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- 1 flflyšlenky na dobu postní

Slyšíme-li slovo - půst - hned se nám vybaví další dva pojmy, pátek
a maso. Zkrátka půst je, že se v pátek nejí maso. Ale postit se zdaleka
neznamená pouze nejíst maso. Půst ee sice projevuje určitými druhy odříkání, ale jeho základem je
l á s k a
ke
K r i s t u !
Kristus je přítomný v našich bratřích a sestrách. A proto jim zvlášt
v postní době budeme prokazovat lásku. Kristus zemřel za nás, za nepřátele, ubohé, nemocné, za všechny. A proto budeme prokazovat lásku i nepřátelům, trpícím, nemocným, chudým, pronásledovaným, starým, opuštěným.
't r
.Proto by bylo zbytečné sedět v pátek o vodě a suchém chlebě, a pri'tdrxť přemýšlet, jak . si to' zítra vynahřači$rn$ být zamračeným a špatftou
náladou otravoval/rodinu. Takto jednají - farizeové.
Půst je sebezápor z .lásky k.Bohu. - v . ;
Je to styl života - dpvědeme si- odepřít i dovolené věci- a učíme se
;
lásce. Postem podrobujérhě~;tělo i ducha Bohu.
Postit se neznamená tedy jen nejíst všechno, na co mám chut, nepustit si televizi,-n&zapálit si cigaretu nebo zřeknout se tance či
filmu?v kině.
>
Zřekněme se také: netrpělivosti
špatné nálady
sobectví
""
Pýchy,
' v
chamtivosti
*
pomlouvání
bezohlednosti
uspěchanosti
pokrytectví
lhostejnosti
v Doba postní nám chce pomáhat k vážnějšímu přemýšlení. Využijme ji.
At Kristův kříž není jen součástí výzdoby našich bytů,ale at je i součástí našeho každodenního pořádku. Jestliže v Boha skutečně věřím a
snažím se jej milovat nade všechno,nemohu se vzpírat ani kříži,který mi
nebozí jako klíč do věčné radosti. Kéž by nám to bylo všem jasné!
Člověk nevěřící tohle nikdy nepochopí. Pro něho bude kříž vždycky
jen bláznostvím a pohoršením. A proto mohu i já ve svém vztahu ke každodennímu kříži vidět, jak vypadá moje víra v Boha, jaký je můj skutečný osobní vztah k n
ě
m
u
.
•
'°
Ukřižovaný Kristus připomíná trpícímu a zklamanému člověku hlubší *
smysl všeho pozemského cítění a jednání. Učí,že v ve všech životních'událostech spočívá vyšší duchovní smysl. Nutí křestana,aby přes všechno
osobní štěstí i svá hořká zklamání hleděl dále a pochopil,že-osud druhého člověka se ho má dotýkat stejně jako vlastní osud. Kříž- nemluví,
nepouští se s námi do rozhovoru,nesváří se s námi,nepgroučí,neradí*
A^e dusí výbuchy našeho zklamaného a uraženého " JA
Kříž říká ...
křestanům: Nedávej si y žádném.sporu radit svým chvilkovým rozčilením.,,
a uraženou sebeláskou." Hledej nejdřív očištění svého nitra onou láskou,
která není z tohoto světa a která jediná je tak povýšená,aby tě poučila
o tvé hluboké odpovědnosti za každého člověka.
Proč mlčel Pán před Pilátem? Přivedli Krista před vladaře,který měl
moc jej ods oudit. Pilát v dobrém rozmaru zatoužil po rétorickém klání,
avšak ten,který'dokázal svým slovem tvořit světy - pojednou mlčel. Hlas
v poušti nenalézá odpovědi. Pýcha má jen ústa - nikdy uši. Některá nedorozumění jsou nutná jako vředy na těle Lazarově. To vše mi bleško hlavou, když jsem se neshodl s blÍ2kým člověkem a částečně při tom pochopil,
proč Pán před Pilátem mlčel.

V Praze dne 21. ledna 19B9

Vládě Československé socialistické republiky
do rukou předsedy Ladislava Adamce
nábřeží kapitána Jaroše - 4
118 00 Praha. 1
Vážený pane ministerský předsedo !
V souvislosti s občanskými projevy v posledních dnech na Václavském
náměstí v Praze a s jejich potlačováním ze strany policejních orgánů
obracejí se na mne věřící občané se žádostí,abych k těmto skutečnostem
vyslovil své stanovisko a pokusil se ze své strany přispět k uklidnění
rozbouřiené hladiny občanstva i státních orgánu. Považuji proto za svou
povinnost Jako občan státu a představitel katolické církve podat Vám
toto své- sdělení a žádost:
Není pravdou,že by manifestační projevy občanů na Václavském náměstí v posledních dnech byly vyprovokovány zahraničními sdělovacími prostředky a že by účastníci těchto projevu byli neukáznění a svedení občané, nýbrž je pravdou, že příčiny těchto skutečností Je třeba hledat
v nedostatcích vedení státu v minulých desetiletích. Není třeba znivu
opakovat všechny ty události minulé doby, které prokázaly, že československý «bčan se netěší plné svobodě? a Je záměrně režimem manipulován, aby slepě a v rozporu s lidskou důstojností činil jen to,co je
mu výslovně dovoleno nebo přikázáno a nečinil si nároky na to, co náleží do obsahu jeho lidské podstaty. Jestliže v minulých dnech naši
občané chtěli využít příležitosti výročí smrti Jana Palacha, který
obětoval svůj život v přesvědčení, že naši občané si uvědomí cenu lidské svobody, pak pokojné uctění památky tohoto mladého milovníka a
obránce svpbody jen vyjadřuje skutečné smýšlení našeho lidu a jeho
touhu po- plné svobodě. Jestliže orgány bezpečnosti použily proti těmto
rojevům svobodymilovných občanů hrubé síly, jednaly nejen proti naemu stávajícímu právnímu řádu,ale i proti lidskosti vůbec. Bezpečnostní orgány tak překročily meze své pravomoci a navíc ohrozily postavení našeho státu vnitřně i zahraničně.
Obracím se proto, pane ministerský předsedo, na Vás, Jakožto na
vrcholného představitele našeho státu a státní exekutivy s naléhavou
žádostí, abyste zasáhl svou mocí a usměrnil složky bezpečnostní státu
tak, aby se zřekly násilných zásahů do svobodných projevů řádných
občanů a poskytly více sluchu oprávněným požadavkům lidu. Odstranění
hospodářských nedostatků v naši zemi předpokládá vysokou angažovanost
Ohčanů a ta Je nemyslitelná bez sociální a právní Jistoty a bez zlepšení morálního stavu v naší zemi. Domnívám se, že Jako představitel
církve, která Již skoro po dvě tisíciletí nabývala v těchto otázkách
zkušenosti a seznámila se s mentalitou člověka a národa, mám určitou
kompetenci pra vyjádření objektivního stanoviska.

František kardinál Tomášek
arcibiskup pražský

- 3 27. ledna 1989

Vážený pane kardinále,
s radostí a hlubokou vděčností jsme přijali Váš dopis z 21. ledna
tohoto roku předsedovi vlády Československé socialistické republiky
panu Ladislavu Adamcovi, kterým jste se vyjádřil k událostem kolem •
dvacátého výročí smrti Jana Palacba. Promluvil jste v pravý čas a nám
ze srdce. Věříme, že nejen nám.
/ Kopii našeho dopisu posíláme panu předsedovi vlády./
Podepsáno 17 občanů:
Ján Černogurský, ÍYlilena Černá, Jan Dus, Jan Chudomel, Jan Kozlík,
(Yliroslav Lehký, Jan Litomiský, Václav ÍYlalý, Dana Němcová, (Ylichaela
Němcová, David Němec, fílartin Palouš, Radim Palouš,fflilošRejchrt, Jan
Svoboda, Martin Simsa>-Jiří Tichý.
- o - o - o Následující dopis mohou podepisovat katolíci i evangelíci i další
českoslovenští občané, kteří se chtějí souhlasně připojit:
ThDr. František Tomášek
arcibiskup pražský, primas český
P r a h a
Vážený pane kardinále,
připojujeme se k projevu radosti a hluboké vděčnosti, který Vám
poslalo 17 občanů 27. ledna 1989:
Podpis:
Podpis:
- o - o - o - o - o - o * - . p - o - o - o - o - » - o - o - « - B - e -

K různým dopisům a vyjádřením v souvislosti s přihlašováním členů do
Sdružení katolických laiků s názvem "Pekoj na zemi" vydal Otec kardinál
toto prohlášení:
Sdružení katolických laiků - Pokoj na zemi.
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V záležitosti Sdružení katolických'laiků s názvem "Pokoj na zemi"
prohlašuji:
Nyní je obdebí přihlašování členů do tohoto Sdružení.
Ustavení tohoto Sdružení se vyhlásí v blízké budoucnosti církevní
autoritou.
kulaté razítko

František kard. Tomášek v.r.

ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉ

arcibiskup pražský,metropolita
a primas český.
- o - o - o -

Proto ti,kteří radostně a s ochotou přijmou tuto výzvu k veřejnému zapojení a aktivní činnosti ve prospěch Církve, at se přihlásí na tyto
adresy, kde jim budou poskytnuty i další informace:
Augustin Navrátil, Lutopecny 14, 768 31 Zlobíce, tel. 237 16
Pavel Záleský, Jiráskova 1330, 765 02 Otrokovice
Jiří Skoda, Černigovská 1354/230, 500 06 Hradec Králové

-
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NENAROZENÝCH

1. Ježíše odsuzují na smrt.
Jsem odsouzen k smrti dřív,než Jsem se narodil. Nestvořila mě láska.
Bylo to sobectví. A proto mě lidé nemilují!
JEN BÖH MĚ MÁ RÁD!
2. Ježíš přijímá kříž.
Na mě Je kletba nechtěného a rodiče mě proklínají. Musím být odstraněn.
SNAD I TEĎ NĚKDO ZA MNE BOHA PROSÍ.
3. Ježíš padá poprvé pod křížem.
Já Jsem "případ". Nejsem lidmi uznán za člověka. Jsem Jen "případ"
nechtěného sobectví,nepřiJemný "případ",který lze snadno odstranit!
CHCE MNĚ JEN B0H!
4. Ježíš potkává svou matku.
Tvé setkání,Pane,bylo bolestné,ale Já nemám matku,aby mě oplakávala.
Uzavřen v lůně ženy,která mě dá zavraždit. Snad moje matka nepoznala
pravou lásku,snad proto Jí nyní schází.
CHCI TEĎ U TVÉ MATKY PROSIT 0 PŘÍMLUVU PRO NI.
v

5. Simon pomáhá nést kříž.
Pane,tobě Jeden člověk pomáhal nést kříž. Mě nikdo nepomůže. Dokonce
lékař dá ženě narkózu,aby netrpěla, když budu umírat.
PANE, NENÍ ZDE ŠIMON, ČEKÁM JEN NA TEBE !
6. Veronika podává Ježíši roušku.
Ach, kdyby mě mohla Jedna Veronika potěšit v mé bezmocnosti! Copak
nikdo nezná moje neštěstí? Proč Je tak lehké mě zabít?
I TVÁ MODLITBA TO ,M0ŽE. ZMĚNIT.
7. Ježíš padá podruhé pod křížem.
Dosud Jsem takto malý, mohou mě snadno zahubit. Můj otec počítá,kolik
bych ho stál. Má smrt Je lacinější, a proto zahynu. Snad rodiče učili
i Jeho všechno počítat v penězích a on nepozná,co Je být opravdovým
otcem,který své dítě přijal od Boha a též mu ho zase má dát!
KÉŽ BY HO TO SVATÝ JOSEF NAUČIL !
8. Ježíš těší Jeruzalémské ženy.
Nepomohly ti, Ježíši, plačící ženy. Nemohly zabránit smrti. Ani mé
smrti nikdo nezabrání.
SPOLÉHÁM, PANE, JEN NA TVÉ MILOSRDENSTVÍ.
9. Ježíš padá po třetí pod křížem.
Případ Je Jasný. Musím padnout. Lidské plánování zjistilo: Právě pro
mne není místo, není ani chléb na velké Zemi. Musím zsmřít.
JE MI LÍTO VELKÉ ZEMĚ, KTERÁ NEMÁ MÍSTO PRO MALIČKÉ,
A KTERÁ 5£ TÍM ZŘÍKÁ TEBE !

10. Ježíše zbavují šatu.
^- 5 Tobě vzali oděv, Já 3eště vůbec oděv nemám, mám Jen svou kůži, za
kterou mě za chvíli uchopí kleště.
JÁ SE TAK BDJÍIY1 l •
11. Ježíše přibíjejí" na kříž.
Tebe, Pane, přibili na kříž, mě rozřežou na kusy a všechny Je dobře
spočítají, aby nedošla k. infekci.
MÁ CESTA, PANE, VRCHOLÍ !
12. Pán Ježíš umírá na kříži.
Ty umíráš, i Já umírám, Ty Jsi nevinný, já též.
VZPGmEŇ SI, PANE, I NA ITflNE, AŽ PŘIJDEŠ DO KRÄLOSTVl
VĚČNÉHO ŽIVOTA.
13. Ježíše snímají z kříže.
Jako mrtvý jsi mohl spočívat v klíně, ze kterého jsi zrozen. Ale já
Jsem prokletý, břemeno, které bude obtěžovat svědomí!
PRO MNE JE PŘIPRAVENO TVÉ OBJETÍ, PANE.
14. Ježíše ukádají do hrobu.
Ty dostáváš hrob, já Jen pnpelnici. Budu čekat na soudný den a
budu muset svědčit proti "rc-dičům".
A PŘESTO, PANE, PROSÍM 0 ÍYIILOSRDENSTVÍ. DEJ fíMT) RODIČ0ÍY]
POZNAT PRAVOU LÁSKU, DEJ Jím POZNAT SEBE, JEN TO JE ZACHRÁNÍ. A
ZACHRÁNÍ I DALŠÍ NENAROZENÉ, ABY NEMUSELI JÍT TOUTO CESTOU !
— o — o — o— o—

o —

Je snadné být katolíkem?
Potkal jsem člověka. lYlinuli jsme se bez pozdravu. Byli Jsme si cizí.
Já šel svou cestou,on též. Potkali Jsme se opět. Svěřil se mi,že má
hlad. Opět jsem chtěl pokračovat v cestě,ale nějak to nešlo. Sice bych
mu mohl pomoci,ale je skutečně hladový protone nesehnal prostředky k
obživě,nebo se mu nechce pracovat? Je vůbec možné,aby u nás byl někdo
hladový? Cosi jsem zabručel,jako že nerozumím,a spáchal dál. svědomí
jsem si uklidnil,dám v neděli do zvonečku deset korun,pomodlím se za
něj. Brzy jsem na něj zapomněl5. Jen kdesi v hlavě se ozýval jakýsi
tichý hlas - co jste učinili jednomu z bratří mých, mně jste ...
Jedním zrámým mně byly nabídnuty informace a přihláška do Sdružení
katolických laiků. Přečetl jsem to a vrátil,omluvil se,aby se na mne
nezlobil,ale vychází mě syn ze školy a nemusel by se dostat do střední
školy,či do učení. V zaměstnání by mě to mohlo taky uškodit,kdyby se
někdo dozvěděl,že jsem to podepsal, Však je dost Jiných,kteří nemají
malé dšti a mohou to bez rizika podepsat.
Obědvám v restauraci. Neklame mne zrak? Ta paní u sousedního stolu se
před jídlem pokřižovala.Já bych se taky,ale lidé by na mě hleděli Jako
na nějakého exota.A ono snad v restauraci se to ani nemusí,ale v duchu
se pokřižuji.A kdesi v hlavě zní cosi jako ozvěna: Kdo mě vyzná před
lidmi,toho i Já ... Příště se i Já pokřižuji, snad.
Večer byl v televizi film,detektivka.A mám barevnou,Je to tak bezvadné vidět to v barvě.Je Jedenáct večer,ráno vstávám ve čtyři,tak aspoň v
sedě na posteli se pomodlím jeden otčenášek,-Zpytovat svědomí budu až
zítra. Pomalu budou velikonoce. Toto letí, zas abych šel ke zpovědi?~No uvi-r
dim, do Trojice Je ještě čas,však jsem nikoho nezabil ani neokradl.. Ještě
je čas .Usínám. Je to asi sen r kdosi mě říká '-»' blázne, nevíš Jestli se
dočkáš rána.
V.B.

:ANO
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Pastýřský list Berlínské biskupské konference o hodnotě a důstojnosti
nenarozeného dítěte.
Milí bratři a sestry v Kristu!
My křestáné věříme, že každý člověk je stvořen 3ohem a je předurčen,
aby u Něj navěky žil. Proto se církev pres mnohé útoky odhodlaně staví na ochranu nenarozeného dítěte. Dítě jelidskou bytostí ještě dříve
než se narodí.
Ba ještě více: je to Boží tvor. Zrozen z matčina lůna a svěřen lidské
lásce a starostlivosti.
pochopení provnedotknutelnost lidského života stále více spojuje křes
tany s nekřestany. S hlubokým znepokojením však zjiotujeme, že nenarozenému dítěti není prokazována stejná úcta jako narozenému. Vysoký
počet potratů je toho výmluvným znamením. My biskupové se proto cítípovinni probouzet ve věřících svědomí a všem připomenout jejich odpovědnost za nenarozené děti.
í^_y2dnota_lidského_života
Lidský život má svůj počátek v pohlavním spojení muže a Seny, které
má podle křesťanského přesvědčení svoje místo v manželství, i'oöinaje
oplodněním v děloze je člověk určen svými povahovými rysy a vlastnost
mi. Přesto, že k dovršení naprosté samostatnosti člověka je nutný
delší vývoj, je třeba lidský život v jeho hodnotě a důstojnosti ctít
od samého počátku, tedy i před narozením.
Počátek nového lidského života může být samozřejmě pro nastávající
matku spojen s některými nesnázemi, například tehdy, když početí N e proběhlo ve spojení s láskou,'jestliže bylo použito násilí nebo bylli nový život počat mimo manželství. Problémy vznikají i tehdy, dojde-li k početí nedomyšleně nebo v době pro partnery nevhodné. V těchto nebo podobných případech, kdy nový člověk přichází na svět nevhod
nebo nemilován, stojí na počátku lidského života těžká zátěž namísto
radosti a naděňe.
Někteří nekřestanští etikové říkají, že lidský život he stává životem
člověk., teprve tehdy, když byl přijat po stránce sociální. Proto připouštějí určité časové údobí pro přijetí neöo odmítnutí dítěte již
počatého. Proto má v NDR matka možnosz rozhodnout se pro umělé přerušení těhotenství až do 12. týdne. Během tohoto období může zvážit důvody pro a proti přijetí dítěte.
Proti přijetí dítěte jsou uplatňovány rozličné důvody. Není řídkým
jevem, že se některé ženě zdá, že nechtěným těhotenstvím je ohrožena
její budoucnost nebo její zdraví. Nechtěně počaté dítě s sebou často
přináší další zatížení manželů neto rodiny. Mnohdy by manželské páry
chtěly nejprve ukončit své vzdělání. Jiní by chtěli mít nejprve společný byt neoo si vytvořit lepší bytové poměry. Jiní by zase nechtěli
omezovat svůj životní standart neoo odmítají delší přeruúení v zaměstnání ženy.
V takových případech to pro rodiče není jednoduché vnitřně se vyrovnat s nechtěným těhotenstvím a přijmout počaté dítě s láskou. Proto
se mnohá žena rozhodne pro potrat svého dítěte, zvláště tehdy, když
otec dítěte přenáší odpovědnost za těhotenství jen na ni samotnou,
jestliže na ni vyvíjí tvrdý nátlak nebo dokonce hrozí, že ji opustí.
Veliký vliv také může mít přemlouvání a nátlak ze struny příbuzných
a známých, jakož i vliv veřejného mínění. Žen* se říká, že zásah je
státem povolen, budeproveden zodpovědnými lékaři a nemá pro ženu téměř žádné větší následky.
I když si některé ženy nechávají provést potrat lehkomyslně, jsou jiré t které tak činí pouze s těžkým srdcem. Vidí v tom východisko ze
«dánlivě neúnosné situace» ve které byly ponechány samy sobě neoo
jsou pod bezohledným nátlakem. Spoluvina ostatních no zabíjení tolika
««narozených dětí a na ponižování a psychickém zatěžování reny, které
3»ou s tíi spojeny je veliká!
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Na rozdíl od názorů, které nepoznávají nenarozenému dítěti stejnou
hodnotu jako narozenému, zdůrazňuje církev stejnou důstojnost každého
lidského, života. Nastávající život se v matčině lůně nestává teprve
pak člověkem, to už je, od počátku člověk. Tento postoXnachází stále
více souhlasný postoj i mimo rámec církve. Tváří v tvář nerozvážné
praxi potratů začínají mnozí uvažovat a ptají se, zda je to správné
řešení problémů spojených s nechtěným těhotenstvím. Bozhodujím pro
nás křesíany je samozřejmě to, že i dítě ještě nenarozené je od počátku tvor stvořený a milovaný Bohem. Na tom se zakládá jeho právo žít a
jeho nárok na starostlivost a ochranu.
iii_2^YS2ek_k_ochran^lids^ho_2ivota
Z tohoto práva na život vzniká závazek k ochraně nenarozeného dítěte.
Z toho pak plynou důsledky, které je třeba respektovat při vytváření
správného úsudku ve svědomí.
Prvním důsledkem je: Kdo utrácí nebo nechá utratit nenarozené dítě,
ten zabíjí lidský život. Navíc se pak proviňuje na zcela bezbranném.
Konflikty, které vznikají ve spojení s necí těným těhotenstvím, se nedají řešit tím, že se zabije dítě. Kdo zabije při plném vědomí a ze
svobodného rozhodnutí nenarozené dítě, ten težce hřeší. Všiclni, kdo
se podílejí na provádění umělého přerušení těhotenství, podléhají
trestu exkomunikace, kterou můžerrozvázat jen zpovědník s výslovným
p 'olením církve.
Dalším důsledkem je: Prostředky, které zabraňují uhnízdění oplodněné
buňky vajíčka v děloze,, ničí lidský život. Jsou to prostředky k potratu a nemohou být stavěny na stejnou úroveň s antikoncepčními prostředky.
Třetím důsledkem je pak: Předporodní vyšetření má mít za cíl to, aby
případně pomohlo dítěti
nastávající matce lékařským zákrokem. Toto
vyšetření může také přispět k tomu, aby se rodiče mohli na dítě lépe
připravit. Je-li však prováděno za účelem provedení potratu, bylovli
by zjištěno poškození, pak je toto vyšetření morálně špatné, a proto
jej odmítáme.
Dnes rozšířený názor, že není možné chtít po matce, aby to vydržela
s postiženým dítětem, a že je to i pro to dítě lepší, aby bylo v matčině.lůně zabito, je nelidský. Co by tomu řekli rodiče, kteří se s
velkou láskou a obětavostí starají o své postižené dítě? A mají si
dnes žijící postižení myslet, že se vlastně vůbec neměli narodit? Tak
jako ení možné rozhodovat o životě narozeného podle měřítek "života
hodný" nebo "života nehodný", tak právě tak není možné takto rozhodovat ani o životě nenarozeného člověk... Hodnota člověka není dána tím,
že je zdravý, inteligentní, potřebný nebo janak vybaven pro život. Je
dána mnohem více tím, že člověk je stvořen Bohem, od Něho v lásce přijat a Jím povolán k věčné budoucnosti. Rodiče, kteří jsou připraveni
přijmout své postižené dítě, mohou počítat s tím, že církev stojí na
jejich straně.
ja^o_obhájce_nenarozených_dětí
Církev se cítí být Bohen povolána k ochraně a v obraně lidského života.
Proto re zastává nenarozených dětí jak u křestanů, tak i u nekřestanů,
zvláště ve společnosti, ve které platí p traty za povolené a ve které
je nenarozenému dítěti zaručeno příliš málo ochrany před zvůlí.
Připomínáme všem zodpovědnýmjejich úlohu, vytvářet společnost; matka,
otec a sourozenci mohou převzít svoji zodpovědnost za nenarozený život bez jakéhokliv pobízení. Ve vzdělávacím procesu .a .v zaměstnání se
musejí hledat možnosti, které by nastávajícím matkám dovolovaly stavět život očekávaného dítětet nad všechny ostatní plány. Zdesice mohou sociální opatření státu představovat pomoc; ale samy nemohou zaručit rozhodnutí ve prospěch dítěte. ?£oto bychom měli my biskuDOvé
posilovat svědomí -jednotlivců a zároveň nabídnout konkrétní návrhy a
pomoc.
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1. Vyzýváme všechny, kdo nesou odpovědnost za ochranu a zachování
lidského života: Měli byáte si být vědomi, že život člověka je jetí inečnýmstótkem, se kteřým nemůže m k d o disponovat. Boží přikázání
"Nezabiješ" je a zůstává základem lidského soužití. Platí pro všechny
čas a pro všechny lidi. Pozitivním smyslem tohoto přikázání je zachování života. Pro ochranu života nenarozených dětí musí vzniknout
podobné pochopení jako pro mír a životní prostředí.
2. Vyzýváme mládež, aby se zamyslela ned následujícím: Dítě chce rodiče, kteří jsou si navzájem věrni i svému dítěti. Kdopak by chtěl
být milován "na zkoušku" nebo "na zkoušku" přiveden na svět? Nenarozené dítě potřebuje k vlastnímu rozvoji ochranný prostor manželské
lásky a věrnosti. Naplňujte proto pohlavní spojení až v manželství!
3. Vyzýváme manžele a zvláště otce: Nenechte se ovlovňovat životu nepřátelskými a morálně nesprávnými názory na veřejnosti! Nenechávejte se vzájemně na holičkách, je-li nechtěně počato dítě. Chraňte
a zachovávejte nenarozený život, který je plodem vaší lásky a vaai
lásku potřebuje. Neri vaším přikázáním život zabíjet, nýbrž život darovat.
Apelujeme na rodiče a sourozence dívek, které otěhotněly nevdané, mla
distvé: Posiljte své dcery nebo sestry v tom, aby přijaly počaté dítě! Cesta k potratu je často vydlážděna rodičovským vyčítáním.
4. Vyzýváme lékaře^a_všechny_odpově^
Slušte životu7~tak 3ak~3ě~t5 vasím"ětičkym~pMOzáňimT'uI0h0u^lékaře
je zacíovávat život, Lékařský příkaz zabíjet život neexistuje. Žádná
lidská moc nemůže zavazovat lékaře, aby zabil nenarozené dítě, a žádná zdravotní sestra nemůže být pověřena tím, aby spolupracovala při
umělé, přerušení těhotenství. I když státní zákonodárství neoznačuje
umělé přerušení těhotenství v daných zákonných mezích za trestné,
není to tím ještě v žádném případě morálně dovoleno.
5. Vyzývá me nakonec všechny věřícív našich farnostech: Pomáhejte
druhým nést břemenaT~?ěňu3íe"*Ivoupomoc ženám a opuštěným nastávajícím matkám v konfliktních případech«' Ulehčete vyčerpané matce; pomozte jí, je-li to nutné finančně! Starejte se o malé děti a vytvořte ve společenství ovzduší nakloněné dětem! Nenechávájte rodiny s jejich starostmi samotné! Žijte tak, abyste byli příkladem pro mladé
lidi, podle něhož by se mohli orientovat! Překonejte negativní postoje ve společnosti pozitivní pomocí! Buďte vynalézaví v lásce ke všem
lidem, nelámejte nad nikým hůl, buďte připraveni odpustit a pomáhejte si navzájem v Kristově lásce! Takto budete skrze všechny sloužit
životu, který je nám od Boha svěřen jako vzácná hodnota.
v

K tomu at Vás posiluje a žehná Vám všemohoucí Bůh, Otec, Syn a Duch
sv tý.

o
Láno "\i Berlíně, na první neděli postní 19Ö8.
*

-

Biskupové Berlínské biskupská konference

Slovo života pro věřící na měsíc únor 1989

"Když se někdo domnívá, že stojí,at si dá pozor,aby nepadl."
"T.

~

V

v

/1 Kor. 10,12/

Mezi různými závadami,které byly v křestanském společenství v
korintě,bylo též,že někteří dávali najevo přehnanou sebedůvěru. Popřávali si velkou svobodu. Chovali se jako někdo,kdo je přesvědčen,že
už mu nehrozí žádné nebezpečí. Byli si jisti svým povoláním k víře a
svým svátostným životem a byli pyšni na svou kulturní nadřazenost.
S přílišnou nenuceností navštěvovali pohanská prostředí,účastnili s«
hostin,při kterých se požívalo maso obětované modlám,aniž by si dělali starosti s pohoršením,jež mohli dát svým slabším bratřím.
"Když se někdo domnívá,že stojí,at si dá pozor,aby nepadl."
Není pochyby o tom,že víra a svátosti zaručují naši spásu,ale
pod jednouvpodmínkou,a to je,že plníme dobře,co je na nás a prakticky uskutečňujeme celé Ježíšovo učení a jeho napomenutí.
Mezi nimi je i to,abychom se nerozumně nevystavovali pokušení a
abychom neškodili svým chováním duchovnímu životu našich bratří.
"Když se někdo domnívá,že stojí,at si dá pozor,aby nepadl."
Nikdo se nesmí považovat za tak pevného,že by nemohl kdykoliv
padnout. Nikdo není chráněn před pokušením,at je to vábení ke zlému
pocházející 2 našich vášní,nebo nějaká tvrdá zkouška pocházející z
vnějšího světa,nebo mocnost zla - dábel,který nám neustále strojí
úklady,aby nás ve chvíli nepozornosti poškodil. Je tedy zapotřebí
veliké bdělosti. Spásy se dostává těm,kteří se pokorně utíkají k
Bohu a ne těm,kteří se vyzývavě vystavují nebezpečí.
"Když se někdo domnívá, že stojí, at si dá pozor, aby nepadl."
Jak tedy žít slovo života tohoto měsíce? Ones je velmi rozšířená
pochybná snaha smířit,křestanskou víru s falešnou svobodou světa,
která dovoluje dívat se na všechno,číst vše,co člověku přijde do
ruky,pohybovat se v každém prostředí atd., aniž by si člověk dělal
starost s tím,jakou škodu tím může způsobit svému duchovnímu životu,nebo jaké pohoršení může dát svému bližnímu. Nesmíme tedy opovážlivě spoléhat na své síly, nevystavovat se nerozumně pokušení,
ale varovat se příležitostí a dovést rázně skoncovat,jakmile zpozorujeme nebezpečí.
•
*
A pak:^milovat Boha,jeho vůli. A milovat bližního,protože láska
je nejlepší ochranou proti všemu zlu.

- xo -

Oběžník pražskéhe arcibiskupství g. 11/88, příloha č. 4

• » .

Již jsme upozornili ve 4., čísle našeho letošního oběžníku s titulem 'Oživený satanismus" na toto hnutí, nebot začalo i u nás. V západním.ííem^čku v^Imí rozšířený časopis ''dtern" přinesl o tom opět zvláštní Článek. Mimo jiné píše o tom, že zfanatizovaní příslušníci tohoto
hnutí nosí různé odznaky, např. obrácený kříž, pěticípou hvězdu nebo
magické číslo 666. V knize Zjevení apoštola sv. Jana o tom čísle čteme: "Tady je třeba moudrosti! Kdo má bystrý rozum, spočítej dohromady
číslo té šelmy. Je to číslo jednoho člověka: jeho číslo je 666" /Zjev.

13,18/.

To znamená: Číslo 6 je nedokonalé, nebot vzniká zmenšením sedmičky, čísla posvátného. Proto číslo 666 představuje číábelského člověka,
který neprávem uchvacuje práva patřící jen Bohu!
Členové satanského hnutí se nutí k víře, že přijde království satana. V tom smyslu zpívají různé výstřední rockové písně, oddávají se
nadměrnému užívání alkoholu, sexuálním orgiím, konzumují různé drogy,
a zavazují se'kftomu, že denně udělají aspoň jeden zlý skutek!
A superdröga tohoto hnutí je noční "Černá mše", která je vecholným rouháním proti nejsvětější oběti mše svaté, nebot v ní zaznívají
a se provádějí jen rouhání proti Bohu a zlořečení.
Temným dílem satanského hnutí je také žnesvěcování křestanských
hřbitovů, křížů, soch a vrcholně se to projevuje i znesvšcováním nejsvětější Eucharistie.
A v tomto duchu členové satanského hnutí při rockové hudbě požívání alkoholu a drog sborově volají: "Lucifere, pane temnot, vyslyš
nás!"
Co máme proti"tomuto hnutí dělat? Tam, kde jsou náznaky, že toto
hnutí začíná existovat, musíme s veškerou vážností mladé lidi upozorňovat a to znovu a znovu na velmi zhoubné následky pro duši i pro
- tělo pro ty, kteří se k tomuto hnutí přidávají.
Ale ještě důležitější je-, co nejvíce zintenzívnit naše bohoslužby
a to v každém směru, aby zvláště mladí účastníci byli opravdu .zapalováni pro Krista a pro šíření jeho království! Je to království pravdy
a života, svatosti e milosti, spravedlnosti, lásky a pokoje!
A nejdůležitější je zintenzívnit modlitby a oběti na ten úmysl,
aby všichni a zvláště naši mladí věřící zůstali s láskou a nadšením
vždy věrni Kristu a jeho Jírkvi a ti, kteří se nechali svést na bludnou cestu, aby se opět vzpamatovali, nebot jen Kristus nám může říci:
"Já jsem Cesta, Pravda a Život, kdo půjde za mnou, ten nebude bloudit!"
- o - a - o - a - c - » o - o - « - o -

Bůh Je mým Jediným cílem. Bůh Je mým jediným svědkem. Bůh je mou
jedinnou odměnou! Doba Je plná skličujících událostí, věs Kristova
prožívá Jakeby smrteloý zápas.
A

p ř e c e !

Nikdy nekráčel Kristus mocněji pozemským časem, nikdy nebyl Jeho
příchod zřetelnější, nikdy jeho blízkost citelnější, nikdy služba
Jemu cennější» než nyní.

Razítko: Okresní prokuratura Kroměříž
757 1 I
Pd 181/88

V Kroměříži dne 5.12.1988

Augustina Navrátilová
Lutooecnv H
768 31 Zlobice
Věc:

. >
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Vás podrfět tzv.otevřený"dopis

••

•

•

Generální prokutatura *3F odstoupila k přímému vyřízení Váš podnět ze dne 28.10.1988 k němuž, je připojen opis ze dne 30.10.1988 nadepsaný: připojujeme se k žádosti o rekonstrukci .katolického domu
v Hradisku. Prokuratura Váš podnět přezkoumala s sděluje následující:
Ve věci jedná čs.stát s právnickou osobou, jíž je Arcibiskupství
olomoucké. Vyslechnut byl rovněž správce farnosti p.děkan Josef 8íha.
Z dopisů Arcibiskupství olomouckého i stanoviska správce farnosti jsem
zjistil, že probíhají právní jednání stran zmíněmé nemovitosti ke
spokojenosti smluvních stran. Dne 4.11.1988 proběhla v obci Hradisko
i veřejná schůze s občany, na níž byla řada lidí, kteří podepsali dne
30.10.1988 volnv list papíru připojený k podnětu. Všem byla situace
stran tzv.katolického domu vysvětlen» a-občané s ní projevili souhlas.
Nemovitost bude pozajištění potřebných právních formalit opravena
tak, aby mohla nadále sloužit veřejnosti. 0 způsobu jejího dalšího využití rozhodne její majite• , tato otázka do kompetence prokuratury nespadá. Nezjistil jsem rovněž a to ze stranv národního výboru, ta ze
strany církevních funkcionářů, že by byl činěn jakýkoli tlak na převzetí kostela pro jiné než církevní využití. Ústavní zákony äSSR chrání
věřící ve výkonu jejich práv a náboženských svobod, nemůže proto přijít správa kostela pod j'nou formu správy než určuje zákon.
^rotože jsem neshledal důvodu k prokurátosskému zásahu, odkládám
Váš podnět jako neudůvodněnv.
Okresní prokurátor
lYIUDr. Pavel Chmelík

Odpověď okresního prokurátora na otevřený dopis farnikö 2 Hradiska
u Kroměříže, týkající se vrácení, opravy a využití katolického domu
v Hradisku*
Otevřený dopis podepsalo 57 farníků a byl zveřejněn v čísl« 11/1988
Křestanských obzorů.

- 12 Věřící občan Jan Filip z Ostravy rtápsal otevřený,jedenáetistránkový
dopis UV KSČ v Praze, ze kterého zveřejňujeme jeho závěr:
... Jako pokrokový a proto věřící občan československé .republiky předkládám Vám tyto náměty k úvaze:
1. Laninská odluka církve od státu je pro socialismus nutná.
2. Požadavek věřících,jak je vyjádřen v petici o 31 bodech nemůže být
chápán jinak,než jako pomoc přestavbě společnosti.
3. Síly,které se stavějí proti leninské odluce se samy usvědčují z byrokratického konservatismu. Věxící se za ten požadavek modlí.
4. Boj proti náboženství a Církvi je neúčinný a neprospívá socialismu
ani doma, tím méně ve světě.
5. Právo ateistického státu zakládat nebo schvalovat jakákoliv mírová
sdružení duchovních je najen správ«é,ale je to i povinností takového
státu.
6. Stejnou povinnost má Svatý Otec zaujmout své stanovisko jak k takové
organizaci,tak k těm duchovním,kteří se neřídí kněžskými závazky,které na sebe dobrovolně vzali. První z nich je poslušnost hlavě Církve.
7. Potřeba dialogu je nesporná a je v zájmu socialismu i Církve.
8. Takový dialog může být veden jedině na stejné úrovni,jak je to obvyklé v mezinárodním zvykovém právu a jak jinak to není možné ani u nás.
Stát representovaný svými zástupci a Apoštolská církev těmi,které
jmenuje Svatý Otec. Ti mohou vést takový dialog,který ve společném
evropském domě může mít oprávnění být za takový pokládán.
9. Snahy pokládat kněžské Sdružení PiT jako legální strukturu církve
neslouží socialismu ani dialogu mezi státem a církví.
10. Aby socialistická společnost měla podmínky ke zdravému rozvoji,je
potřeba všechny náměty svých občanů projednat s moudrou rozvahou ve
smyslu zásad dobré vůle,která pozitivně vede k realisaci těch cílů,
které stát slavnostně vyhlašuje na mezinárodním foru.
11. Za společné může být považován jedině život na této zemi a řádné plnění těch ideálů,z nich vznikl socialismus na jedné straně a Zjevené
pravdy,které učí apoštolská církev na straně druhé.
12. "Realizace společných cílů dalšího budování naší vlasti a světového
míru", jak byla formulována místopředsedou vlády ČS5R nfl,Lúcanerr.,by
měla být chápána nikoliv ve smyslu státního socialismu,který vadl. k
deformacím a úpadku socialismu,ale v novém duchu nového myšlení,který
leninské obnově prospívá,protože z ní vychází.
13. Nelze sloučit materiální zájmy,které sleduje ateistický stát a duchovní zájmy,jejichž pravou podstatou je láska a mír ve světě,du společného kose,který obhospodařuje byrokratický státní organismus,odtržený od života.
Prosím,aby tato výzva byla chápána jako upřímný výraz občanského postoje obyčejného člověka,který chce žít v míru a lásce se všemi lidmi
dobré vůle,
Napsal jsem ji řízen jen svým svědomím věřícího občana a zkušenostmi,
kterými mě obohatil život v socialistické vlasti. To vyznávám a stvrzuji svým podpisem.
Na vědomí: kardinál Tomášek
birkup Ján Sokol
ThDr. F. Vymetal
V- •Ostravě, dirt* ai .května 1 9 m
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V poískom katoličkám týždenníku LAD, č.43,£2š.okt.l988/ bol uverejnený rozhovor s fflečislávom Razíkom o Církvi v Československu. Rozhovorvíedol redaktor Artu* fóichalski;
- Žijete v Brrie na rflorave. Ako katolicky veriaci člověk sa veími anžujete v cirkevných záležitostiach. V govojnových rokoch ste boli generálními tajomníkom KatolíckeJ akcie v Československu. ÍYlohli by ste sa
bližšie pradstavit polskému /ale äj českému a slovenskému/ čitatelovi?
. »
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Narodil som sa v roku 1320,teda v tom roku ako Karol Wojtyla. IY1ÖJ
otec bol Poliak z Lvova. V prve;} světověj v °Jne bol raněný a ležal v
Brne v lazarete a tu spoznal moju matku. Do Polska nemal sa ku komu
vracat,bol sirotou. V Z toho manželstva sme boli dvaja synovia. IY1ÖJ už
' néžijúci brat bol knazom. Roku 1947 som sa stal generálným tajomníkom '
KatolíckeJ akcie. Bol som blízkým spolupracovníkom p. kardinála Jozefa
Berana. V tom čase pösobili ešte mnohé predvojnové katolické orgsnizácie a hlavnou úlohou,ktorú sme si stanovili,bolo kogrdinovat spoiuprácu
•medzi nimi. Dosiahnuíie však poměrněJ Jednoty v dost diferencovanam pi*astředí vždy vyžaduje vela třpezlivosti a času a nám vela času neostávalo
Prišiel rok 1948. Pre Cirkev nastali tažké časy. Zlikvidgvali sa vš:n,!;y
katolické organizácie,všetky vydavateístvá museli skončit svoju činnost.
Konali sa aj rokovania medzi biskupským zborom a vládou,ale nepřinesli
nijaké pozitivně výsledky...
- Nastali teda tažké časy?
K prvým procesom došlo roku 1949. Vela aktívnych knazov a světských
činiteíov uvSzpili,súdne výroky boli vysoké. Já som stal pred súdom ako
vatik ánsky špion a "pomocník zradnej hierarchie". Spolu so mnou súd.lli
10 osob,z čoho pre 7 sa žiadal trest smrti,našCastie na takýto trest
ich neodsúdili. Najvyšším výrokom bolo 22 rokov a najnižším 13 rokov.
Ja som dostal 15 rokov. Poíabčujúcou okolnostou bolo,že som mal 4 deti.
- Aké boli reálie vSzenského života?

.
y
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V prvých rokoch,do StalinoveJ smrti,situácia bola velmi tažká. Sířili
sa správy,že budeme odvezení do Sovietského zväzu. Roku 1953 došlo k
prvej amnestii,ktorá sa týkala len veími úzkej skupiny Íudí. Vtedy sme
pocítili určitú atmosféru uvoínenia. Boli sme Už,presvedčení,že sme svoje odseděli doma,vo vlastňej krajině. V přežití tažkých vSzenských rokov pomohlo nám prístupovanie k eucharistii. Pravdaže,vššetká náboženská prax bola zakázaná, ale i tak sme si dali' rady, Vždy bolo nějaké spojeni e so s ve tom za můrami pracovných táborov. fYÍnoho íud£ nám pomáhalo.
Dostávali sme potajomky*víno a hostie,aby sa mohla konat sv.^omša. Bolo
to pre nás veími dbležité a,dodávalo nám silu. Nielen možnost prijatia
eucharistie,ale aj to,žé toíko Íudí riskuje,aby nám pomohli. 3v. omšU
knaz konal úplné sám,lebo nebolo možné sa zhromaždovat. V tom čase sme
sa my duchovné spojili s celebrantom. (Ylali sme rozmnožené liturgické téx
ty. Eucharistiu sme si jozdeíovali sami medzi sebou,lebo bolo vyléčené,
aby medzi nás prišiel knaz. Kúsky konsekrovaného chleba sa zabalili do
papiera a odevzdali se ďalej. Nikdy nedošlo k znesvíáteniu.
- Z väzenie ste vyšli roku 1960,teda ste tam boli lo rokov. V roku
1968 sa začali pokusy s rehabilitáciou...

Hej,za PražskeJ Jari sa začalo s rehabilitačnými procesmi,ale veími
rýchlo sa s .tým skončilo. Ja som sa vš§tk zriekol tejto možnosti,ked sa
ukázalo,že nie súd,ale Ja mám dokazovat svoju nevyrvu. Predsa to Je ab»
surdum í
- Změnil rok 1"9GA n i c t o

člirna&tt Clxkvi?

- 14 Hel,ale na veími krátký čas. Taký je už osud Církvi v Československu,
že vždy je málo času,aby sa roztiahli křídla. Došlo vtedy k niekolkým
iniciativám na medzidieceznej úrovni. Biskupí-bolí uvolněni z internovania,ale arcibiskup Beran musel opustit vlast", "a to be,z možnosti návratu. Každým rokom ubúdali biskupi a zostali sme bez pastierov. V takej situácii je velmi tažko.pracovat,lebo niet autority,niet kormidelníkov. A tak je to aj dnes,vSčšina digcéz nemá biskupov. Napr. brněnská
diecéza nemá biskupa od r. 1972. /Na Slovensku napr. spišská diecéza
nemá biskupa od r. 1949/ Dúfáme,že teraz tažké rozhovory medzi Vatikánom
a vládou v Prahe prinesú určité výsledky. Za to sa vrúcne modlíme a na
ten úmysel obetujeme naše námShy a utrpenia.
- Zatial čo sa situácia institucionálněj Cirkvi neveími změnila, v
poslednom čase už viae rokov pozorovaí dost silný vzrast náboženského
života. Ako sa pozeráte na tento zjav? Dd kedy možno pozorovat či hovořit o určitom přelome v povědomí veriacich Íudí alebo aspoň ich části?
Určité oživenie skutočne je zřejmé a nastáva hlavně medzi mládežou
a jnteligenciou. Mladí sa hrnú do kostola hladajúc zmysel života. Rastie
počet osob,ktoré sa dávajú krstit v dospělosti a tedy krestanstvo si
volia uvedomele. Vznikájú neformálne skupiny. Je to naša nádej. Pričom
možno hovořit o určitých regionálnychvrozdlelnostiach. Napr. na Slovensku je religiozita viae ludová,ale v Čechách,ktoré sú viae zlaicizované,
tak tam má krestanstvo elitárny charakter. Přelomným bodom,na ktorý sa
pýtáte,boli azda cyrilo-metodské.slávnosti na Velehrade s účasíou kard.
Augustina Casaroliho a velkých zástupcov veriacich. Ludia vtedy volali
na slávu a čest pápeža a prejavili tužbu,aby Ján Pavol II. prišiel do
Československa. Podobná manifestácia náboženského citu a povedomia prebiehala toho roku v Prahe na slavnosti kuřeti bl. Anežky. Katedrála sv.
Víta bola preplnená,hoci toho dna zvlášt tažko sa bolo dostat na toto
miesto. Po sv. omši ludia sa zhromažd^ll pred arcibiskupským palácom.
Kardinál Tomášek vyšiel vtedy na balkon. Zhromáždení mu pripravili velké ovácie. Z iniciativy veriacich sa začali spontánně modlit na úmysel
svojho arcipastiera a poklakli si. No všetci to nespravili. Kto vie,či
nepřišli sem z celkom iných dövodov!
• - Osobitným znakom renesancie religiozity v Československu je velká
angažovanost laických veriacich. Oživenie prichádza,akoby^zdola. V čom
sa prejavuje činnosí světských veriacich a s akými tařkostami sa střetává?
Aktivita laikátu je skutočne velká,ale velmi obmezená vonkajšími činitelmi,kedže štát za Cirkev pokládá iba kňazov. íažkosti zvSčšuje fakt,
že nie medzi všetkým duchovenstyom je dostatočné porozumenie pře činnost laických veriacich. Čás£ knazov totiž patří do organizácie "Pacem
in terris". Sú to tzv. "vlasteneckí kňazi" /aj v za Uhorska vlasteneckí
knazi hungarizovali a slovensky smýšlajúcich knazov volali národavcaml/
a tí sú proti angažovaniu světských veriacich. Ak uvážíme,že na každé
cirkevné miseto k§ndidát musí mat súhlas úradných,štátnycip činitelov,
ktorí podporujú knazov z "Pacem in terris", z toho vidietjaká tažká je
situácia. V poslednom čase z iniciativy světských veriacich možno uviest
modlitbové zhromaždenie v Bratislavě na Hviezdoslavovom náměstí v marci
1988. /na v tomto mieste je zásah polskej cenzury - je vynechaná část odstavca/. Dalšou významnou iniciativou z podnětu světských veriacich je
vyhlásenie novény pred tisícročím mučeníckej smrti sv. Vojtěcha. Každý
rok má svojho patrona a motto z evanjelia. Tento program je tak zostavenýjaby nastolením a rozborom problémov morálneho,individuálnaho a společensko - sociálneho života slúžil obnově kresíanskej pospolitosti
národa.
- Novéna na počest sv. Vojtěcha bola ohlášená aj v Polsku.
Sme veími vďační za to Polskej Cir4<vi,má to totiž nielenvmítronárodný,
ala aj medzinérodný rozměr. 3v. Vojtech je takou postavou a osobnostou,
ktorá míJže predstavqrvsá symtral ducrbcn/rre-j irttegrárcie Strednej čurópy.
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- Nemyslíte si,že rastúca teplota náboženského života v Československu má určitú spätos£ s terajším pontifikátom?
Tento fakt má iste význam,veriaci vedia,že Ján Pavol II. velmi dob e
pozná a chápe našu situáciu. 5me vdační sv. Otcovi za homíliu,ktorú pGvedal v Hnizdne roku 1979 a najmä na šlová: "Dobře, že vidím pred očami tento-nápis: Otče ... v bratskom Jazyku, v Jazyku sv. Vojtěcha:
"Pamatuj, Otče, na své české dět^..." Nemůže tento pápež,ktorí nosí v
sebe Vojtěchovo dedictvo,zabudnut na tie deti! A mHžeme my všetci,drahí,bratia a sestry,ktorí nosíme v sebe to isté Vojtechoco dedictvo,zabudnut na tých našich bratov!"
- Věrní pápežovmu posolstvu nechceme na vás zabudnut. Čo my,Poliaci,
podia vašej mienky mflžeme urobit pre Cirkev v Československu?
Prosíme našich bratov v Poísku,abv sa na úmysel Cirkvi u nás vela
modlili a obětovali námahy svojho nelahkého života. Prosíme aj o to,aby
sgolu s nami sa dobré pripravo/ali na milénium smrti sv. Vojtěcha. Sme
vdační poískému ordinárovi,biskupovi Alfonzovi Noossolovi za l£st,ktorým vyzval veriacich k modlitbě a solidaritě s našou Cirkvou. Dakujeme
aj za podporu,ktorú prejavuje voči nám polský národ.

- O - O - O - O - O - O - O - O r O -

Dopis z Bratislavy
5me už plno v novom roku 1989,od ktorého očekáváme nové dary. Este
sa v hodnoteniach vracajú íudla k yoku 1988,ktorý nám veía dal,za čo
dakujeme. ITlenovite za Vašu smělost a odvahu,ktorej ovocie sa rozrástlo
do ve£kej šířky aj mimo oblast,náboženský.
ffladarská vláda slúbila ekiplogorrijže ked zoženú 100 tisíc podpisov,že
sa bude v parlamente zaoberat so stavbou Gabčíkovo-Nagymaros. U nás sa
zohnalo 600 tisiíc podpisov na 31 bodovú petíciu a vláda to neberie vöbea na vedomie. Považuje to za pasé. Vládě sa u nás podařilo rozvrátil
hierarchická organizáciu Cirkvi a preto je prvou^úlohou dat do poriadku
obsadenie biskupských stolcov. Na to třeba využit aj zahraničnú pomoc.
Bez cudzej zahraničnej pomoci by nebola v roku 1918 vznikla ČSR,keby neboho pomoci Francúzska,ani vojenskú n3vynímajúc pri řešení sporov s
fflaaarskom.^Obratte sa na europských cirkevných hierarchov. ÍYláme na to
příležitost,keď kardinál ÍYleisner sa stal kolínským arcibiskupom,Je pritelom kardinála Tomáška a dobré pozná naše poměry. Nečakajme všetko len
od staručkého kardinála Tomáška. Přestalo rušenie zahraničného rozhlasu,
třeba využívat pre publicitu aj toto médium,aby íudia poznali a potom i
zatúžia po pravdě a spravedlnosti. "Ignotinulla cupido" - to,čo nepoznáme po tom netužíme. Příčina nedostatkov Je nevedomost. Podporovat
apoštolát slova od člověka k člověku,písomný apoštolát. Keby sa každá
písomnost alebo dobrá zvěst opísala 10 x a rozoslala len týždenne raz,
za mesiac je to 10 tisíc poslucháčov a to Je už slušný počet. Niektorí
si tažkajú,že v Olomouci na modlitbách sa málo Íudí schádza. Nikto v tem
spoločenstve nevystúpil,aby každý z přítomných získal aspoň Jedneho a na
budúce ich tam bude raz tolko a zas raz toíko atd. Na dědinách a městečkách třeba začat s rodinami,ktoré sa poznajú a vzbudií ich zodpovědnost
Za st3v,farnosti. Předpokladem apoštolátu je modlitba,ktorú nemožno zanedbávat.
Pane.* nauč nás modlit sa!

- 16 Praha pri spomienke na Palacha mala možnost vidiet nové vydanie bratislavského piatku- v použiti brachiálne j moci. Policia včítane Lm,vodri
delá, slzotvorný plyn,obušky a fyzické násilie,zatýkanie. Stalo sa tak--,
sa vo Viedni podpisoval protokol,ktorý bol. hned porušený. V
v
b^lf^jLjí-"pč'iaňš.kýčh .slobod sú' tam uvedené konktétne body ,ktoré třeba v užiti V firaidí3-VV oznámení,lebo naša tlač o tom pomlčala. Ako doteraz )
naŠac ylá^lk .šaP' toho prl.držat nebude, lebo stav paralizujú naše zákony a
obyčajné" :aidmlhi.št^tlvhe opatrenia byrokratov. Iné sú šlová a iné sú
skutky, to:, h'öydria^äj,.. naši súdruhovia'," Už sa nebudú moct vyhov á rat: ffliešate ša do naších vnútorných záležitostí.
.1
Ako Vaša odvaha a smělost'našla hasledovníkov aj medzi pesničkármi,'
je tá skutočnostjže Ivan Hoffman ako spevák vystúpil 3.4.1968 na Rockfest v ;Paláci kultury v Prahe so"sviečkou zapálenou,ktorú držal v ruke
aj 25. marca na Hvíezdoslavovom náměstí a zaspieval... v duši pokoru 3
ruky,zopSté / v srdci kíud a v tváři jas / sa seí ou.svetlom světa stanete...
' '.tr
f.
Nie ste osamotený^dala sa do pohybu lavina a už ju nikto nezastaví.
Dokedy Vás budú'dřžat v blázinci? ... veď oni sú blázni,lebo sú nenormální.
'v '
.r
Nebojte sa,ja som s Vámi až do skončenia světa!
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Z dopisu ze Slovenska
milý.brat v Kristúyť:
právě'préd rokom sa Gusta púštal na rlskantnú akciu 31 bodovéj p tíciejktorá vznikla lén vdaka jeho odvah§,že sa odvážil za nás prehovorjt
jasnou rečou o tom,čo,sme chcéli změnit,ale nevedeli sme ako a nemalí
sme k tomu odvahu. Katolické. Slovensko vďačí jeho odvahe i jeho spaljpracovníkom. Podpořilo 31 bodovú peticiu,přestali sa íudia bát,čo sa
prejavilg v bratislavskéj vigílíí 25.marca. lYlnohí nepoznajú čas svojej
úlohy,ked v čase konán i a sa na Hlbok'ej ceste v Bratislavě pri lurdskej
jaskyni zišlo 200 veriaqich,aby sa modlili misto toho,aby išli medzi
ostatpých yeriacich k divadlu,lebo taká^príležitsost sa im už nenaskytne a modlit sa m0žu hocikedy.' Keby aspoň vtedy v nich vznikla myšleienka,že sa budú každý týžden v sobotu schádzaťa modlit sa na tomto misste
dokedy nebudú biskupské stolce obsadené. To by malo význam.
U nás bola premyslene zničená hierarchická štruktúra Cirkve,k čomu
štát použil PiT,a dnes je toho příliš veía skladané na bedrá jediného
muža,90-ročného kardinála Tomáška. Totalltný štát tvrdo potlačuje každý
pokus o spoločensky relevantně vystúpenie nezávisle smýšíajúcich krestanov. Tvrdo sa pokračuje zvlášt na Slovensku,kde sa kriminalizuje aj
zaspievanie piesničky "0 ÍYlária bolestivá" prd Justičným palácom,tak sa
honosné menuje budova,ktorá slúži na potlačgvanie slobody člověka a ^...g
by to byt opačné. Zena mflže beztrestne robit,čo chce,keď chce završit-'.,
nového člověka aj za asistencie lekárov a zdarvotných zariadení.ale criminal i zuje každý náboženský přejav,ktorý sa koná bez štátneho dozoru.
Je to strašné. Preto je u nás tak málo odvahy, štátný dozorca Dr. ÍYiáčovský sa už o nebohom biskupovi Gábrišovi vyjádřil,že sa vymikol z rúk,
to znamená,že ostatných má pod rukou a s nimi manipuluje. NajvSčší dar,
ktorý dostalo katolické Slovensko,je v osobě biskupa Jána administrátora arcidiecéze trnavskej,čo sa dosiahlo za velmi obtiažných okolnosti.
Na arcibiskupa si musíme ešte počkat.

- 17 Katolické Slovensko praje zdra a Božie požehnanie 0re 5KL,na ktorú
cestu sa dali moravski katolíci. íYlaJú na to aj mandát,lebo nernajú arcipastiera.^Dekret o laickom apoštoláte AA 17 z r. 1965 uvádza,že laici
vo veími íažkých dobách preberajú dokonca i niektoré špecificky knazské
úlohy. Na Slovensku ešte nie je vhodná doba,bez knazov by to bolo samozvané a bez nádeje na úspěch. Ked sa začala 31 bodová petícia,tiež boli
rozne názory aj pri jej realizácii,nikto nevedel čo až přinese. To isté
je i so 3KL,máme pred sebou celý rok a za rok sa vela udeje vecí a událostí. Len taká skutečnost,že Ryškov přijal matku Terezu a že sa o tom
písalo.
Končím so želáním dobrého zdravia a zdaru pre SKL.

— o — o—
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Já mám dost času na modlitbu!

Často však dnesvslyšíme,že naši věřící nemají čas na modlitbu. Ten
běžný výrok: Promiň,ale já nemám cas,to není odpověď jen pro nase přátele, ale je to výmluva i svému Pánu. Chci vám teď jen stručně říci,jak
to dělám já,že mám na modlitbu mnoho času. Nevstávám k vůli modlitbě ani
dřív ráno,ani nejdu později spát. Využívám čas,který mám přes den. A
přes ten se pomodlím vše,i celý růženec,ba i můj osobní růženec,o kterém
vám též řeknu. Jak to dělám?
Ráno když zazvoní budík,tak Ještě několik minut ležím,nevstávám.Lékaři totiž doporučují,aby přechod ze spánku do bdělého stavu byl pozvolný. Těchto pár minut využívám k modlitbě díků za to, že mám nový den
před sebou,že Jsem zdravý a mám radost ze života. Prosím o ochranu po
celý den, a o sílu,abych věrně všem ukázal,že žiji s Kristem. Cestou z
domu a při čekání na uatobus se začínám modlit růženec. Růžencem pak
pokračuji v autobuse,kterým Jedu přes půl hodiny. Tento čas mám i obráceně z práce,ale protože i přes den mám možnost sí šednout,většinou si
něco čtu.Život nám však přináší mnoho čekání,třeba ve frontách,čekání n".
dopravní prostředek,nebo v čekárně u zubaře či Jinde - a tento čas vžd}
využiji k modlitbě růžence. A protože mně normální tři desátky ne&tačil.í f
přidávám po radostném růženci těchto pět tajemství:
1. Který Jsi byl vyhnancem v Egyptě
2. Který jsi byl Marii a Josefovi poddán v Nazarete
3. Který jsi se horlivě vzdělával v Písmech
4. Který Jsi pracoval Jako tesař
5. Který jsi se 40 dní v poušti připravoval na veřejné působení
A z veřejného působení Ježíše Krista pak se modlím těchto pět desátků;
1. Který sis dvanáct apoštolů vybral
2. Který jsi v Káně manželství požehnal
3. Který jsi nemocné na těle a na duchu uzdravoval
4. Který jsi Petra,za hlavu Církve ustanovil
5. Který Jsi se nám v eucharistií zanechal
Po těchto deseti tajemstvích se modlím růženec bolestný a pak slavný.
Stává se,že po těchto dvacetipěti tajemstvích,Ještě někdy mám čas a to
se modlím desátky za kněze,za někoho z mých blízkých,za konečné vítězství nad některou svou slabostí ápod.
ir
Je třeba Ještě říci,'že se nemodlím,když v těchto výše uvedených situacích se potkám s někým,kdo chce se mnou >>ovořlt. I zde příkaz lásky
musím plnit!

-
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Jednou nám náš pan farář říkal,že se mu zpovídala jedna paní,že se
zapomíná ráno a večer modlit. On se jí zeptal: "A co přes den?" Tedy
my,kteří chceme plně žít s Pánem,nebudeme odměřovat minuty pro Pána a
hodiny pro něco jiného. ÍYly bychom i všechnu ostatní činnost měli prožívat tak,jako kjyby Pán stál neustále vedle mne. A zkuste s touto
myšlenkou alespoň jeden den v týdnu žít a uvidíte nejen na sobě tu
změnu,ale i ve vašem okolí!
Náš milý Pán rád užíval podobenství z běžného života. A tak i já si
nakonec dovoluji toto přirovnání:
Jsem zamilovaný,jak se říká "až po uši" do jedné dívky,která je tak
zvláštním způsobem hezká, ž_e jsem takovou ještě nepotkal. K této její
kráse,ač to v běžném životě nebývá pravidlem,se výrazně přidává mimořádná inteleigence,která mě proto,že na ni nenám,od ní neodpuzuje,protože ona tuto vlastnost není pyšná,ale je ke mně velice shovivavá,ale
ona to dává nějak tak pokorně,jako kdyby to nebylo ani její. Je nadmíru tichá a málomluvná, ale protože po-znala,že je pro mne potěšením ji
poslouchat,mluví ke mně vždycky,když v-±dí,že čekám na její slova. Udivuje mě kolik toho zná i mnohé,co teprve má přijít. Nad všechny tyto
vlastnosti si však cením její víru a zbožnost,která mně u mnohých .dívek scházela. Její zbožnost je. ale tak přirozená,že vlastně je zbozpá?
i když hovoří o běžných vě,cech, V její přítomnosti- mě ani nenapdn'fe'"se
podívat na hodinky,stále se toiž dívám na ni. ÍYlá překrásné jméno",které
rád vyslovuji. A tak jsem sám zjistil,že až pětsekrát za den.řeknu to
její milé jméno ÍY1 A R I A !
js
;
- o - o - o - o - o - o - o -

Z vysílání vatikánského rozhlasu:
v

Rím: Dr.Vladimír Janků,vedoucí sekretariátu pro věci církevní předsednictva vlády ČSSR byl od 16. do 20.1.1969 v Římě,kde se sešl s
arcibiskupem Collasonem,apoštolským nunciem se zvláštním posláním.
Setkání nemělo úřední charakter,ale šlo o rozhovory informačního rázu,
které probíhaly v přátelském ovzduší a byly zaměřené na rozvoj styku
mezi svatou stolicí a československou soc. republikou.
20.1.1969
Polsko: Čtyřiasedmdesátiletý polský kněz Stefan Niedziela byl v noci
z pátka na sobotu /20. - 21. ledna/ zgbit ve svém příbytku silnou 'ranou do vazu. Z jeho bytu zmizelo několik stříbrných předmětů,zůstal
však nedotčen značný peněžní obnos. Podle zprávy varšavské Kurie zavražděný dostal několik výhrůžných dopisů . Zabýval se osudy Poláků",
kteří ve stalinském údobí beze stopy zmizeli v Sovětském svazu.
24.1.1989
- o - o - o - o - o -

Také v WOTkovictch oa kroměřlžsku Brn u»ki/t«čňují od -Června minulého
Tok«u modlitby laiků s prosbami za öb&a*eni biakopakých- stolců.

NÁPIS

NAD

KŘÍŽEM

Stále nemehu zapomenout na plakát'z chodby našich kasáren. Příliš
dlouho Jsem jej musel mít na »čích,než aby se Jeh« podoba nepřenesla
kamsi hluboké do mého nitra. • <•
Křiklavými barvami provedená úděsná karikatura lidské stváře a části
hrudi - člověka oblečeného do uniformy,do cizí uniformy - cizího vojáka. Z dolní části plakátu vystupoval výrazný nápis:
PŘEDSTAVÍŠ-LI SI NEPŘÍTELE TAKTO, BUDE SE TI NA NĚJ LÉPE (Y1ÍŘIT !
Byla válka.Mohla být. Může být. Kdykoli. Vždyt stačí tak málo.Zbraně
Jsou připraveny. Ostatně i nyní,v tomto okamžiku,na některém místě naší
planety lidé možné právě vyrážejí k útoku nebo .odnášejí raněné a mrtvé.
Byla válka a to,co lidé dlouhé měsíce "nacvičovali,se začalo skutečně
dít. A neviděli východisko. Snad nexístovalo nebo už neexistovalo^ tak
Jako člověk,který skočí z terasy mrakodrapu,kglyž padá,Je Jnště živ a v
plné síle,ale princip smrti už Je v něm, nebot.nutně musí dopadnout až
na dlažbu dole.
V Jistém smyslu Je válka největší vinou a "současně i nejtěžším trestem pre lidi. Nevím,proč by to nemohlo platit i o přípravě na válku.
Kdo spočítá všechna ta neobdělaná pole,neupečený chléb a nepostavené
nemocnice,namísto nichž se budují armády světa?
Byla válka se vším,co k ní náleží.Známe to tak důvěrně z knih,z pláten kin a z obrazovek. Zvykli Jsme si mluvit a nejednat,poslouchat a
.neslyšet,dívat se a nevidět. Nepočítat s tím,žě skutečná válka se dá
plně pocítit na vlastním těle,a to i bez toho,Jestli člověk něco chápe.
Svět se rozdělil Jako šachové figurky na černé a bílé,i když takoví
na zemi nikdy nežili. To Jen lidé více ci méně šediví - na obou stranách
stejní - si oblékali různé steJnokroJe,aby se nějak odlišili a aby vůbec
poznali,koho si mají představit s rozšklebenou tváří a na koho mají
mířit,když se nikdy předtím nepotkali.Jejich Jedinou společnou vinou byl
strach.Chtěli to přežít,Jedni i druzí. Každý,kdo Jde do války , ven., ze
se vrátí. Odhodili svědomí a nepřemýšleli o rozkazech ani o lidech J<teří
Je vydávali. jMa světě by prý nebyl žádný pořádek a ani válka by sa nemohla vést,kdyby každý voják rozvažoval vlastním rozumem. Na vojně Je
všechno přikázáno,a chceš-li přežít a mít to Jednou za sebou,nezbývá ti
než mlčet a podřídit se. Až tak daleko došli ve své touze být Jako Bůh
lidé vyhnaní z ráje.
N§zničíš-li druhého,zničí on tebe. To Je válka. Člověk Ji přijímá,
vždyt Je v ní rozpuštěna i kapka Jeho vlastní zloby a hříchu. Dokud Je
obklopen masou Jiných - "přítelem" a dokud zabíjí po desítkách JITíé; "nepřítele",necítí nic. Ani by nemohl něco cítit,protože unést plnou
tíhu odpovědnosti takového činu nelze.
*
Co by se stalo.,kdyby šlo pustinou v houfu deset Samariťánů a nalezli,
u cesty dpset zabitých,zraněných a bezmocných pocestných? Snad vůbec
nic a ten Jeden Milosrdný mezi nimi by si řekl: Vždyť Je Jich mnoho a
ani ostatní si Jich nevšímajíi - Anebo by přece Jen vyšel z řady,zůstala pomohl podle, s.vých sil aspoň. Jednomu raněnému?fYlo;^ná by se k němu Ještě
někdo přidal,příklady táhnou víc než slova,a tak by mohli být zachráněni
třeba i dva nebo tři lidé. Málo,ale copak ne mnohme víc.než nic?
Zahyne-li ve válce desítka lidí,Je-to statistika. Ale zkus myslet
•dděleně,s pomlkou,na deset - lidí.» Deset Jedinečných originálů, na desetkrát Jednoho člověka,Jenž každý:umírá svou osobní lidskou smrtí v
bojové vřavě. A Ještě docela něco Jiného Je setkat se á JedDÍm_.ž ,nich
poté,co ho zasáhla střela tvé zbraně a on odchází - překvapen?zlcmen
Jako čerstvě vykvetlá květina,nepřipraven. Dívej se mu do tváře;dobře se
dívej. Můžeš v ní poznat člověka, a když si nevšímáš v čem Je oblečen,
člověka se stejným osudem - lá^kau^rwsnávis4.í a vším-^co Je me:?i nimi, se
svou vlastní nejsilnější touhou ŽÍT,se svým hříchem - se sebou samým.
Díváš se sám na sebe, Jak umíráš.

- 20 Chtěl bych se 2oovu vrátit do kasáren» Jenom na chviličku» Abych
strhl nápis pod plakátem v chodbě. A na zeď nad hlavou vojáka bych napsal velkými písmeny:
JSEIYI
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Hebrejsky,latinsky a řecky» Jako nápis o vině toho,Jehož ukřižovali.
A také česky a ve všech Jazycích tohoto nemocného světa. Všude,kde někdo nikoho učí nenávidět.
,
- Dysmas -

Gándhího cena manželům Kaplanovým:
Světovým tiskem proběhla zpráva,že na světovém setkání mládeže,svolaném letos komunitou v Taize do Paříže, byla vyznamenána cenou
Gándhího arménská žena Aghavni, indická Lucy Singhová a také Jiří a
Marie Kaplanovi z Prahy.
V odůvodnění se uvádí,že dům manželů Kaplanových Je místo Jedinečného přijímání příchozích. Cena nesoucí jméno (Ylahátmy Gándhího byla založena na světovém setkání Taizě v indickém Madrasu a letos byla udělena
potřetí. Je to čestné uznání,, které není spojeno s peněžní částkou.
K tomuto ocenění činnosti manželů Kaplanových mohu dosvědčit,že
tato rodina s deseti dětmi, i přes velké starosti s nimi,si vždy našla
čas na pomoc jiným rodinám á Jednotlivcům,Jak jsem se sám přesvědčil,
když Jsem se a nimi před mnoha lety seznámil. Jejich telefon byl často
linkou důvěry, ve které se udílely nejen rady,ale i přímo nebo nepřímo
se zařizovala i aktivní pomoc v různých těžkcatech pro ty, kteří ji
potřebovali.
Augustin Navrátil
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Jen pro hříšníky!
Dva známí čskali na vlak. Jeden z nich povídá: "Dnes večer mám mít
přednášku,ale Ještě jsem neměl čas,abych se připravil." "Víš ce,já se
ti o klid postarám,, Pojď za mnou," říká mu druhý.
V posledním vagoně našli konečně prázdné kupé. "Sedni si tady,vsadím
se,oč chceš,že si k tobě nikdo nepřisedne." Vyndal z aktovky připravený
papír a přilepeil na dveře kupé. Skutečně na zastávce přistoupili lidé,
automaticky sáhli po klice a chtěli vstoupit do kupé,přečetli si nápis,
couvli a šli si hledat místo jinde. To se stalo během jízdy několikrát.
Co myslíte,že bylo napsánn na tom papíru? Stálo tam:
"
JEN PRO HŘÍŠNÍKY !
Do kupe se nikomu nechtělo. Každý se považoval za slušného člověka.
Jak bychom reagovali my? Sem nepatřím,nebo patřím právě sem? Víte,že do
nebe nepřijdou žádní hodní,dobří ani zbožní lidé? Proč? Protože vlastně
žádní nejsou. Na naší planetě žijí Jenom hříšníci. Jen Bůh sám je
dobrý! Do nebe přijdou Jen vykoupení hříšníci,kteří se stall Božími
dětmi,díky Ježíši Kristu.
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Sekretariát ústředního yýboru
Československé strany lidové
Revoluční - 5, Praha l,Staré město
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Petrovice 3o.12.1968
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lYlotto:
"Pokud člověk nebrání dobro, neodvratně sé stává nositelem zlá*. Stává se
jím i lhostejností. Není nic hroznějšího,než lhostejnost,protože právě
onač rodí nelidskost." / Tengiz Abuladze/
-1
Vážené předsednictvo,
yž čtyři roky čekám na oápověď mé«ho dopisu,který jsem zaslal k rukám
ústředního tajemníka br.JUDr.Andrše,ve kterém jsem se dotazoval,co dělá
lidová strana ve prospěch těch občanů,kteří jsou pronásledováni pro své
náboženské přesvděčení. Bylo to v souvislosti s případem soudního postihu mého přítele Jiřího Snajdra z (Ylikulovic,který byl souzen za to,že
se svými dětmi a nejbližšími přáteli četl Písmo svaté a zpíval náboženské písně. Ač tato činnost je dovolena v souladu s ústavním právem zaručující náboženskou svobodu,přesto to bylo soudem kvalifikováno jako ma*
ření státního dozoru a nebylo možno se odvolat proti tomuto rozhodnutí
ani na nejvyšší státní orgány. Dokonce i ústřední tajemník br..JUDr.André
se k tomuto zřejmému porušení práva přiklonil ve své první odpovědi a
tak dal najevo,že ho porušování náboženských svobod nezajímá.
Jistě víte,aspoň si myslím,že byste to měli vědět,že. v současné dpbě
e z rozhodnutí soudu v psychiatrické léčebně v Kroměříži občan pan ?
ugustin Navrátil. Je to stejný případ persekuce,jenom v jiném provedení,
poněvadž tentovobčan až do poslední chvíle zastával velmi odpovědné místo hradlaře v CSD,což by nemohl dělat psychicky- narušený čloy»ě.k.»t ,
Domnívám se,že jde o zneužití psychiatrie k likvidaci člověka,které
se provádělo v padesátých letech, můj dotaz směřuje k tomu,abych se dozvěděl,zda uvedený případ je součástí onoho boje proti náboženství,jak
je uvedeno v knize ABC ateisty. V ní se píše,že lYlarx a Engels nejen vytvořili teorii vědeckého ateismu,ale navrhli i praktický program boje
dělnické třídy a její strany za úplnou likvidaci náboženství /ABC ateisty , str. 40/.
Také každý,kdo nespal při politickém školení ví,že náboženství jevpovažováno Za nežádoucí společenský jev,který má mít kořeny ve vykořistovatelské třídě, a proto každá forma usmíření g náboženstvím je považováno za revizionismus. V současné době se hodně hovoří o novém směru myšlení,proto bych rád věděl,zda pokračující persekuce věřících,jak o tom
svědčí případ pana Navrátila,potvrzuje,že konečným cílem zůstává likvidace náboženství.
Očekávám Vaši odpověď a zůstávám s pozdravenu
Stanislav Lekavý
Pstrovipe 93
Na vědomí: František kardinál Tomášek
793 83 Janov.u Krnova
*; '
O V C S L Bruntál
MO ČSL Janov
Dr. Re.....i PalOuě
\

Psychiatři z Kroměříže navrhují propuštění Augustina Navrátila:
fíh.
Okresní soud
Okresní prokuratura Kroměříž
...Augustin Navrátil

23.12.1988

oáv.rh na zrušení ústavní ochranné léčby.

Augustin Navrátil nar. 22.12.1928 bytem Lutopecny 14,okr. Kroměříž,
-nastoupil dne 28.10.1988 ve zdejší léčebně ochrannou ústavní psychiatrickou léčbu. Tato léčba mu byla nařízená Krajským fcoudem v &rně ze
dne 30.9.1S8B,č.J. Nt 124/86.
"•
Jmenovaný absolvoval tuto léčbu,která splnila svůj účel, a b£h«m níž
nebylo "námitek proti Jeho chování.
Považujem proto tuto léčbu s lékažského hlediska za ukončenou, a žádáme o přeměnu 2 fpxmy ústavní na ambulantní.
Prim.flíTLJDr. Václav Klíma
primář oddělení
— o—

Prira.mUDr. VI. fíiikulec CSc
Ředitel PL Kroměříž
o — o — tp— o —

•— o —

Odpověď zahraničních psychiatrů na dopis manželky Augustina Navrátila:
Frau Augustina Navrátilová
Lutopecny 14
768 31 Zlobice
T s c h e c h o s l o w a k e i 2 4 . N o v e m b e r

1988

Hochanchtungs voli,
Fini Schulsipger
Professor, čřř.med.
Generalsekretär des Weltverbands für Psychiatrie
..Professor Kalle Achte, Finland
c.c. Or.Robert van Vo»er», IAPUP, Netherlands
P*$klad:
fTlilá paní Navrátilové.

. .

Náš sekretariát v Kopenhagen obdržel prostřednictvím prf. Kalle Aehté
v Helsinkách Váš dopis,ve kterém projevujete přání,aby zahraniční psychiatři podnikli nezávislé psychiatrické vyšetření Vašeho manžela,poněvadž míníte,že on,aniž by byl duševně chorý,Je nucen úřady k psychiatrické hospitalizaci a psychiatrickému léčení.
Bohužel musím Vám sdělit,že Světová psychiatrická organizace Vám v
tomto těžkém postavení nemůže pömoci. Důvod Je,že n^še oficiální určitá
zkušenost v případech eventuálního zneužití Je,že my vyšetřujeme případ ve spolupráci s našimi členy spolku v té určité gemi.
V tomto časfe Světová -ascťcíaceNneoiá žádné členy v C5SR a my nejsme
zatím proto schopni tento případ blíže prošetřit.
Doufám, žf budete mocí nějakým Jiným Způsobem «kjstat potooc a "podporu
ve Vaší r*eěrtastné situaci.
V plné úctě
podpis

- III Další odpověď ze zahraničí Augustině Navrátilové:
Mezinárodní společnost proti využívání psychiatrie pro politické cíle.
Prof. Ch. Durand
10, Matroi - 1260 Nyon
Suisse
Pane ministře,

pan Jaroslav Prokopec
ministr zdravotnictví
w. Piecka 98
101 00 Praha-Vinohrady
23.prosince 1988

dovolte,abych obrátil Vaši pozornost na případ Augustina Navrátila,
zaměstn-ance dráhy »ženatého a otce devíti dětí,který Je internován v
psychiatrické léčebně v Kroměříži Již od 28.října tohoto roku,pro své
náboženské přesvědčení. Dostanete přiloženou zprávu dvou švýcarských
lékařů doktoraflflarkuseBourguina a Hanse Kuhna, jejichž přezkoumání z
12.října tohoto roku dokazuje výborný stav psychiatrického zdraví pana
Navrátila.
Jestliže i po oznámení s touto expertizou se Vám bude zdát pochybné
utvořit si úplný názor,jsem připraven přezkoumat pana Navrátila s psychiatrem,který Je za to v kroměřížšské léčebně zodpovědný.
Případ pana Navrátila Je právě tak bolestný,jako otázka využívání
psychiatrie pro politické účely /cíle/,která bude znovu nastolena v
říjnu příštího roku na kongresu Světové psychiatrické společnosti v
Athénách.
Bude to příležitost oddělit Jednou provždy politiku od psychiatrie
a vrátit tak psychiatrii její bezúhonost. Přicházíme k poznání,že doby
se mění,že omyly,které se staly,by se neměly opakovat,že oběti jako
takové,musí být poznány a osvobozeny*/vykoupeny/!
Do voluji si dotiif at, že tato bolestná událost pro psychiatrii najde
rozřešení právě v tomto roce,kdy oslavujeme 40.výročí Deklarace lidských práv.
Přijměte,pane ministře,vyjádření mé upřímné úcty.
Prof. Ch. Durand
Předseda poradního výboru švýcarské
společnosti,zakladající člen Mezinárodní společnosti proti využívání
psychiatrie pro politické cíle
CC Ředitel léčebny v Kroměříži, Dr. Mikula
paní Augustina Navrátilová
- o - o - o - o - o - o Žádost a stížnost Augustina Navrátila ministrovi Zdravotnictví CSR:
Augustin Navrátil,Lutopecny 14,768 31 Zlobice
t.č. Psychiatrická léčebna v Kroměříži,uzavř. odd. č. 2
Dr. Jaroslav Prokíipec
ministr zdravotnictví ČSR
W. Piecka 98
120 37.Praha 10,Vinohrady

Kroměříž 11.1.1989

Věc: Stížnost
V dopise ze dne 30.11.1988 Jsem dal podnět k jednání ústřední
znalecké komise ministerstva zdravcrtnictví CSR o vadném posudku psyohástrické kliniky FN v Olomouci zb drre 25.7,1988.

- IV V dopise ze dne 7.12.1988 sp.zn. HK-038-N-5/1988 ret.5/936/88
Dr.Burelová mi bylo dáno na vědomí,že můj dopis předali ministrovi spravedlnosti ČSR.
5 .tímto rozhodnutím nesouhlasím,protože se jedná především o oblast
zdravotnickou,přestože je vyšetřování prováděno na žádost orgánů soudních a proto se právem domnívám,že v té věci rozhodují příslušné orgány
podléhající ministerstvu zdravotnictví.
Zároveň připomínám,že dne 23.12.1988 Vám zaslal dopis, prf.Ch.Durand
z Interrnatiorial association on the political use psychiatry,který se
nabízí k mému psychiatrickému vyšetření za účasti lékaře k kroměřížské
psychiatrické léčebny zodpovědného za mé léčení.
Z toho důvodu i já Vás pane ministře žádám,abyste umožnil mé psychiatrické vyšetření prof.Ch.Durandem i zodpovědným psychiatrem z PL Kroměříž a s dalším psychiatrem,kterého si sám určím.
Domnívám se pane ministře,že je na čase,aby se skončilo s nechutnou
aférou,kterou zálsuhou nezodpovědného přístupu některých soudních znalců
z oboru psychiatrie u nás,trpí na pověsti doma i v zahraničí celé československé zdravotnictví.
Dále Vás prosím,abyste se ujal i případu manželů Kořínkových z Prostějova,kteří se již čtyři roky musí skrývat,aby nemuseli nastoupit na
neodůvodněné násilné psychiatrické léčení také v psychiatrické léčebně
v Kroměříži. -:
Za příznivé a brzké vyřízení mé stížnosti Vám předem děkuji.
Augustin Navrátil
— O — P — • — o—
.JÍ'
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Předsednictvo vlády ČS3R
kpt. Jaroše 4
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íílikulovice 24.1.1989

'Výjadřuji tímto svůj rozhodný protest a nesouhlas s brutálním zásehem
složek čsl. bezpečnostních orgánů proti účastníkům pokojné pražské manifestace při příležitosti 20. výročí upálení studenta Karlovy university Jana Palacha na Václavském náměstí v Praze.
Rovněž odsouzeníhodnými nutno nazvat tendenčně zaměřené a zkreslené
informace veřejných sdělovacích prostředků,které se snažily navodit atmosféru akce vyloženě kriminálních živlů,zatímco nemilosrdně byli biti
pokojní občané,bez ohledu - staří či mladí,muži či ženy,kteří chtěli
důstojným způsobem uctít památku mladého člověka,který obětoval svůj
život za ideály svobody,práva a spravedlnosti.
Připojuji takto svůj hlas k požadavkům řady občanů této země,kteří
usilují o důstojné soužití našeho národního společenství,společenství
založeného na vzájemném porozumění,spolupráci a respektování základních
lidských práv.
Usilujme o skutečný dialog s lidem, ne o dialog,vedený pomocí
obušků a vodních děl.
«
3 pozdravem
. .
Na vědomí: ÚV KSČ Praha
ZO KSČ RD Jeseník,závod Zlaté f^ory
Redakce Rudého práva Praha

šnajdr Jiří
790 84 (Ylikulovice 540
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Ministerstvo spravedlnosti ČSR - Praha 2
Pavel Wonka
Pražská B78
Vrchlabí 1
Věc: Žádost o předběžné projednání nároku na náhradu škody.

Dne 13.8.1987 jsem byl eskortován orgány 5NV do tábora v Minkovicích. Tehdy jsem měl u sebe jako své vlastnictví 120 ks. známek S
1 Kčs,dva pětikorunové kolky. V táboře mě udělali nákup,kde mi zakoupili
a vydali mj. mýdlo,příborový nůž. Potom jsem byl zavřen do tzv. díry a
uvedené věci byly založeny na OVKT v plechových skříních a ztratil jsem
právo s nimi disponovat.
Dne 9.10«1987 jsem byl převezen do vězeňské nemocnice. Mnoho jsem
toho již nevnímal,ale přesto si pamatuji,jak se mnou bylo zacházeno.
Eskorta,která mě měla dopravit do sanitky si počínala takto. Strhli mě
s pryčny,bili mě,kopali do mě,šlapali mi podrážkami bot do obličeje.
Jelikož jsem jižvnebyl schopen chůze,uchopili mě v podpaží /podlitiny
zjištěné ve vězeňské nemocnici/ a vlekli mě s nohama po zemi a po betonové chodbě OVKT i mimo budovu až k první brance, /rozedřeli mě tak
nové ponožky,viz nález při příjmu do nemocnice - úplně černé nohy od
špíny/. U první branky mě vzadu uchopili nohy a nesli mě za ruce"břichem dolů. Přitom mě rozhoupali a náramně se bavili,že mě tloukli rukama a pendreky do zad a zadku. S ohledem k mámu zdravotnímu stavu
/bederní páteř? mě také mohli celoživotně dostat na invalidní vozík. Já
jsem v té době již jen chroptěl,příslušníci SNV se svým'žertíkům smáli.
Donesli mě až k výstrojnímu skladu,kde jsem si měl patrně převezmout své
osobní věci. Tam však prohlásili,že se vyserou na to,aby mě vláčeli dolů a nahoru. Branku z tábora potom otevírali tak,že mé tělo používá li
jako beranidla a hlavou naráželi do vrat. Následně mě hodili do sanitního vozu bočními dveřmi hlavou dolů. Potom mě přlkuitovali na lůžko.
Tím,jak mě zmordovali,jsem asi na půl hodiny ochrnul a ztratil vládu
zejména nad pohybem rukou a cítil ochrnutí i v obličeji. Zvracel jsem
jakéoi hutné hleny a dusil se cestou zvratky. Strážný sedící vedle mě
hlásil dopředu,že zvracím,co má dělat. Velitel eskorty odpověděl - vysereme se na něho.
Ve vězeňské nemocnici mě odebrali ponožky,které jsem potom nikdy neviděl. Stejně tak jsem již nikdy nespatřil žádné další z výše uvedených
věcí. Výjimku činilo asi 16 nebo 17 známek,které mi vydali příslušníci
SNV za dobu mého pobytu ve vězeňské nemocnici. Jehdy jsem argumentoval
tím,že nejsou všechny a že jich má být 120 ks. Řekli mi,že se zatím
rozhodli mi jich dát tolik - 16, a že je to dostatečné množství.
^Obecně potom kritizuji obegný katastrofální stav,pokud jde o úctu
příslušníků SNV Q majetek vězňů. Žádám potom o finanční náhradu za zcizené věci. /10 Kčs kolky, 104 Kčs,poštovní známky,ponožky 16 ks,nůž dle
ceny zjištěné z dokladů o jejich nákupu/.
Vrchlabí dne 3.3.1988

Pavel Wonka
- o - o - o - o - o - o - o -

Jan Noha: Smutné naučení -

Z Čítanky pro čtvrtý rodníks

Kdo žije jenom pro sebe,
ošidí jiné o sebe,
ošidí sebe o jiné
a zakrní a zahyne.
/Cesta do Veselí/

