhodný,
bázlivý se zde stává,jako člen party,gangu,tvřdý,neústupný a nepřemožitelný. Je si vědom,že není sám,že za ním etojí celek a určitá duchovní
síla,i když záporná a £emná.
Naproti tomu v křestanském společenství má být Duch svatý,Duch pravdy,
a^.pak je skutečně Kristus uprostřed. Co nejvíce ve svých farnostech potřebujeme, jsou živá,modlící se společenství,kde vládne skutečně evangelijní duch. Tato společenství Jsou oázami nového života,
D/ Modlitba:
Jak se máme modlit7 Nikdo nás c modlitbě systematicky nevedl» Odpověď:
Přesto i tak Je možno začít. Modlit se naučíš Jen tehdy,když začneš a
když vytrváš. Je velmi užitečoér pxoaturiova-t ty dobré knihy o modlitbě a
pohovořit si--s -1-idml,kteří mají v této oblasti jlouš^most*,aLe «pokud nezač*
neš,pak ta nesplnilo svůj cíl.
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Je třeba k modlitbě složitých návodů? Není! Dobrá r3da Je: Začni!
Nemysli si,že začneš teprve tehdy,až se vyřeší otázky a pochybnosti.
To bys nezačal nikdy. Modli se a volej k Bohu z celého srdce a všechny
pochybnosti budou vyřešeny. Začni tím,co ti nejvíc leží na srdci. Jdi
k řiěmu takový, Jaký právě Jsi, to Je nejlépšío Takovéb© si tě p$eje
Qúh.
Potom v modlitbě vytrvej,i když si budeš připadat chudý a prázdný, i
když budeš sám nad sebou naříkat« V modlitbě vytrvej,volej k svému
Otci a On se ohlásí! Co ti má být Motivem k horlivosti? Stačí si jen
často uvědomovat:
1/ S kým mluvíš
2/ Co chceš?
Ve skutečném mz. se rozhoduje o štasiné či neštastné věčnosti tvé
i tvých bližních.
Čas modlitby:
Určitý řád a pravdidelnost Jsou k prospěchu k3Ždé věci,i modlitbě.
Kristus Pán učil svým rozhovorem s nebeským Otcem a svým příkladem,
že modlitba má mít své mír to a svůj čas /lilk.6,6 - Mk.1,35/«
Pravidelnost! Kdo se nemodlí pravdielně, nebude se modlit ani nepravidelně. Farní obec v flfledugorje věnuje denně společný« modlitbám
tři hodiny, /včetně mše sv 0 /
Nelituj času:
Když lidé říkají,že nemají čas k modlitbě,sotva pochopili pravdu,
že modlitba Je nejpotřebněJší a nej!ižitečnšjšírn zaměstnáním v životě!
Když nás navštíví lidé,odložíme všechno stranou a Jsme Jim plně k dispozici. Jen pro svého Pána a Boha nemáme nikdy čas!
Pamatuj: Lidé /světci/, kteří se přiblížili nejvíce Kristu a mocně
pro něho ovlivnili druhé.trávili denně s Bohem několik hodin v rozhovoru. Proto i ty přinášej oběti..abys dodržel své modlitební doby.
Mysli na to, že tvůj čas Je krátký a že tě práce a okolí nesmějí oloupit o Boha.
Modlitba 3 duchovrví probuzení:
Ani první misijní rozmach a šíření evangelia se nikdy neobešlo bez
intenzivního ms. Příkladem Je nám především první apoštolská Církev,
V dějinách i nadále nikdy nebylo žádné probuzení,které by nebylo připravováno a prováděno horlivými a vytrvalými modlitbami Jednotlivců a
skupin. V nejtemnějších dobách,kdy věc Církve místní i obecné se zdála
beznadějnou, věřící ntu|i a ženy se sheázeli a modlívali s-e k Bohu*
Odpověd vždy přišla! 3,Cekat ve farnosti a diecézi duchovní probuzení
bez opravdových modliteb Je totéž Jako vyhlížet ovoce na telegrafním
sloupu," čteme v náboženském časopisu ze 5S3R,
3v. František z Assisio Jak valké probuzení v tak těžké době! 3v.
František se celé noci modlíval a volal úpěnlivě k Bohu a třeba celé
hodiny Jen v určitých intervalech opakoval:Otče, Otče... Rovněž se
mnoho postíval. 5v. Ignác z Loyoly. Mnoho ee modlil a postil Několik
měsíců ztrávil na modlitbách v samotě a vymodlil probuzení pro celou
Církev.
Sv. Jan M. Vianey farář z Arsu. V určitém období se denně modlíval
až 14 hodin. Rovněž se často postil. Skrze něho přišlo probuzení zvláší
do Francie.
Příklady k povzbuzení:
S.R. vstával ráno ve tri a volal k Bohu celé nastávající hodiny.
J.A. vstával ve čtyři a svou modlitební práci konal do osmi. Když slyšel, že někteří šli za svými obchody Ještě dříve než on byl na nohou,
říkával: "Jak mě tp zahanbuje! Nemá můj Mistr větší větší nárok než
ten jejich?"
0 biskupovi A. se vypráví,že 5 hodin denně trávil na kplenou. Misionář J.W. pokládal za nevyužitý den,v němž nevěnoval alespoň 8 hodin
modlitbě.

- 22 Misionář A.J. vyhradil mnoho času modlitbám. Radí: "Zařiď si svou práci,
je-li možno tak,abys věnoval hvz námahy dvě nebo tři boéifty denně neleň ztišení *$eobe«:nětal& specielně osobní modlitbé a společenství $
Bohem. Snaž se uvolnit sedumkrát denně od svých povinností a pozvedni
se v tichosti k Bohu. Začni den tím,že vstaneš po půlnoci a nějaký čas
vénuješ uprostřed ticha a noční tmy svému svatému úkolu. Mech tě svit
Jitra zastihne při stejné práci. V devět,dvanáct,ve tři,v šest a opět
v devět hodin konej totéž.Bud důsledný,vždyt Jde o Boží věc.
Středověcí mniši se řídili pravidelemv:Ora et labora" a svůj denní
rozvrh dělili mezi modlitbu a. práci: zachovávali pravidelné modlitební
hodinky a mezi tím stavěli katedrály,mýtili lesy,kultivovali půdu,opisovali knihy,učili děti číst a jejich rodiče hodpodařit. Z onoho benediktinského pravdila "fYlodli se a pracuj" zbyla moderní době Jen druhá
část, "labora",pracuj! Kdo si odděluje čas pro rozhovor s Bohem,je pokládán za.lenocha zvláštního druhu nebo za člověka ,který se do moderní doby nehodí. Kdo se udře až do-úmoru i po pracovní době,v sobotu a
v neděli,ten je pokládán za zdatného člověka. Přibylo infartů mezi třicetiletými až pětapadesátiletými. Tato časná smrt bývá hodnocena skoro
Jako zvláštní zásluha. Lidé,kteří se uštvali prací a neměli čas na Boha
jsou na konci svého života před Bohem s prázdnýma rukama.
Misionář F. vyprávěl o Jednom muži modliteb,který se zajímal o Boží
dílo nejen ve své vlasti,ale i v cizině« Po Jeho smrti byl nalezen deník, do kterého si zapisoval v které dny bude volat za kterou misijní
Oblast. Když se věc zkoumala blíže,zjistilo se,že na Jeho vytrvalé přímluvy následovalo po každé probuzení na některém misijním poli,a to
ve stejném pořadí,jak za sebou následovaly záznamy přímluvných modliteb
v Jeho deníku.
Misionář p«Bo byl tělesně slabý,ale duchovně mocný muž Boží, Po léta trpěl souchotinami,na něž ještě v mladém věku zemřel. Konal misii
mezi severoamerickými indiány v přaleích Pennsylvánie. Často chodíval
za zimních večerů do lesa,poklekl do vysokého sněhu a zápasil s Bohem
v modlitbě tak, že mu vzdor studenétnu zimnímu vzduchu vyrážel pot. Ve
svém deníku píše: "Nikdy Jsem nebyl zaměstnán přímluvou za jiné tak,
Jako dnes v noci'. Nikdy jéem netoužil žít Bohu a být mu cele zasvěcen
jako dnes. Nabízel jsem mu svůj život v obět. Zápasil jsem za obrácení
mnohých ubohých. Byl Jsem v takovém boji za ně odpoledne až do slunce
západu. Byl jsem tím bojem unaven,ano,.ale můj drahý Pán setil krví,
když zápasil, za nás ubohé!" Bůh ze srdce volajícího vyslyšel. Dal mezi
indiány tak močné. duchovní probuzení,o kterém se nikdy nikomu nesnilo,
k datu; 19.7.17-46 poznamenal B. do .svých zépsiků: "Dnes je tomu rok,co
jsem kázal poprvé indiánům .v New Jersey. Za tu dobu zde učinil Bůh veliké věci, z divokých pohanů se stali krotcí a milí lidé, divoký řev
opilců se změnil v hlasité chvály Boží."
Příklad vytrvalostí: Na modlitebním seznamu Jiříhofflíileraz Bristolu
stála Jména osob,z nichž 23 některé se modlil denně 30 až 50 let. Když
se Jeho život chýlil ke.konci,neměl ještě odpověď na dvě své modlitby,
dva lidé ještě nedošli k víře.Bůh vŠ3k přece' jeho volání vyslyšel.Jeden
z nich se obrátil ke^ Kristu pří posledním Mttlerově kázání a druhý při
Jeho pohřbu..
Probuzení v Jižní Koreiv Tři různé kruhy modlících se scházeli každé
ráno po pět let«každý kruh měl asi 1000 křestanů.fflirooto se modlí každou noc 100 věřícíchj drží modlitební stráž až do rána,2e soboty na neděli se modlí 1030 křestanů. Skupiny se každý týden střídají. Jednou za
měsíc se koná hodina modliteb za nemocné,při které dochází k uzdravením»
Toto duchovní probuzení trvá v Jižní Koreii ad roku 1906 dodnes.
Stane se modlitební zápas a desetiletá obnova začátkem velkého probsztní
v Československu???

- 23 Je třeba uvítat^ co nového u nás:
S radostí Jsme přijali zprávu,že Již přestalo rušení Všech zahraničních vysílaček,včetně Svobodné Evropy,Jak Jsme to požadovali v bodě
č.19 naší Jedenatřiceti bodové petice. Přitom tento bod byl i některými
našimi věřícími kritizován,zvláště zmínka o rozhlasové stanici Svobodná Evropa. I tak musíme přiznat,že i v tomto případě nás v SSSR předstihli a rušení skončili dříve než u nás.
— o—
Ještě před dvěma měsíci a později Jsme si mohli přečíst v denním
tisku o tom,že by i u nás měla být zavedena nějaká Instituce mluvčího pro občanská práva Jako Je tomu v Polsku,kam by se mohli obracet především občané,kteří vyčerpali všechny dostupné prostředky a nedovolali
se objektivního a důsledného prošetření své záležitosti.
Tyto hlasy byly vyslyšeny y byl zřízen Výbor čs. veřejnosti pro lidská práva. Jeho členové Jsou oficiální zástupci politických stran,různých oficiálních svazů a institucí i zástupci církví. Všichni členové
Jsou pečlivě vybraní Jak to dosvědčují zástupci za katolickou církev.
Přesto Je možné,že se alespoň v některých případech bude tento Výbor
snažit vyvíjet činnost tak,aby lidská práva u nás byla více dodržována.
Předseda tohoto výboru Je prof.ffiUDr.Zdeněk Diensbier,DrSc.,vedoucí Ústavu nukleární medicíny a biofyziky fakulty všeobecného lékařství UK
v Praze. Ten se k vystoupení některých delegátů vyslovil kriticky zvláště k některým zástupcům politic. stran,jejichž vystoupení nazval poplatné minulým dobám.
• přestávce a po skončení Jednání se zeptali novináři několika účastníků Fora čs.veřejnosti na tyto otázky: Co vás nejvíce zaujalo, v čem
spatřujete přínos vytvoření Výboru čs.veřejnosti pro lidská práva a humanitární spolupráci?
Odpovídá ThDr.Karel Jonáš,administrátor diecéze Královehradecké:
"Zasedání Fora čs.veřejnosti velmi hodnotím už proto,že poprvé máme možnost si o mnoha věcech veřejně pohovořit. Ve Všeobecné deklaraci lidských práv čteme o tom,že každý má právo na svobodu myšlení,svědomí a
náboženství,ale dostáváme řadu stížností od našich věřících,že jejich
právo není vždy respektováno. Myslím,že dnešní Jednání Fora Je začátkem něčeho,co by se mohlo a mělo v zájmu celé veřejnosti a zvláště věřících udělat. (Yly Jsme si vědomi v prvé řadě toho,že nelze vyvíjet činnost,která by neměla s náboženstvím nic společného. Pokud bude Výbor
plnit úkoly,které si předsevzal,věřím,že při našem přísštím setkání
budeme moci i v otázkách svobody náboženství hovořit o určitém pokroku."
- o Organizační zprávy: K Sdružení katolických laiků Pokoj na zemi možno
uvést,že dosud se přihlásili za členy mimo z moravských diecézí také ate tří diecézí českých a dvou slovenských. Co sc týká
slovenských diecézí,pak nutno uvést,že založení SKL na Slovensku Je třeba projednat s jejich oficiálními i neoficiálními církevními strukturami. K tomuto Jednání dosud nedošlo.
Také Ještě připomínáme,že SKL Pokoj na zemi se nepovažuje ani za nadřazenou organizaci nad Jinými laickými,především neveřejnými strukturami v církvi,ani Je nechce včlenit do svého sdružení pokud o to nepožádají, ani Je nechce nahrazovat. Nabízí však spolupráci všem,kteří o ni
projeví zájem.
Připomínáme Ještě naším čtenářům,že velmi uvítáme,když^nám zašlou
své návrhy i kritické připomínky Jakéhokoliv druhu a to at Již se týkají obsahu Křestanských obzorů,tak i programu 3 organizační struktuře
SKL Pokoj na zemi.
Dále připomínáme,že Křestanské obzory Jsou samostatné a nezávislé,
i když zároveň budou zveřejňovat organizační a Jiné zprávy z SKL,Jak to
uvádí ve svém programovém prohlášení v bodě č.9,zveřejněném v KO Č.1Q„
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Co se týká příspěvků do Křestanských obzorů prosíme aby pisatelé
své příspěvky podepsali a uvedli svou adresu,případně číslo telefonu.
Pokud si nepřejí své Jméno uvést veřejně,tak jejich přání budem respektovat a zveřejníme příspěvek způsobem /např. pod značkou/ podle
přání pisatele.
Příspěvky,dotazy a Jiné posílejte nejlépe doporučené nebo osobně
na tuto adresu:
Augustin Navrátil, Lutopecny 14, 76B 31 Zlobice, tel. 23716
- o -

Článek Václava Hory z Tribuny č.45 ze dne 9.11.1986 s názvem "3 co
Jim Jde."
...Není bez zajímavosti,co nám - tentokrát pod hesly demokracie a
svobody - pánové,kteří se v "chartě" a dalších skupinách za jejich
obhájce vydávají - nabízejí: zrušení vedoucí úlohy strany,politický
pluralismus buržoázně demokratického typu,plnou obnovu soukromého podnikání včetně zemědělství,kultury a sdělovacích prostředků,vznik "nezávislých" sdělovacích prostředků,nakladatelství,divadel,názorový a
instucionální pluralismus ve školství, "nezávislé"odbory a další organizace , odchod sovětských Jednotek z našeho území,odluku církve od
státu,reorganizaci orgánů Bezpečnosti a další podobné reformy.
-o
... Jde o obnovu buržoázně demokratických pořádků v naší zemi.... /t,
Tolik z citovaného článku. K tomu třeba poznamenat,že oprávněně lze
předpokládat,že všechny tyto požadavky i když nepřesně formulované
Jsou v souladu s fYlezlnárodním paktem o občanských a politických právech a dalšími pakty,které .Jsou i u nás ratifikovány a podstatná většina našich občanů s nimi souhlasí. Lehko by se o tom dalo přesvědčit
lidovým hlasováním.
- o Den modliteb za Jednotu katolíků:
Od 18. do 25. ledna se všichni modlíme za sjednocení odloučených
bratrů a sester. Někdo snad pro toto sjednocení udělá i nějaký konkrétní skutek.
Při této příležitosti si kladu otázku,Jaká Je skutečná Jednota mezi
katolíky? Jelikož patříme k Jedné církvi,počítáme s Jednotou automaticky. "Nevýhodou" katolické církve však Je,že Je všeobecná,tudíž pro každého a pro všechny. Bůh z nás ale nedělá kopie,nýbrž originály,a proto
Jsme každý Jiný. Jde přitom zachovat Jednotu? Každý ví,že ano,ale Je k
tomu potřeba to,co nám schází: trpělivost,tolerance,shovívavost,pochopení pro druhého. Jinak by se totiž nemohlo stát,že věřící katolík řekne o bratru,že by se s ním raději nikdy nesešel,kdyby věděl Jaký Je.
ÍYložná,že bychom si mohli vzít poučení právě od odloučených bratrů a
sester,kteří se spíše snaží chyby svých členů omlouvat nebo aspoň o
nich nemluvit. Jakou radost máme my,když se dovíme nějakou "špatnost"
o spolubratru nebo i o knězi, a kde všude s tím "chodíme na trh?"
Jistý kněz měl n Jednotě věřících vtipné a trefné přirovnání:
My bychom nejraději všechny věřící naházeli do mixéru a udělali z nich
marmeládu. Kristus z nás však chce udělat kompot,kde budou hrušky,višně, střešně i Jablka pohromadě ,zalité Kristovým nálevem lásky.
Vyzývám všechny bratry a sestry,aby se Jeden den za takovouto Jednotu katolíků, modlili.
Pavel Záleský

V Liberci 1.1.1989
Jen Jeden domov míti.
0 čem teď chci psát není mým tajemstvím,ale to co mám na srdci chci
předat Vám. Nevím,kdo toto bude čisti a kde,ale chci aby tyto slova
padla na úrodnou půdu5
Narodil jsem se v Ustí nad Labem před 25ti lety. Otec pochází z
Moravy a maminka z Čech. Babička,která mě předešla ke Kristu pocházela
z Hané. A co já? 0 co vlastně žádám? To chci v tomto listě napsat.
Ve svých 17ti letech jsem byl pokřtěn a začal můj život. Opravdový
život s Bohem. Začal Jsem si uvědomovat,co to obnáší žít takový život.
Během voje.nské služby jsem byl obviněn ti -protisocialistické činnosti
a odsouzen, Spočívalo to v tom>že jsem mluvil o pravdě a byl nebezpečný tím,že vyznávám víru. Po ukončení trestu jsem začal žít tak,jak se
patří. Ale netrvalo, dlouho a pronásledování začalo znovu. Proč zase
máni jít do vězení? Byla má otázka. Co jsem udělal? Byl a stále Jss-m
nebezpečný svými názory,které nejsou totožné s ateistickou morálkou a
výchovou. A tak začalo soudní pojednání. Obrátil jsem se na výbor VONS
s prosbou o pomoc. Byl jsem vyslyšen a s pomocí Boži osvobozen od tohoto nesmyslného případu, V té, pro mě těžké době,odcházím do Liberce,
kde v žiji dodnes.
Žiji tu sám a přemýšlím,kde Je můj domov. Domov,ten poslední mám
v nebi,ale i tady na zemi má každý člověk Zem vyvolenou.
V předešlém roce jsem navštívil několik známých a přátel na Moravě.
Bylo to pro mě jako bych vstoupil do Jiné země,do jiného společenství,
mezi jiné lidi. A v té době " se má mysl rozpomněla odkud pocházím a
kam patřím.
Chtěl bych žít na^Moravě. Moji rodiče a prarodiče odešli při osidlování pohraničí do LJstí nad Labem,kde na ně čekala "zlatá zem". Ale
nic z toho, co hledali nenašli,jen uchovávají vzpomínku na rodnou zem.
Jsem mlád a vím,že začínat z ničeho je opravdu těžké,ale sám vím,že i
toto jde překonat. Proto se obracím na Vás«
Máin rád zemi a rád bych ji obhospodařoval. Je to dědičný vztah po
mém dědovi,který vlastnil grund. Ale tady v Čechách,nejsou takové podmínky a ani' lidé nemají takový v ¿.tah k půdě jak na ňioravě® Chtěl bych
pokračovat tam,kde Vám síly slábnou a kde jste na to sami. Touto cestou se obracím na Vás,kteří nejenže jste sami,ale rádi byste poskytli
přístřeší tomu,který hledá domov. Netoužím po majetku,nýbrž po klidném
a hezkém domově, Věřím,že moji procbu pochopíte a posoudíte. Rád bych
se do své rodné země skrze Vás dostal a věřím,že spolu položíme základy
k novému soužití.
Všem odepíši a těším se na setkání.

Jiří Fajmon
Jeřmanice 257
463 41 Liberec 37

Prosím redakci KO o zveřejnění mého dopisu.
Děkuji.

/vlastnoruční podpis/

- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o
Jestliže všichni,každý z nás,všichni společně a okamžitě učiníme,co
můžeme: chci říci vír,než můžeme,některé bytosti budou zachráněny.
Pak stržení naším příkladem i jiní učiní to,co my ? chci říci lépe než my,
A^oni pak budou následováni dalšími. A i Jiní udělají to co oni: chci
říci lépe,než oni.
'
'
"
1' *
"
"
Tehdy se rozsáhlý řetěz" lásky zcela" ovine kolem světa.

