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Ministr zdravotnictví píše A. Navrátilovi

Alois Volkmann:

Krista Jsme prodali
za dobrých osm tisíc
ve 3tarožnictví.
Pouhá napodobenina
a Jak podražila
od dob Jidášových.
Nejsme první,
kdo ho nabízojí do komise,
že ano místodržiteli Piláte?
Poptávka byla tehdy větší
po pověstném Barabáši.
Zástup se vyzná,,..?
Nejsme první,
kdo ho pověsili
místo mezi lotry - mezi antikvity.
ÍYtezi věci Jisté
umělecké ceny.
Toho, Jenž za cenu svého života...
Staromódní, starodávný,
starožitný.
Prodaný a vykoupený...
Avšak co my zaprodaní?
Kdo nás vykoupí...?
/ Znovuzrození /
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- 1 K DESETILETÍ DUOHOVFí OBNOVY.
V mnohých 2 nás ještě doznívají slova a obrazy britského filmu
'Gándhí",který jsme moli možnost shlédnout v naší televizi.Stále se o
něm hovoří mezi mladými lidmi,mezi věřícími i nevěřícími.Jaké veliké hodnoty film ukázal? V čem je síla modlitby,v čem je síla postu,v čem je
síla dobra a lásky;tyto hodnoty vedly k obnově celého indického národa,
-obnovy ve víře v jednoho Boha.
Využijme času,abychom neoromarnili i v našem národě velikou šanci
k duchovní a mravní obnově národa. I když orošel už jeden rok duchovní
obnovy národa,přes to můžeme říci,že jsme stále na počátku. V čem je ona
síla obnovy a výzvy? Ohtěl bych hned na úvod říci,že ono desetileté dílo
duchovní obnovy musíme považovat za mimořádně nabídnutou historickou
šanci;je to nabídnutá šance o duchovní,mravní,kulturní bytí a nebytí
celého českého národa.Je to šance,která nám není dána každý den.Proto
je třeba dát do této obnovy všechny své síly a snahy.Předem poražen je
ten,který si řekne: Co já sám dokáži? Nebo co když budeme na obnově pracovat jen jedna rodina ve městě,na vesnici? Nebo co když se o to bude
snažit jeden kněz ve farnosti a deset jiných kolem něho nechá věc bez
zájmu? To je pokušení nedělat nic!
Veliké věci se rodí z nepatrných věcí: Boží království se podobá
hořčičnému zrnku,skrytému pokladu,malému kvásku,který roste.
Jaký cíl sleduje tato duchovní obnova ? Dvojí:
1 ./ Příprava na milénium smrti sv.Vojtěcha,
2./ Příprava na třetí tisíciletí.
Věnujme se dnes přípravě na milénium smrti sv.Vojtěcha.
Vy jsme zvyklí na oslavy všelijakých -^Ikých lidí,které jsou až
příliš formální.Ale to u nás křesťanů nemá a nesmí být.Proč je tady brán
sv.Vojtěch?Především je to první Čech na biskupském stolci,první biskup
byl Sas,druhý byl Vojtěch.Vojtěch je také první Cech,který má evropský
význam a evropsky myslí. A právě dnes,když se hovoří o "evropském domě"
má Vojtěch nesmírný význam.Vojtěch jakoby byl středem Evropy.Neboť s
jeho osobností jsou pojeny počátky křesťanství nejen v Čechách,ale i v
Madarsku,protože podle záznamů biřmoval krále sv. Štěpána.Zároveň je
spjat s počátky křesťanství v Polsku,kde je také chápán jako národní
patron.Na jeho hrobě v ílnězdně vzniklo první polské arcibiskupství .Také nás spojuje se zeměmi západu,protože Vojtěch studoval v Magdeburku
a Cáchách a pisobil také v Itálii.V Vojtěcha je zřejmá souhra mezi východem a západem - kdy sám přál jak východní slovanské liturgii,tak měl
kladný vztah k západu. Toto je obsah prvního pohledu na biskupa Vojtěcha.
Druhý impuls,který se nás dotýká z Vojtěchova života pro naše podmínky , je výzva po mravní opravdovosti,která je takovou čevenou nití českých duchovních dějin.Tato myšlenka stojí v popředí celého údobí duchovní obnovy;být mravně opravdový a vzít křesťanství a evangelium vážně.
Oo nám pomůže obnova průmyslu,kulturní revoluce,když člověk zůstane
troskou. Vidíme v dějinách,že náš národ mnohdy upadal a právě v těchto
okamžicích úpadku zazněla ona výzva po obrácení:"Obraťme se a to opravdově!"Tato výzva se opakovala několikrát.Ale první praporec pozvedl sv.
Vojtěch.Pokud se chceme dnes dostat i ze současného úpadku,musí tato
výzva opět zaznít a musíme ji vzít vážně.Jeho příklad je také výzvou
pro odloučené bratry,protože je naším společným světcem,ještě z toho
nerozdělěného hnízda prvotní církve u nás. Vojtěchova výzva zněla poprvé
do tohoto znovu k pohanství se vracejícímu lidu.Proto tento jev můžeme
pozorovat i dnes,proto i ona Vojtěchova výz^a má zastavit ono novodobé
pohanství.
Třetí moment,který k nám hovoří,je Vojtěchův osud.Tím,že Vojtěch
chtěl zastavit nově vznikající pohanskou vlnu,narazil na všech frontách
ži*jta;narazil u mocných,narazil i u kněží.Když to podtrhneme,tak vlastně Vojtěch,i když byl pražským biskupem,nebyl u nás přij§t.Musel odejít
z této země.I když ze svých zásad zachovávání Desatera neustoupil,musel

odejít i podruhé a to nadobro.Dokonce mu oři návratu vyslali Doselstvo,
že ho národ nepotřebuje.Přímo ho ironizovali,že "oni jsou ti hříšníci,
a že on je ten světec,který se do táto země nehodí".Tehdy vyslovil smutná slova::'Lámu hůl své pastýřské péče nad vámi: A odcházím k pohanům,"
Odešel do východního Pruska - dnes Polska, a tam taká nalezl mučednickou smrt.Tolik lidí nebylo u nás přijato,tolik velikých lidí muselo
umřít v cizině.Tak i Vojtěchův příklad hovoří o mnoha dějinných trage
diích,které začínají smutným zavražděním knížete Václava vlastním bratrem Boleslavem.Pak přichází^ rozkol v církvi na katolíky a evangelíky.
Viz Komenský.Pak dochází i "rozchodu mezi katolictvím a vlastenectvím.
Stačí se nám zadívat na dějiny Polska,kde katolická víra a vlastenectví,
šly vždy ruku v ruce.A jdou doposud.My máme dnes při duchovní obnově
velkou šanci onen rozštěp překonat.Vždyt se nám nejedná jen. o vlastní
osud víry,ale o dobro celého národa.Kaše víra a křesťanství se má stát
oním mimořádným fondem celé vlasti a národa.To vyžaduje mnohá usmíření,
obrácení,oromyšlení čcských dějin. Prvním krokem k obnově národa,je p prava na oslavu 1000 výročí smrti Vojtěcha.Nemůže nám v žádném případe
jít o nějakou formální slavnost kulatého výročí .Jestliže Vojtěcha chr.-sme oslavit,nemůže to být světská oslava,žádná prázdná slova,jako u nějakých slavných lidí,neoomůže žádný triumfalismus nebo fanfáry,ale musí
to být vše v duchu pokání a obrácení.To nás vybízí k novému myšlení,ke
změně postojů,abychom uzdravili naše vztahy. Je třeba to promodlit ,
protrpět
n

řevzato z promluvy katolického kněze,

- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o POKOUŠTTCÍ PÁNA / FARIZEISMUS /
'Proste,aby vás satan nesvedl svou pýchou a prolhanou silou....
Nutnou podmínkou,aby nás satan nesvedl,je o to prosit.Svádí nás
totiž rafinivaně.Nezáleží mu na tom,na co nás naláká,zneužije čehokoliv.
Nepostupuje proti nám náhle,takže bychom se v okamžení octli ve tmě,to
bychom se asi rychle smažili vzpamatovat.Stačí mu,když zdánlivou maličkost vědomě nevydáme Bohu /může to být hřích,s nímž se nechceme rozejít a pokrytecky ho ani za hřích nechceme uznat,lpění na lidech,na věcech,na své osobě - svých schopnostech,své činnosti,jménu,postavení
v očích druhých,na svén zevnějšku/.
Člověku je samozřejmě tato nevydanost prezentována tak,že má svobodnou vůli,má právo mít něco vlastního,že tím získává,ale zamlčí se
už,za jakou cenu,jakou to výměnu vlastně udělal.Dál už Noořítel vůbec
nemusí bojovat. 0 uhájení tohoto prostoru se totiž staráme sami.On však
může zůstávat v temnotě takto vytvořené,a o to mu šlo.Ví,že zde ho
svrchovaná Boží moc nerozdrtí,protože by musela zahubit také nás.Bůh
trpělivě čeká,až se oddělíme a zcela vydáme Jemu.
Ano,všechna Nepřítelova síla je prolhaná.Vždyt po Ježíšově smrti
byla zlomena jeho moc,byl nabro přemožen,To jen my mu můžeme vrátit podmínky k našemu zotročování - svou vlastní nevydanostíi
I. K V A S
F A R I Z E J S K Ý
"Ani nepokoušejte Krista,jako někteří z nich pokoušeli a zahynuli
od hadů" /Vulgáta 1 Koř 10,9/.
Tehdy farizeové šli a radili se,jak by Ježíšovi nastražili nějkým
slovem léčku:"Mistře,víme,že jsi pravdomluvný,učíš cestě Boží podle
pravdy,na nikoho se neohlížíš a nebereš ohled na postavení člověka.Pověz nám tedy...."Ježíš prohlédl jejich zlý úmysl a řekl:"Proč mě pokoušíte pokrytci?
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V čem soočívalo jejich pokušení? Z Písma,z dobrých skutků, ze
svých znalostí, z úcty lidu si udělali pevnou hradbu,aby se nemuseli
cele otevřít Bohu a stát před Ním ve své ubohosti, v pokoře a pravdě.
Od Ježíše si chtěli nechat potvrdit správnost svého falešného postoje.
Když viděli,že to nepřichází v úvahu,chtěli ho chytit do léčky slovíčkařením,aby ho mohli morálně a fyzicky zlikvidovat.
Nebezpečí farizeismu se však netýká jen představených,ale hrozí
každému věřícímu,protože tento kvas vychází přímo z porušené adamovské
ořirozenosti a je její nedílnou součástí.
Proto boj Droti tomuto kvasu musí začít nejprve u nás,pak jej můžeme odhalovat i u našich bližních.Ne opačně!Pokud budeme vnímat známky
farizeismu u druhých a ne u sebe,je to signálem,že právě my jsme ncjvětší farizeové.Pak je třeba plakat nad sebou,protože o nás platí Kristův
výrok: "Slepý farizeji , ne jprve vyčisti... :,/Mt 23,26/
"Varujte se kvasu farizejského",říká Ježíš apoštolům.Kvas je síla.
Troška kvasu dovede prokvasit celý obsah nádoby,celého člověka,celá
společenství,farnosti,řeholní domy,celou církev.
Proto sv.Bernard prorockým duchem burcuje celou církev:"Běda tomuto
pokolení pro kvas farizejský,kterým je pokrytectví.Dnes se šíří shnilá
nákaza celým tělem církve a čím šíře ji,tím zoufale ji,čím hloubě ji,tím
nebezpečněji. Neboí. kdyby povstal zjevný heretik,byl by vyhnán a zašel
by.Kdyby vystoupil násilník proti církvi,skryla by se před ním.Ale koho
nyní vyžene,před kým se ukryje?Všichni jsou totiž přátelé ü přece všichni nepřátelé.Služebníky Kristovými jsou a slouží Antikristu.Nemůže je
nikdo zahnat,prchnout před nimi,tak se rozmohli,tak se nad počet rozmnožili.Vnitřní a nezhojitelná rána jest církve..."
II.J A K P 6 S O B Í
D U C H
F A R I Z E I S M U ?
Bere si různé nálepky,aby působil zdáním pravověrnosti a zároveň
tvrdě potírá skutečnou pravdu,Polovičatost se nazývá duchovní zralostí,
zbabělost opatrností,vychytralost moudrostí»nemravnost lidskostí atd.
Nekompromisně a úlisně však bojuje s těmi,kdo jdou poctivě za Kristemnazývá je fanatiky,přemrštěnci,lidmi ujetými,plnými^pýchy a velikášst' '
atd.Tento kvas koná dvojí práci:ničí dobro a zároveň buduje zlo a to v e
pod rouškou citátů z Písma a autorit církve.
A proč xo vlastně dělá?
Totiž ten kdo stojí nakřivo,má jen dvě možnosti:Bud se sám srovná,
nebo musí pokřivit všechno kolem sebe,aby měl pocit,že stojí rovně.
Farizej má potřebu svůj hřích,svou polovičatost prosadit jako všeobecnou normu,za kterou by se pak skryl.Proto s^ým kvasem zamořuje a
strhává všechny okolo,jestliže sám nevchází,nedovolí vejít ani jiným.
V tom je zrůdnost tohoto hříchu,proto ta tvrdost Ježíšova proti farizeů" _
Dnes se bude mistrovsky nabádat k tzv.mírnosti a duchovní zralosti
citováním světců a Písm;. „ Neřekne se,že ty výroky pronesli světci v době, kdy se lidé v horlivosti předháněli a kde hrozilo vážné nebezpečí
ublížení si na zdraví.Dávat tyto rady těm, kteří nemají horlivost a ještě ani nezačali,je přinejmenším směšné.Má smysl brzdit rychle jedoucí
auto před zatáčkou,ale je nesmysl brzdit auto,které se sotva rozjíždí
nebo dokonce stojí!
Není moudré varovat před radikálností evangelia,i když je spojena
s rizikem.To,že na silnici dochází k mnoha úrazům,neznamená,že proto
nebudeme používat dopravních prostředků.Musíme však svědomitě zachovávat
pravidla silničního provozu.Jestliže někteří nerespektovali zákonitosti
duchovního života a havarovali,tím není vinna evangelijní horlivost,
ale jejich svévolnost.
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Ježí5 říká:'Kéž bys byl studený nebo horký,ale protože jsi vlažný,
vyvrhnu tě ze svých úst"/Zj 3,16ú.Když Sovel horlil nesprávným směrem
/pronásledoval Církev/,stačilo mu přehodit výhybku a s toutéž horlivostí sloužil Pánu,stal se aooštolem národů.
Takoví,kteří se nechtějí zapálit pro Boží ideály z důvodu lenosti,
vlastní zabydlenosti či zbabělosti,spíš nebo později kDnčí v mělčinách
své polovičatosti,kterou farizejsky nazvou ctností umírněnosti a zralosti.
V duchovním životě je v mnohem menším nebezpečí ten,kdo je radikální,než t z v . r o z u m n ý . r o < " i k w l n í pro Ježíše a v boji proti hříchu, budeme nedobrovolně radikální ve zlémiSatan je radikální,nespokojí
se s nějakým kompromisem,chce získat člověka celého.Svobodnou vůlí se
můžeme rozhodnout pro Boha anebo proti rlěmu,ale to neznamená,že můžeme
žít na volné noze.Mimo Boha nejsme svobodni,jsme jen otroci toho Zlého,
at chceme nebo nechceme,at to víme nebo nevíme:
Upřímné duše trpí kvasem farizeů.
Začnou horlivě a upřímně,ale "zkušený"křešían jim řekne,že přehánějí. Avšak to,co se nazve přeháněním,je mnohdy jen nutné životni minimum.Selme se,že poslušnost je víc než oběti.Duše ooslechne,ale rádce jí
něco odňal a zůstalo vakuum,nějaké náhražky,které nevedou k duchovní
zralosti,ale k živoření a disponují právě pro farizeismus .Duše poslechla a teči strádá a jce dolů,později si na tento stav vlažnosti zvykne
a začne ho pokládat za normální.
III. N O V O D O B É
F A R I Z E J S K É
V Ý B O K Y
Zde je několik ukázkových farizejských výroků,které rafinovaně útočí na samotné základy duchovního života;na modlitbu a půst.Takových koluje mezi křestany velmi mnoho.Jsou to fjedovate střely,které zasahují
tisíce upřímných duší,v rukavičkách,avšak cílevědomě škrtí Boží život
přímo u kořenů.Už by nikdo nespočítal,kolik duší jimi bylo odrovnáno,
sotvaže se začaly probouzet,odpovídat na Boží volání /třeba skrze
I/^dugorje/.Jako odstrašující příklad rozebereme alespoň nškteré.
N á m i t k a:Křestan,který se tvrdě postí,papř.jen o chlebe a vodě/jak
to někteří "extremisté" doporučují/,se časem může stát tvrdým také ke
svým bližním,bude se nad jiné povyšovat a těmi,kteří se řídí postním
řádem schváleným církevní autoritou,bude pohrdat.
0 d p o v ě čí:Tedy dotyčný má několik ušlechtilých motivů pro to,aby
se neoostil:a/ má obavy,že kdyby byl tvrdý k sobě,stal by se tvrdým i
ke svým bližním / zřejmě tím,že by je nabádal k následování. Potom však
největší krutas byl Ježíš,protože on chce,abychom ho následovali až na
kříž - nejen v postu. Je však paradox víry,že v přijetí kříže je záklac.
pravého štěstí na zemi i na věčnosti.Ježíš není krutý,ale miluje 'Boží
láskou./
b./Nechce se povyšovat nad druhé tím,že by dělal víc než oni.
Potom taká Ježíš se svým čtyřicetidenním postem byl odstrašujícím příkladem pýchy,protože to nebylo žádné starozákonní nařízení a nikdo kolem
to nedělal - jen kdysi dávno Mojžíš. A totéž všichni světci.
Tato pokora a soucit s druhými je tu jen maskou lenoš ti,protože
tentýž člověk klidně razí názor: "'Křesían dneška musí být ve všem jednička"! To znamená v práci,ve škole,v kulturním přehledu,ve sportu,popř.
v teologických znalostech...A vůbec si nedělá starosti,že by tím jiné
pokořoval.
c/Nechce pohrdat postním řádem schváleným církevní autoritou.
Jaký je postní řád Církve?
D?e dny v roce půst újmy,kdy člověk jí,ale ne dosyta a každý pátek
p&st od masa,kdy se vaří bezmasé,ale stejně vydatné a chutné jídlo.
Je tohle závazná norma nebo spíš minimální hranice?
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Vezměme si srovnání. Jiný církevní předpis nařizuje každému katolíkovi jednou za rok povinnou úěast u svátostí. Křesťané však všeobecně tyto "jednoroěáky" za normální křesťany nepovažují a celkem oprávněně, protože kdo se spokojuje s tímto minimalismem, ten má prazvláštní
víru a dost málo lásky k Bohu.
Totéž je i s postem. Církev zde předpisuje naprosté minimum, z něhož slevit je už hříchem! Církevní tradice a Církví schválené životy
svatých nám ukazují, že se Církev raduje a cení si toho, když její dě~i
nezůstanou jen u předpisů, Nač tedy ten předpis? Sám Ježíš by nám oř vyvěděl jako farizeům, když se ho tázali na rozlukový list: "Pro tvrdouvašeho srdce!"
Dnes křesťané většinou odvažují na citlivých vážkách množství,
kterým jsou povinováni Bohu0 Skoro úzkostlivě se hledí vystříhat vroucnosti, kterou podezírají z náboženského blouznění, jež by se mělo léčit. Nedovedou milovat, neboť láska nechodí ani s měrou ani s vahou!
Nedovedou být hrdiny, neboť vícejivažují než milují!
Neznají tajemství svatosti, neboť středem veškerých jejich zájmů není
Bůh, ale vlastní osobnost,.
Jistě pokud se takto postí všichni, vypadá to normální. Jakmile
však někdo vybočí, "norma" se zvedne a minimalismus bude bít do očí.
Proto se mnozí budou snažit udržet peleton věřících za každou cenu pohromadě, aby mohli zůstat dobří ve svých očích a přitom nemuseli se sebou nic dělato
Námitka^ Půst se stává v moderní době problémem - nemůžeme přebírat
všechny biblické postní praktiky. V současnosti musí křesťan
uplatňovat příkladným způsobem své tvůrčí schopnosti, což vyžaduje mnoho síly a energie»
"Nemůžeme přebírat všechny biblické praktiky..."
Od^ověch Nemůžeme nebo nejsme ochotni? Jistěže, kdo chce uplatňovat své
~ "
tvůrčí schopnosti5 ten ať se nepostí«. Kdo však touží zemřít
sám sobě. aby se skrre něho uplatňoval Bůh /nrov. Gal 2 ? 20/,
ten au následuje Ježíše a světce cestou odříkání a modlitby.
Ten pozná, co je to Boží síla a Boží energie.
Námitka^ Jedna pani, matka několika dětí se 2x v týdnu postila a byla
odvezena do nemocnice0
Je
OdjDovfSV
otázka, proč byla ta "jedna pani" odvezena do nemocnice. Ze
dvou dnů postu o chlebu a vodě asi těžko, pokud byla jinak
zdravá. A jestli nebyla, tak se postat nemusela. Kdo sám vy-^
zkoušel půst podle Medjugorje alespoň jeden měsíc, ten nad tí>r:
jen zakroutí hlavou, kdo však ještě nezačal, může být doživot •
ně odstrašen - a to je zřejmě cíl takových zpráv.
To, že v Medjugorje se takto postí celá farnost už několik let a
přitom tvrdě pracují, studují, vyclPvávají děti tak jako my, že se pos+
tisíce lidí po celém světě i mnoho křesťanů v Československu a nehrout.;.
se z toho - to už dotyčný zpravodaj neříká.
Je zajímavé, že z redukční diety nebo hladovky se skutečně mnoho
žen zhroutilo, ale to žádnou neodstraší, aby v zájmu štíhlé linie se^
znovu nevrhala na každou novou odtučňovací kůru, čím tvrdší, tím lepsiU
Každou chvíli čteme v novinách o protestních hladovkách, které lidé podnikají pro ušlechtilé, ale pozemské cíle /ať to byli vezni v LorCash, kteří obětovali i životy, nebo nedávno Charles Hydor před Bílým
domem a celý svět k nim vzhlíží s obdivem/. Křesťané u nás houfně navštěvovali film Gd-rlhí a nikoho nenanadlo pohoršovat se nad tím,
(••••>
ndhí byl ochoten ocítit so
k nmrtl, kvůli usmíření válčících sr.rr.i
v Kalkatě„
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A kolik křesíanů podniká drastické očišíovací kůry podle jogín- •ských praktik: po mnoho dní nejí vůbec nic nebo jen trochu rýže, Z jakých důvodů? Kvůli zdraví»
Proč se toleruje nebo dokonce uznává dieta, protestní hladovka nebo jogínská životospráva? Asi proto, že v tom lidé vidí smysl. Je to
přece pro krásu, pro zdraví, pro prosazení spravedlnosti, pro mír. Zato
vlastní posvěcení, duchovní zdraví, vítězství nad hříchem, spása bližních, -duchovní probuzení národa, nastolení Boží spravedlnosti a Božího
míru - to pro dnešního křesíana není motiv, aby se zapíral.
Proč žádná z autorit, která tak horlivě brojí proti pouhým dvěma
dnům postu, nepozvedá varovný hlas proti dietám, hladovějícím politickým vězňům, proti jogínům?
Ovšem - jen půst s modlitbou vadí Božímu nepříteli. Toho si buäme
v ě d o m i .
Námitka:_ Kdo se postí, je nervózní a tím hřeší proti lásce,
Od^ověch Ano, je pravda, že začátečník je zpočátku nervózní, než si organismus zvykne, ale později přináší půst mnohonásobný blahodárný užitek nejen pro tělo? ale hlavně pro duši. Ta kázeň, ke
které půst vede; se odrazí i v jiných oblastech života. Jistý
kněz pronesl: "1'dyby se v našem národě lidé postili 2x za týden o chlebu a vodě a moc.'.ili se alespoň půl hodiny ráno a večer, pale by byl vyřešen pvoblém rozvodů a v rodinách by zavládl pravý pokoj a harmonieí"
Jedné dívce namítal tatínek, když se chtěla postit: "Podívej, já
tě mám přece rád a nechci to po tobě» 0 co víc tě miluje Bůh, to jistě
není vůle Boží," Dostal krásnou odpověd: "Ale Ježíše a všechny svaté
měl Pán Bůh také rád, a co teprve mučedníky! My lidé myslíme na časné
dobro, ale Bůh má. na mysli věci:éí!:
Námitka^ Modlit se mohu kdekoliv a kdykoliv. Stanovit místo a čas pro
modlitbu není rozumné5 viMyi modlit se máme stále. Bůh není líče tni , který by nás odměňoval za nějaké normy, které jsme si
sami vytvořili .> • 0
Od^ověch Vypadá to rozumně, ale lidé, kteří tento názor zastávají, ve
skutečnosti se nikdy vážně nezkoušeli modlit. Jinak by věděli, že ne Bůh potřebuje raše normy, ale potřebujeme je my pro
svou slabost a nestálost,. Kdo tvrdí, že se modlí stále a přitom není ochoten najít si ani hodinu čistého času pro modlitbu, je lhář!
Podobně mluvívají lidé, kterým se nechce v neděli do kostela: "Modlit se přece mohu kdekoliv, Pán Bůh je všude." Každý ví, že se modlit
stejně nebudou. Samozřejmě, našim cílem je naučit se modlit kdykoliv a
kdekoliv, modlit se stále. Právě proto si stanovujeme konkrétní čas,
abychom vůbec nějak začali, když máme tak vysoký ideál.
VýEluvn^_£říkladi Celá desetiletí se hlásalo, že je třeba pracovat stále efektivněji, kvalitněji a hospodárněji. Nikdo proti tomu nic nenamítal. Jakmile se však stanovily konkrétní normy a úkoly a trvá se na jejich plnění, nastává rozruch. Nyní vychází jiajevo, co si vlastně kdo
pod těmi pojmy představoval, kdo jen řečnil a kdo to
myslel vážně0
Tak často jsme slyšeli Boží slovo a kázání o vytrvalé modlitbě a
její nezbytnosti /"dýchání duše"/, tolikrát sama Matka Boží vybízela k
modlitbě /v uznaných zjeveních/ a nikoho to nepobuřovalo. Ale jakmile
se stanoví konkrétní norma a postní řád jako v Medjugorje, zdvihne se
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vlna odporu. Tváří v tvář konkrétnímu kříži vychází najevo "smýšlení
mnoha srdcí". Někdo se pokouší, ale jiného to probudí. Obecné řeči o
modlitbě nechávají člověka v klidu spát, to každý upřímný křestan potvrdí. Zde je svědectví, které by mohlo podat mnoho křesxanů:
"Dnes se tomu divím, ale do svých 18 let jsem denně věnovala modlitbě zhruba 15 minut, tedy přesně jednu stopadesátinu svého času. A
přitom jsem se rozhodně nepovažovala za vlažnou křestanku, ani ve snu
mě nenapadlo, že by to nemělo stačit. Klidně jsem poslouchala kázání o
prospěšnosti modlitby a myslela jsem si, že je to hlavně pro ty ostatní, já to přece vím.
Proto mě tak zarazilo, když jsem se dozvěděla o Medjugorje a o požadavku' 3 hodinové modlitby. Ale pořád mi nedocházelo, že bych mohla
dělat něco víc, než děti z Medjugorje obdivovat. Teprve když jsem se i
u nás setkala s křestany, kteří výzvu z Medjugorje vzali- vážně, došlo
mi, že se to týká skutečně i mne a že mohu také0"
Vzhledem k modlitbě lidé často používají úsloví: "Raději máloA ale
dobřex než_mnoho_a_šoatněo" To platí pro množství slov7~nIkolí~pr5 ráno1
zštvZ casü prö~mödiitbu'«> Jestliže si člověk stanoví bezpočet litanií,
růženců a čtených modliteb a chce je vměstnat do určitého času, bez ohledu na to, je-li schopen to množství slov vnímat a prožít, pák rozhodně platí: "Raději méně, ale dobře." Toto heslo však nelze vztahovat
na množství času určeného k modlitbě. Tady platí: bude-li času pro modlitbu málo,' /rozumí se pravideino/, bude zákonitě špatná. To potvrdí
každý, kdo dlouhodoběji vyzkoušel možnosti a může íedy"srovnávat.
Příklady Nikoho by nenapadlo říci malému dítěti, které má cvičit na
housle: "Raději málo, ale dobře." Bude-li hrát "dobře" 15 minut denně, zatímco vyzkoušená norma je 1 hodina, nedostane se z místa a i těch 15 minut bude stále bídně vrzat jako začátečník, dokud ho to neomrzí a nešvihne s tím0 Proto mají mnozí
lide takový odpor k modlitběs protože jí nikdy nevěnovali dost
času.
Nakonec ten, kdo vezme modlitbu vážně, brzy ji přestane brát jako
svou povinnost, ^ako něco, co on dává velkoryse Bohu. Postupně pozná,
že v modlitbě vlastně jen přijímá, at už skrze vyslyšení proseb nebo
tichým nasloucháním či prostým zůstáváním v Boží přítomnosti. Proto
světci nemluvili o normách^ ne z pohodlnosti /t.j. proč o nich nechceme mluvit my/, ale proto, ze se jim každá norma zdála malá, oni skutečně toužili po spojení s Bohem jako po prameni živé vody.
Námitka:" Není dobré dlouho se modlit. Pak si kresíané myslí, že budou
vyslyšeni pro množství svých slov.
0d]DOvěch Ano, Ježíš skutečně učil, že nemáme být na modlitbě mnohomluvní jako pohané. Avšak v tomto výroku je logická zkratka /typický nástroj farizoismu/. Kdybychom to dotáhli ad absurdum, pak
by platilo, že čím déle se kdo modlí, tím větší je pohani
Je tu hned několikeré nepochopení věci:
a/ Ježíš_mluvil o modlitbe_prosebnéa Tady je plně na místě varování
před mnohomluvnosti7 Skuticně"nemusíme Pánu sáhodlouze vysvětlovat,
co chceme, proč to chceme a jak si to představujeme.
To však neznamená, že se nemůžeme za jednu konkrétní věc modlit -déle a vícekrát, že už to by byl projev nedůvěry v Boží lásku. V evangeliu i v listech jsme mnohokrát vybízeni k vytrvalosti, dokonee k n'.-sodbytnosti /podobenství o vdově a soudci/«, Bůh nevymáhá naše modlitby
kvůli sobě. On z nich nemá užitek! Užitek má ten, kdo se modlí, a to
nejen ve vyslyšení prosby.
Vytrvalou modlitbou, která je stáním ve víře - ne přesvědčováním
Boha - se nesmírně posiluje víra člověka. To dobře vidíme i na příkladu

- O sv. Moníky. Mnoho let přicházela před Boha s prosbou za svého syna Augustina /a neřekla si: "Přece Bolí ví, co potřebuji, netřeba mu to opakovat! "/• Rostla v moCOitbš víry a ta ji spojila s Bohem a proměnila
natolik, že dnes uctíváme nejen sv„ Augustina, ale i sv, Moniku,
b/ r i S ^ b l - S o ^ i i i ^ S ^ ^ g i ^ i .
Slovní ...modlitba není
3ad±z$ způsob, jsus 83 íuou.lij.íi£Há"ma mnoho stuylů a způsobů.
Kdo se delší dobu vážně věnuje mod.1 jtbě, bude mít potřebu nejprve
modlitbu zpomalit /napřo děti z Modjugorjo se v soukromí modli jodiný Otčenáš minimálně 3 minuty/, postupně se slova redukují nebo úplně ztrácejí /modlitba kontomplativní/, Sv, František se modlíval
třeba tak, že celou noc vztahoval ruce k nebi a jen po chvílích vydechoval jediné slovo: "0tcsi!,o Matka Tereza ř:Ocá: "v; as to je pohled
upřený na Krista nejlepsí modlitbou. Já se dívám na Něha, On na mš!
Toto je nejdokonalejší modlitba,,"
5 íl S

2.Y 2 i

o v r "t Sas
Yf^tŽ

=]•:?. I _'

M^IilSOíi J ežíš se nás nebude ptát, jestli jame se modlili a postili,
ale zda jsme dali chléb a nápoj svým bližním.
Dnes u nás neřádí fyzický hlad, že by lidé umírali hladem jako třeba v Indii, zato tisíce umírají duchovním hladem, protože jsou zavaleni hmotnými nadbytky: "Běda vám, boháčům, už
jste nasyceni" /Lk 6, 24/o Bez modlitly nebudeme vidět naléhavou potřebu a způsob, jak pomoci, teprve v modlitbě vydatnosti
pochopíme duchovní hloubku tohoto Ježíšova slova: "Cokoli jste
učinili jednánu z mých nejmsnsich, mně jste učinili" /Mt 2ljs
41/ o
A co se týká postu: Každá služba bližnímu vyžaduje sebezaořoní.
Proto postit se znamená připravovat se k vydánosti bližním. Těžko si
představíme změkčilého křestana, který nevydrží ani bez oběda, vedle
Matky Terezy! A kromě toho uč jen skutečnost, že ve světě umírají tisíce hlady - není to důvod k pokání?
Námitka^ V poslední době se rozšiřují poplašná zprávy, ža lidstvo může
být zácliránono před zkázou jen modlitbou a postem. Prý to řekla Po Maria v Medjugorjs. Toto zjevení nebylo dosud církevní
autoritou uznáno, a proto mu nebudeme přikládat žádnou důležitost,
OdgověT^ Při takovém názoru upřímného člověka zamrazí. Tváří se to jako vzor poslušnosti a oddanosti autoritě Církve.
Myslíte však, že ten, kdo to pronesl, se začne modlit a postit, až
to schválení přijde? Spíše prohlásí, že "mariánská zjevení nejsou pro
věřící závazná a tudíž jim nebudeme přikládat žádnou důležitost«" Nebo
jinou frázi, která se používá v této souvislosti: "Máme přece Písmo sv.
a to nám stáčí." Jistěže by nám mělo stačit, ale právě protoj že si z
něj vybíráme, co se nám hodí, proto přichází Matka Boží. Když přijde
dítě ze školy a matka ho pobízí, aby si napsalo úkol, neříká mu nic nového, nedává mu nový úkol, jen připomíná, co už mělo vědět od učitele,Tak oe temu i zde: Nebeská Matka nám připomíná, že první Ježíšova slova k lidem byla: "Öinte pokání!" /Mk 1, 15/, £e se máma smířit s- Echem
/2 Kor 5, 20/ a že po Ježíšově odchodu se učedníci mají postit - a to
jsme i myl
A především nás vybízí k vytrvalé modlitbě, která proráží nebesa,
protože jen Bůh může zbloudilé lidstvo zachránit /Iz 35. 4/, Křesaná
si musí sebekriticky přiznat, že tyto pravdy se dnes příliš nehlásají,
a už vůbec nežijí. Kdo takovému hlasu nepřikládá žádnou důležitost, ten
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Když byla definitivně schválena Fatima, už dávno zuřila II. světo-

čným příkazem křesťanského života, to bychom měli -vědět už z Písma sv."
/kard. Ratzinger/.
Samozřejmě, bude se čekat na církevní schválení, ale ne s opravdovým pokáními

Pokud tyto prostředky radikálně odmítám, pak je to známkou, že
jsem pod vlivem farizejského kvasu« Mohu mít i hodinové•přednášky o duchovním životě, ale bude to jen mlácení prázdné slámy. Neobrátí se ani
jeden člověk, natož celé farnosti a celá diecézeI
Všechny uvedené námitky nejsou proneseny ani v Duchu ani v pravdě,
jsou tedy pokrytectvím. Stačilo by těmto "rozumným" položit otázku:
"Zkusili jste alespoň 1 rok nebo jen jediný měsíc modlit se 3 hodiny
denně a postit se dvakrát týdně o chlebu a vodě? Pokud ne, nebudeme o
tom diskutovatl Na tomto poli nemůžete vystupovat jal:o odborníci!"
Shrnutí^ P. Maria'zná taktiku Božího nepřítele a předem na ni upozornila /viz jeden z 8..požadavků Madjugorje/. Žádá: "Opatrnost a
bdělost, protože dábel pokouši všechny, kteří se rozhodli úplně se zasvětit Bohu«, I členy modlitebních skupin bude dábel
pokoušet.j žg se postí přespříliš, že se modlí přespříliš, ale
tyto řeči at nikdo neposlouchá, aí poslouchají její, Gospin
hlas. Kdo bude silný ve víře, proti tomu dábel nic nezmůže."
IV.
P O K R Y T E C T V Í
a/ Zablokování_se_na_ceste_k_Bohu£
Člověk dojde na určitý stupeň, mnoho věcí opustí, mnoho dobrých
věcí se naučí dělat, ale pak se zabydlí a Pánu Bohu řekne: "Až sem smíš
přijít a dál ne." Začne si vůči Pánu stanovovat práva a povinnosti,
přesné meze své služby /např„: "Tento čas je tvůj a zbytek je můj"...
"Mám přece právo svobodně se rozhodovat - čili prosazovat své"/ a pod.
Přitom může dokonce rozdávat z toho, co nabral v horlivém duchovním životě v minulých létech. Teä je však spokojený sám se sebou,_ jeho
zjevný náskok v mnoha směrech, zdánlivé plodnost a užitečnost ho ještě
víc utvrzují v tom, že on sám už dál jít nemusí, on už pokání dělat nemusí, často zbožná úcta a vzhlížení druhých ho v tom povzbuzuje.
Zatím nejde o nějaký viditelný hřích0 Ta zablokovanost může vystupovat jako prozíravost, moudrost, zralost, stabilita, ctnost pravé m í —
ry, ale co je tu společné s předchozím typem farisejismu /kde se maskoval hřích/, to je ta potřeba své míry učinit normou. Pozor, ne v t o m
smyslu, že bych chtěl svou vysokou látku nutit druhým. To farizej nepotřebuje, on přece rád vyniká. Jde mu o pravý opak: Nikoho nepustit dál,
než kam sám došel. Např. nedovolí, aby se někdo modlil, nebo zapíral,
nebo věděl víc než on, aby ho náhodou nepřerostl. Neřekne to na rovinu,
své názory a rady staví jako lásku a starostlivost o druhého. Jindy se
staví jako obhájce Boha /např. tvrdí, že ti, kdo se dlouho modlí, mají
nesprávnou představu o Bohu, urážejí jeho dobrotu!/ nebo dokonce obhájce církevní autority /pokud se mu to zrovna hodí/. Je v tom velká rafinovanost. Na toho člověka nelze ukázat, žádný zjevný hřích není vidět,
dokonce ve srovnání s druhými může být mnohem dál v poznání i ve skut-

-locích. Nikdo nerozliší, že tím vším hájí jen sám sebe, svou pýchu, lenost a sebeláslm.
ALE POZOR !
Např. mladý chlapec, začátečník v duchovním životě, má ohromnou
chuť k jídlu a 2 dny postu nevydrží /ne že by se hroutil, ale prostě se
natolik neovládne/, proto se smíří s mírnější laťkou. Pokud si je vědom
toho, že jeho stav není moc slavný a je připraven postupně dál se sebou
bojovat, nakolik mu síly stačí, tak není farizej! /Jestliže mu ovšem
pokora neslouží jako maska pro lenost, jak to trefně vystihuje lidová
moudrost: Když se člověku nechce, je to horší, než když nemůže!/ Farizej by byl, kdyby teči začal hledat argumenty, proč je půst nesmysl,
proč to dnes nejde, proč to není potřeba a proč jsou ujetí všichni ti,
kteří půst drží!
h/ Schovávaní_se_za_autoritouí.
než_oběti^ Tuhle zásadu zná každý křesťan a
zvlášť~důrazňe~byla odjaíčziva~vštěpována řeholníkům. Ovšem totéž není
totéž: vezměme příklad horlivého řeholníka, který z lásky k Bohu je ochoten obětovat nejen zdraví, ale i život, který hoří touhou po kříži
a utrpení, aby se víc připodobnil Kristu... Pokud pak z poslušnosti omezí své odříkáníf jeho láska tím neutrpí, naopak vzrůstá, protože položil na oltář nejen své tělo, ale i svou duši, svou vůli. Tady rozhodně platí: "Poslušnost je víc než oběti." V tom smyslu o tom čteme v životech svatých.
Dnes však bývá situace por.ě?aid jiná. Jistěže, nutnost poslušnosti
zůstává, ale vloudil se tu divný farizejismus. Křesťané se horlivě dovolávají poslušnosti, rráy§_£b£ nr-miselijDřinášet oběti a podle toho si
vyhledávají autority: iíi,ři3dou'"doby7"S^~z5ř5v§""u5ěni nesnesou a najdou
si učitele podle svých choutek,, O o n To ovšem není obět své vůle, ale
pravý opak. Výroky světců, Písm?. sv. nebo názory uznávaných autorit si
přivlastňují proto, ab£ si gotvrdi 1 i_svou_vůli!_ /Samozřejmě to jde jen
při pečlivém výběru ä~vy cí:hu~Sni"i"'konť5xlu,"protože životy svatých by
k vlažnosti nevedly«/
A_u_t_o_r_i„t_«
l_i_d_s_k_á
Člověk zneužívá autority svého duchovního vůdce k legalizování toho, co nechce vydat Pánu. Jak klame zpovědníka? Řekne jen to, co se mu
hodí a tak, aby mu byl jeho názor potvrzen. Jedná se o hřích pokoušení
Krista. Odsouhlasení může také získat od laických autorit, k nimž chodí na rady. Dovede vycítit, kdo je mu nakloněn a co schválí. Když mu
někdo schválí jeho názory* tak se dovolává jeho autority, když zamítne,
hledá potvrzení u jiného - což je komedie!
Příklad: Jistá žena chtěla dát svou matku do domova důchodců. Asi
20 liďI"oasne řeklo, že si ji má nechat doma, až konečně našla u jednoho potvrzení svého. Pak se zařídila podle jeho rady /vlastně podle sebe/ a zaštítila se jeho autoritou.«,
Položme si otázku: OČ mi vlastně jde? 0 prosazení svého názoru či
o upřímné otevření se před Bohem a hledání jeho vůle? Ale jak mohu přijmout Boží vůli, pokud nejsem svobodný, poknd je mezi mnou a Bohem nevyznaný hřích, nějaká skrytá vazba, u které nejsme ochotni říci: "Jane,
jak ty chceš l"
A_u_t_o_r_i_t_§
B_o__ž_í
člověk něco před Bohem schovává, ale protože ví. že se to patří%
2* by neměl klid, jde se za to modlit /hledat Boží vůli/. Vůbec si vsak
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předkládá svá argumenty pro, naslouchat Bohu se neodvažuje. Z takové
modlitby odchází utvrzený ve svém názoru s pocitem, že to Pánu Bohu dobře vysvětlil.
Pokud ho svědomí dál znepokojuj®, je ochoten jít ještě dál - doptat se na Boží vůli konkrétněji. Je zajímavé, že v těchto případech si
nechce zvolit znamení, které by mohlo dát jasné NE. Bude se doptávat otevřením Písma anebo tzv. srdcem, jak to v modlitbě cítí /to neznamená,
že tyto způsoby doptávání jsou vždy pokrytecké!/. Jelikož není v té věci svobodný, cítí to stále stejně a Boží slovo si vyloží vždy ve svůj
prospěch. Kdyby i mluvilo zřetelně proti, řekne si, že toto doptáváníz nějakých důvodů neplatí nebo že je to ještě nejasné, že se musí doptat znovu.
Jak to dopadne? Většinout když Pán vidí, že s námi není řeč, nechá
spálit, klidně nám potvrdí naši vůli: "Jdi si za vidinami svého srdce"
/Kaz./. Co je však hrozné - po takovém "doptávání" bude člověk klidně
prohlašovat, že to je Boží vůle, že se za to modlil, že se dokonce doptával /čili argument nejtěžšího kalibru, zvláště mezi těmi, kdo jsou
zvyklí upřímně hledat Boží vůli/.
Člověk si rád namlouvá, že ponechá-li v sobě jen kousek kvasu /maličkost, na kterou má přece právo/; že u toho to také zůstane. Zapomíná na
základní vlastnost kvasu, a to 5'e prorůstání.
Pokrytectví se začíná množit jako kvas a zachvacovat další oblasti, které s původní zdánlivě nesouvisí. To se neděje najednou, ale postupně, proto si člověk na tmu zvyká a nevnímá ji ani on ani jeho okolí. Až je vidět ovoce zhouby, pak už bývá pozdě.
V daném příkladu: Nejprve se schovává před svým svědomím, pak musí
klamat farníky /tvářit se, jakoby o nic nešlo/? svého zpovědníka /dát
mu zkreslené informace a tím si vynutit schválení/, své spolubratry.
Člověk se stává otrokem tmy v soběs houževnatě se snaží hájit ji na
všech frontách, vymýšlet pro ni argumenty, schovávat se před pravdou
/t.j. přehlížex v Božím slově, co se mu nehodí, zacpávat si uši před
hlasy, které jsou pro svědomí výčitkou/. Tím se svědomí otupuje a člověk sám ztrácí orientaci, co je vlastně pravda. Musí však utíkat před
Bohem, vyhýbat se tiché modlitbě» Proto často vyvíjí horečnou a obětavou činnost v jiné oblasti, kde sklízí uznání a tím se jen utvrzuje v
tom, že je všechno v pořádku. Hřích však nezůstane osamocený, plodí
hned další. Aby člověk mohl žít ve svém falešném pokoji, musí se postavit na odpor tom, kteří s ním nesouhlasí nebo ho dokonce napomínají.
Často v té zaslepenosti přechází do útoku na nepříjemné karatele /to je
totiž typická reakce naší pýchy: Když mě někdo napomene, opáčit mu: "Co
ty mi chceš říkat, podívej se na sebe!"/. Hledá jakoukoli záminku, abyje umlčel a zkompromitoval i v očích druhých, Když však nemůžeme druhému ukázat zjevnou chybu* musí postupovat oklikou - viz např. slovíčkaření farizeů«, A v této lži je jediné řešení, jak ohlušit svědomít tu
věc zlegalizovat. Musí za tím stát jako za něčím přirozeným. Zpočátku
se řekne, že je to výjimka, pak se to stane normálním a časem dokonce
•zorem pro ostatní! Pohodlná cesta si snauno získá následovníky a lež
dostane podporu většiny.
Tento případ ze života je však jen ilustrací farizeismu. Je mnoho
« mnoho oblastí, daleko víc zakuklených, kde používáme přesně stejné
mechanismy, někdy i nevědomky«, Může jít o nějaký zlozvyk, zálibu, pohodlné názory, vlažný styl křesťanského života, styl oblékání? láska ke
světu, špatná známost, svévolné činnosti a plány - to vše muže člověk

- 12 pokryteeky schovávat před Bohem a nechat sivto "fzlegalizovat" u bližních, "posvětit" míněním většiny anebo aspoň nějaké autority a tak ohlušit své svědomí,
Nenechrne se klamat. Na Božím soudu bude stát každý sám! Většina
nebývá hlasem Božím;, dokonce ani uprostřed Božího lidu nec Dokud Pán
nepřijde, kvas farizejský bude vždycky ve většině, Pýcha a sebeláska
jsou nám totiž vrozené dědičným hříchem, jde o přirozený stav, jenž nevyžaduje žádný boj.
Ne, člověk nechce klamat sebe, nechce být pokrytec, ale zákonitě
jím bude, dokud nepochopí, že musí vykopat válečnou sekeru sám sobě,
vyhlásit si svaté nepřátelství: "Nepřátelství položím,,, mezi símě tvé
/Satanovo/ a símě její /Mariino/" /Gen 3, 15/,
To, co zpočátku šlo snadno odevzdat? se stává nepřekonatelnou překážkou, protože obnažit rakovinu v takovém rozsahu už vyžaduje nadlidské hrdinství. Ale řez světlem pravdy je zde jedinou záchranou před jistou smrtí!
®
£ 2^í_ke_hří chu
Pokrytectví se nedopouští jen ten, kdo maskuje a normalizuje svou
nepravost, ale i všichni kolem? kteří to tolerují /z falešné lásky, falešné pokory nebo strachu/ a kteří ho utvrzují v tom, že je na správné
cestě. Třeba jen tím, že s ním jsou v přátelském styku a choulostivé
místo mlčky obcházejí, tím mu pomáhají přikrývat hlas svědomí, Vždyx
dokud ten člověk není zakořeněný ve svém sebeklamu, dokud nemá kolem
sebe hradbu -sympatizujících bratří nebo autorit, pořád tu zůstává cesta
k záchraně - upřímné pokání» Často je k tomu potřeba tvrdé slovo opravdového bratra, řečené s láskou, ale s pevností. Tuto službu prokázal •
Jan Křtitel mnohým farizeům, když jim kázal u Jordánu: "Plemeno ještěrčí, kdo vám ukázal, jak můžete uniknout nastávajícímu hněvu?" Tím neřekl, že nemohou uniknout„Božímu hněvu, naopak že v opravdovém pokání je
pro ně poslední šance0 Často jsou pokrytectvím jednoho vinni pokrytečtí
přátelé, kteří se navíc domnívají, že mu prokazují lásku.!
Příklad: Kněz má na faře mladou ženu, Kdyby se našel ve farnosti
někdo7"Kdo~mu jasně bude tlumočit veřejné mínění zvláště v době, kdy je
ještě sám rozervaný a v podstatě se bojí lidí, mohl by ho ten člověk
zachránit. Avšak když se situace přijme jako normální, budou-li s ním
všichni jednat "jakoby nic", rozebírat ho jen za jeho zády, utvrdí ho
ve zlu.
Nestačí brát si do úst tvrdá slova Ježíšova nebo Jana Křtitele, alawchom nebyli pokrytci. Platí i jiné slovo: "Jak to, že vidíš třísku v
oku svého bratra a trám ve svém oku nepozoruješ? Pokrytče, vyjmi nejprve trám" /Mt 7, 3-5/» Tedy nikoli, že nemáme kárat; to je bratrská
povinnost, ale napřed musíme být mnohem tvrdší k sobe, sami konat pokání a nechat se kárat od jiných /a třeba právě od těch, které- sami chceme napomínat!/. Za druhé je třeba opravdově bližní milovat - to znamená
tíýt ochotni se za ně obětovat, upřímně za ně prosit, postit se, A nejen
to: Když to Bůh chtěl, Ježíš si nechal od farizeů a zákoníků beze slova
špílat, nechal se ukřižovat, I my máme být připraveni nechat se pokořovat a urážet těmi, kterým chceme pomoci a tak pro ně vykupovat milost
k prohlédnutí a obrácení,
Sv. Kateřina kárala kněze, papeže i krále a to slovy velmi tvrdými, ale sama konala tuhé pokání za sebe i za ně a říkala, že by přijala
i věčné zavržení, kdyby jim to mohlo prospět. Podobně mluví i sv, Pavel
/ft 9,3/, Za týmiž slovy se skrývá jednou pýcha, podruhé nejčistší látka, Totéž i za mlčením. Proto nesudme podle zdání, dokud nepřijde Pán
• nezjeví úmysly srdcí. Svá srdce však zkoumejme před Bohem, aby byla
uzdravena z každého stínu pokrytectví! /Farizejismu/.
Kolektiv Ch.O. z arcidiecéze Olomouc.
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Redakci časopisu Naše politika,
orgánu CSL
Vážená redakce?

Časopis "Haše oolitika" č.3.z 8.února 1989 přinesl na str.6 pod
titulkem "'Naše ooznámka" Článek "Erotika".
Spousta mvch známých po jeho přečtení obrátila udiveně stránky zpět
na titulní list,aby se přesvědčila,že je neklame zrak.Bohužel,článek nebyl míněm ani jako žert.
Autorka v něm klade otázkv,Droč erotika v souvislosti s lidským tělerr
je stále tabu,proč není zořístuoněna v kulturních,vzdělávacích aj. prostředcích natolik,aby ztratila svou tajemnou dráždivost.
Jsem matkou tří malých dětí,nemám tedy dosud osobní, zkušenost s těmito výchovnými problémy.Ale jedno vím bezpečně.Úctě k lidskému tělu se
musí vychovávat od dětství a to sice úctou k člověku v celém jeho určení
duchovním a duševním,jemuž je tělesná stránka podřízena.Této úctě se děti naučí ve svém nejbližším okolí,aniž by musely vidět nahá těla dospělých.Samozřejmě že sourozenci až do 8-10 let se navzájem znají,aniž by
přikládali vzhledovým rozdílům nějakou zvláštní pozornost.
Naprosto a kategoricky za stovky mladých věřících rodin protestuji
proti anonymním tělům,která se v poslední době objevují masověji v podobě různých plkátů,fotografií apod.Dospělí uklidňují své svědomí tím,že
osobně se s "objektem"neznají,nečiní tedy nic tak závadného.Právě tady
však dochází k degradaci morálky.Nevidí totiž člověka jako celek,vidí
jen tělesné,jež nás spojuje s živočišným a cítí k tomu na téže úrovni
vztah./Proto nemůže na této úrovni dojít k žádnému prohlubování estetického cítění,jak se nás snaží uvedený článek přesvědčit./
K otázce nádherných děl oslavujících lidské tělo,které nám zanechaly předchozí generace podotýkám,že toto díla vznikla v určitém okruhu
lidí,jim také byla určena a navíc vznikla s hlubokým vnitřním vztahem
k modelu,který byl nadčasový.Nemusím však nikoho dnes přesvědčovat,že
hluboká celospolečenská citová bída,netcčnost rednotlivců k sobě navzájem a neurčitě adresovaná kolektivní hesla o člověku nejsou naorosto
vhodnou základnou pro celkové uvolnění v citované oblasti.
Uvědomují si všichni,kteří smýšlejí podobně jako autorka článku,
že celková "osvěta",obzvlášt v dětském veku / tedy vlastně široké zpřístupnění / tyto otázky nevyřeší,ale naopak? Stanou se pro svou anonymita
lacinými,známjTni a dostupnými prostředky.A tak se nutně musí zvýšit
procento těch,kteří jimi budcu řešit alespoň dočasně své problémy a to
v mladším věku než byl dosud používán alkohol či drogy. Jak malé procento je dnes těch rodin,která tuto "osvětu" bez morálních škod unesou.
Charakterní li.di pro společnost,dobré rodiče lze vychovat jen dobrým příkladem v nejblžáím okclí,ve své rodině.Sem patří i výchova v oblasti tělesné.Bylo a zůstane v povaze člověka,že jsou to záležitosti intimní a jako takové musí být respektovány.Dostanou-li se do lidského
"exteriéru" stávají se z ušlechtilé věci zlem,nad nímž člověk ztrácí
kontro?L.u.
Vychovejme si tedy generace vyrostlé z hluboké lásky a úcty k sobě
navzájem a problém erotiky,pohlavních nemocí oj. zmizí ze společnosti
sám.
"Naši politiku "čtou funkcionáři CSL - věřící občané,u nichž tento
článek díky jejich dobrým základům celkem škodu nenadělá,většina nad
ním mávne rukou.Ale dobrému jménu redakce nepřidal.
V Bezměrově 16.2.1989

ing Eva Blešová
Bezmerov 177
767 01 Kroměříž
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SLOVO SV. OTCE K MORÁLNÍM TLOLOGBM.
Církev jako matka a učitelka Božího lidu věnuje velkou pozornost
a péči základnímu zdroji života církevního společenství - rodině.
V roce 1988 uplynulo 20 let od vydání encykliky Pavla VI,O správném řádu sdělování lidského života,zv.HUMANAE VITA33. Dvacet let celosvětového r:;Mríření tzv."sexuální revoluce" ukázalo, jak prorocká a prozíravá byla slova tohoto velkého papeže,která se stala pevnou%hrází
proti ateistické morálce,jež surově pošlapává důstojnost člověka,je
hluboce enti-životní a hrozí zničením lidské civilizace.
V listopadu 1988 se konalo v Římě dvoudenní shromáždění pořádané
papežskou Radou pro rodinu,jehož se v zastoupení biskupských konferencí' celého světa účastnili biskupové odpovědní za pastoraci rodin v jed'
notlivých národech./Komise pro rodinu jsou zřízeny již asi při šedesáti biskupských konferencích ve všech větadílech./
Na toto zasedání časově navázal třídenní Mezinárodní kongres o morální teologii,který pořádal Institut pro studia o manželství a rodině
papežské Lateránské university spolu s Akademickým centrem sv.Kříže.
Zúčastnilo se ho několik set universitních učitelů,studentů a z předchozího zasedání o rodině i mnoho biskupů a laiků.
Poslední den navštívil kongres sv.Otec Jan Pavel II.,který pozdravil účastníky a v úvodě připomněl,že dosažené výsledky dvacetiletého
vědeckého bádání na tomto poli ukázaly bohatství pravdy obsažené v^
encyklice Humanae vitae a umožnily lepší objasnění předpokladů a závažnosti zachovávání Božího řádu.Ke stejnému názoru dospěli v roce 1980
biskupové shromáždění na synodu o rodině.Jejich svědectví bylo pak zahrnuto do oostsynodální encykliky FarJJ iaris consortio,kde sv.Otec znovu zdůraznil antropologické a morální hledisko encykliky Humanae vitae
i etickou normu pro život manželů,která z něho vyplývá.
Sv.Otec pokračoval dále:
"Nejedná se totiž o nauku vytvořenou člověkem:naopak,je to nauka?
která je tvůrčí rukou Boží vepsána do př urozenosti lidské osoby a potvrzena Bohem ve Zjc-vení.Předkládat ji k diskuzi proto znamená odpírá*1
poslušnost našeho rozumu samému Bohu.Znamená to dávat přednost svěv.lu
na.mylu
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telské
každá jednotlivá pravda harmonicky spojuj
nulýeh dvacet let prokázalo tento vnitřní souzvuk z druhé strany,kolísání nebo pochybnosti vzhledem k morálním normám předkládaným v Humanae vitae postihly i další základní pravdy rozumu a víry.Vím že se na
vašem kongresu o této skutečnosti soustředěně uvažovalo,a chtěl bych
i ted k tomu obrátit vaši pozornost.
II.VK učí:"V hlubinách svého svědomí odkrývá člověk zákon,který
si sám nedal,ale který musí poslouchat
Nebot člověk má v svém
srdci zákon vepsaný Bohem;poslouchat ho je sama jeho důstojnost a bude
podle něho souzen." /Gaudium et spes čl.16/
Během těchto let byla v souvislosti s bojem proti Humanae vitae
zpochybněna i nauka o morálním svědomí a byla přijata idea svědomí,
které si samo vytváří mravní normu.Tímto způsobem byl radikálně přetržen svazek poslušnosti vzhledem k svaté vůli Stvořitele,zatímco právě v této poslušnosti spočívá důstojnost člověkaaSvědomí je totiž
"místo",kde je člověk ozařován světlem,které nepochází z jeho stvořeného e vždy omylů schopného rozumu,nýbrž z moudrosti Slova,skrze něž bylo všechno stvořeno.II.VK píše podivuhodně dále:"Svědomí je nejtajnější
střed a svatyně Člověkajv ní je sám s Bohem,jehož hlas mu zaznívá
v nitru." /GS 16 /
Z toho vyplývají některé důsledky,které bych chtěl zdůraznit.
Proto učitelský úřad církve byl ustanoven Kristem Pánem,aby osvötlerv» 1 svědomí,pak odvolávat se na vlastní svědomí za účelem,aby se

- 1 5 -

popírala nauko hlásaná učitelským úřadem,jeodmítáním katolického pojetí
jak Učitelského úřadu církve,tak mravního svědomí.Kdo mluví o nedotknutelná důstojnosti svědomí bez dalšího objasnění,vydává se v nebezpečí
těžkých omylů.Velmi odlišná je totiž situace nějaké osoby,která nasadila všechny jí dosažitelné prostředky k hledání pravdy a pak se přoce
jen mýlí,ve srovnání se situací jiné osoby,která se bud prostě spokojí
s míněním většiny,jež je často vědomě vytvářeno mocnostmi tohoto světa,
anebo z nedbalosti se málo stará o nalezení pravdy.Jasná nauka II.VK
nám připomíná toto:"Nezřídka se stává,že se svědomí vlivem neořekonatelné neznalosti mýlí;tím však ještě neztrácí svou důstojnost.To však nelze říci v případě,když se člověk málo stará o to,aby hledal,co je pravdivé- a dobré,a jeho svědomí se vlivem hříšných návyků ponenáhle téměř
zaslepuje."/tamtéž/
Mezi orostředky,které v.ykupitelská láska Kristova stanovila k odvrácení tohoto nebezpečí omylu,je i Učitelský úřad církve:ve jménu Kristově má svou vlastní pravou a u t o r i t u .Nedá se proto říci,že nějaký věřící poctivě usiluje o pravdu,jestliže nebere v úvahu to,co říká
Učitelský úřad;jestliže jej klade do jedné roviny s nějakým jiným pramenem poznání a sám se staví do posice rozhodčího;jestliže se v případě pochybnosti řídí raději vlastním míněním nebo míněním teologů a dává jim přednost před jistou naukou Učitelského úřadu.
Mluvit v takové situaci ještě o důstojnosti svědomí,oniž by se k
tomu něco dodalo,neodpovídá nauce II.VK a tomu,co dosvědčuje celá církevní tradice.
S tématem morálního svědomí je úzce spojeno téma
z á v a z n o s t i n o r m y .jež jo podávána v H u m v a n a e
vitae.
Jestliže Pavel VI.označil akt zabraňující početí za akt zo své podstaty nedovolený,chtěl tím učit,že mravní norma zde stanovená nezná žádné vyjímky.Žádná osobní nebo sociální okolnost nebyla nikdy s to a také nikdy nebude schopna učinit z takového aktu akt v sobě samém uspořádaný.
Se existují zvláštní norry pro pozemské jednání člověka,které mají
tak zavazující moc,že v y l u č u j í
m o ž n o s t
v ý j i m e k
kdykoliv a kdekoliv,to bylo stálým učením tradice a učitelského úřadu
církve a nemůže být uvedeno v oochybnostvžádným katolickým teologem.
Dotýkáme se tu ústředního bodu křestanské nauky o Bohu a o člověku.
Dobře si to painatujte^co se zde uvádí v pochybnost,olmítá-li se toto
učení,je sám pojen Bozi svatosti.Tím,že nás předurčil k tomu,abychom
byli před ním svatí a bez poskvrny,"stvořil nás v Kristu Ježíši k tomu,
abychom ve svém životě konali dobré skutky,které nám předem připravil5'
/Ef 2,10/;ony mravní normy jsou prostě požadavkem,od něhož nás nemůže
dispensovat žádná historická okolnost,p o ž a d a v k e m
B o ž í
s v a t o s t i,který so konkrétně a nikoliv abstraktně přenáší na každou lidskou osobu.
Nejen to.Takové odmítání zbavuje smyslu i Kristův kříž /srovnej
1 Kor 1,17/.Při jeho vtělení vstoupilo Slovo totálně do naší každodenní existence,která se projevuje v konkrétních lidských činech.Když Ježíš zemřel za naše hříchy,znovu nás stvořil v původní svatosti,která
se opět musí projevovat v naší denní pozemské činnosti.
Ďále;k onomu omítání patří jako logický důsledek,že neexistuje žádná pravda o člověku,která by se vymykala z chodu historického vývoje
/pozn.překl. ..která by byla trvalé hodnoty/.Rozleptání tajemství Boha
končí,jako vždy,rozleptáním tajemství člověka a zneuznání práv Božích
končí,jako vždy popřením důstojnosti člověka.
Pán nám dáva oslovu dvcetiletého výročí,aby se každý z nás před
ním zkoumal a aby v budoucnosti - podle své vlastní odpovědnosti v
církvi - usiloval o o b h a j o b u
o prohlubování morální pravdy
předkládané v Humanae vitae.
Odpovědnost,která na tomto poli byla uložena vám,milí učitelé morální teologie,je veliká.Kdo může změřit vliv,který má vaše učitelská
činnost na fermovárí svědomí u věřících a na výchovu budoucích pastýřů
církve?V průběhu těchto dvaceti let nechyběly bohužel u určitého * ta

-

16

-

učitelů foray otevřeného odmítání toho,čemu ve své encyklice učil
Pavel VI.
Mase výročí může být proto podnětem k tomu,aby se s odvahou uvažovalo o důvodech,které vedly tyto vědce k zaujetí takových stanovisek.
Zjistíme pravděpodobně,že u kořenů oposice proti Humanae vitae leží mylné nebo alespoň nedostatečné chápání základů,na nichž SDOČívá morální
teologie.Nekritické přejímání požadavků jednotlivých filosofických směrů, jakož i jednostranné používání údajů,jež nabízí věda,by přes všechny
dobré úmysly mohlo zavést některé vykladače tohoto papežského dokumentu
na scestí.Proto je nutné šlechetné úsilí všech při objasňování a zabezpečování základních pricipů morální teologie,jak to doooručil koncil,
aby"bohatě ji živeni z nauky Písma,objasňovali ve vědeckém výkladu vznešenost povolání věřících v Kristo a jejich oovinnost v lásce přinášet
ovoce pro život světa"/Optatam Totius č.16/.
K řešení tohoto úkolu může závažně přispět PaDCŽský institut pro
studia o manželství o rodině,nebot jeho úloha spočívá právě v tom,aby
"s vědeckou metodikou stavěl stále více do pravého světla pravdu o manželství a rodině" a rovněž oby laikům,řeholnikům a kněžím nabízel možnost "získat vědecké vzdělání filosoficko-teologického rázu o v humanitních vědách",jež by je uschopňovalo účinně pracovat ve službě pastorace rodin/srv.apost.konstituce Magnum matrimonii č.3/.
Jestliže si však Dře jene,aby problematika spojená s encyklikou Humanae vitae a Familiaris consortio zaujala na tomto důležitém úseku
práce o poslání církve-totiž v p a s t o r a c i
r o d i n - své patřičné místo a probudila odpovědnou reakci u laiků jakožto u hlavních činitelů v působení církve,jež se jich tolik týká,pak musí být nutně zřizovány v různých zemích další instituty jako jc tento.Jen tok bude umožněno postupující,nauce odpovídající prohlubování pravdy a zahájení
pastoračních iniciativ,jež by byly přizpůsobeny potřebám vznikajícím v
různých kulturních a etnických oblastech.
V ý u k a
m o r á l n í
t e o l o g i e
musí odpovídat směrnicím
Učitelského úřadu především v seminářích a vzdělávacích institutech,tak
aby z nich vycházeli Boží služebníci,kteří by "mluvili stejným jazykem"
/HV č.28/ a nikterak nezkracovali spásosnou nauku Kristovu /HV 29./
Zde jde o smysl pro odpovědnost u učitelů,nebot oni musí dávat svým žákům v prvé řadě příklad "upřímné vnitřní i vnější poslušnosti vzhledem
k Učitelskému úřadu církve /HV 4:28./."
Sv.Otcc ukončil svůj projev na kongresu morálních teologů oslovením studentů teologie:Na konci svého pozdavu jim řekl:
"Sv,Augustin,znalec hlubin lidského srdce,napsal:"V tom spočívá
naše svoboda,že se podrobíme této pravdě." /De libero arbitrib 2.13,37/
Stále hledejte pravdu;nalezenou pravdu mějte v úctě ; budte poslušní
vzhledem k pravdě.Bez takového hledání,bez takové úcty a bez taková
poslušnosti není radosti.
V tomto nádherném dobrodružství vašeho ducha vám církev nepřekáží,
naopak vám pomáhá.Jestliže se vzdálíte od jejího učitelského úřadu,zbytečně se vystavujete omylům a otroctví různých názorů.Zdánlivě jste mocnířale ve skutečnosti jste slabí,protože pouze p r v d a
P á n ě
t r v á
no
věky."
Čerpáno z Wiener Kichenzeitung z 18.12.1988,který uvedl úplné znění zde
citovaného projevu.
m*^
- o - o - o - o - o ^
Bratři,milujte své bratry!
Milujte lidi takové,jací jsou!
Cim méně si to zaslouží,tím více je milujte !
Nemilujte je podle velikosti jejich zásluh,
ale podle velikosti jejich potřeb !
povel VI

- 17 Dopis věřícího občana generálnímu tajemníkovi fY). Jakešovi:
Pane generální tajemníku,Komunistické strany Československa.
Když Jsem 31.5.1988 adresoval ŮV KSČ svoji upřímnou výzvu k zamyšlení nad stavem státu a katolické církve,z níž vyplýval můj občanský zájem na veřejné dění v mé vlasti,nepředpokládal Jsem,že adresovaná instituce bude reagovat Jinak,než Jak Je dosud běžné ve vztahu výsostného
orgánu a občánka bez společenského významu.
Tím více Jsem .sledoval směr,Jímž se projevovala vůle odpovědných orgánů Jak k dialogu s apoštolskou církví,tak k dialogu Jako základnímu
předpokladu demokratizace vůbec.
Dovolte mi proto,abych adresoval přímo Vám otevřený dopis,v němž se
chci ztotožnit rrejen s obsahem mého podání z 31.5.19BB, ale podat i některé postřehy ze skutečnosti,které nemají Jen pomíjející význam.
Úvodník RP z 2-9.11.1988 se zabývá měřítkem kulturnosti u nás a zjišťuje, že se "kulturnost vytratila nejen z vědomí,ale že její obsah zmizel z našeho života". Vzpomíná se,"že Jsme se právem řadili tradičně ke
kulturním národům...ale většina lidí si začala na neutěěenost prostředí zvolna zvykat,přizpůsobovat se a žít v nekulturním prostředí."
Pojem kultura opravdu není užitý význam Jen pro pro umění či životní
prostředí,Jak se praví v úvodníku,ale týká se celé šíře významu toho
pojmu,který znamená život národa,který od doby Cyrila a Metoděje se začal řadit ke kulturním národům. To Je tradice. Ti dva učenci z východu
nám nepřinesli Jenom písmo,které odpovídalo živému Jazyku našich předků, ale tímto písmem přiblížili obecnému lidu význam Kristova evangelia
a návod k životu podle něhož se pak snažili chápat smysl životních radostí a bolestí. Tedy křestanská tradice. Křestanská kultura byla pojítkem s okolním světem. Je Jistě pozoruhodné,že toto slovanské světlo z
východu pak ozářilo zpětně východ,kde v Kyjevské Rusi zapustilo hluboké
kořeny. I tato družba má svoji tradici.
Kulturnost Je všelidský pojem. Víra v 3oha a existence církve katolické Je součástí kulturního.chápání lidské existence. Všechny dějinné
pokusy likvidovat náboženství z dějin lidského myšlení se ukázaly nekulturní. Podle kvality vztahů státu a církve mohou tajemníci hodnotit
nejen tyto současné vztahy,ale jejich stanoviska budou pro historii ro2hodným měřítkem kulturnosti a srovnatelnosti s kulturou platnou pro ty»»
to vztahy obecně. Není svobody bez svobody náboženského projevu, Nedá
se také věřit,že v budoucnu by byl Ještě vítěz,který by psal dějiny po
svém.
Nejde tedy o region našeho malého státu. Poučný Je v tomto smyslu
projev m.Gorbačova v GSN dne 7.12.88 kde říká: "Dnes Jsme vstoupili do
epochy,kdy základem pokroku bude zájem všeho lidstva. Toto vědomí vyžaduje,aby se 1 světová politika řídila prioritou všelidských hodnot. Dějiny minulých staletí a tisíciletí byly dějinami téměř neustálých válek,
které vznikaly ze střetů sociálních a politických zájmů,z Ideologických
nebo náboženských nesnášenlivostí. To všechno bylo. A mnozí dosud tuto
Ještě nepřekonanou minulost vydávají za nezvratnou zákonitost." Z dalšího projevu Jsme se mohli poučit o tom,Jak "sílí proces vzniku vzájemně
propojeného a celistvého světa."
Hovoří sä dále o "nezbytnosti zásad svobodné volby", Jde o "Jednotu
v mnohotvárnosti",protože "uzavírat se v okruhu svých hodnot,to by vedlo k duchovnímu ochuzování..."
leč takového státníka z fóra OSN se Jistě netýká zájmů,které sledujete při svém hodnocení významu dialogu mezi konkrétním státem a církví,
Jako třídním přežitkem ve formě nevědeckých představ o smyslu náboženství.
Dlouholetý boj proti náboženství dokázal,že rozum obyčejného občana
sám dospěl k poznání,že není možno ve všem se na něj spoléhat zvláště v
krizi důvěry v Jeho moc. Zpravodaj ústředního výboru Národní fronty Č5SR
v článku o některých teoretických problémech změn v© vědomí,/nyšlení a
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psychologii pracujících lidí píše: "Náboženství může Jen sotva obstát
jako ucelená koncepce světa,ale má možnost figurovat Jako určitá koncepce života,Jako naplnění smyslu života vyššími hodnotami,které poskytují člověku možnost,aby se poměrně lehce vyrovnal s mnohými životními
obtížemi. Protože se lidé nedovedou orientovat a nemají vlastní pevné
hodnotové orientace,ani podložené poznatky,náboženství poskytuje lehce
přístupně s s určitou emocialitou vysvětlení různých otázek a situací.
Nezanedbatelná Je v tomto smyslu i emoční katarze,která vede k Jakémusi
domělému duševnímu vyrovnání se s obtížnými situacemi. V tomto směru
náboženství plní světonázorovou a regulující funkci." Tolik Katolické
noviny,zn. BP z 13.3.88.
mohu k tomu dodat,že náboženství ve své podstatě sl nikdy nečinilo
nárok na "ucelenou koncepci světa", tak také Je absurdní mu připisovat
"Jakési domnělé duševní vyrovnávání se." Ze Zpravodaje NF ale zaujímá
nejvíce pohotovost využít přirozených sklonů člověka,když zklame rozum,
aby se vyrovnal s obtížnými situacemi.
Národní fronta Je tedy v obtížné situaci a z pověření připouští světonázorovou funkci náboženství Jako regulujícího činitele. Ta konstrukce Je vadná Již tím,že vychází z pověřenosti regulovat orientaci pracujících lidí,protože prý to sami nedovedou a nemají vlastní pevné hodnotové orientace. Je přirozené,že v takovém hodnocení má dialog o náboženství smysl pouze se Sdružením Pacem In terris,! když není složkou
NF. Jedině na této úrovni se ti,kteří nikoho nezastupují mohou odvážit
souhlasit i s tím,co odporuje zdravému rozumu a co ve své podstatě vůči
pracujícímu lidu Je přímo reakční a za to dokonce "děkovat Bohu za světlost srdce 1 mysli,kterou nám dává." /BP - KN/.
Víte sám,že "zdůrazňovat nutnost vyvodit z bohaté historie a pokrokových tradic katolického duchovenstva závěry pro současnost a pro pokračování úspěšně se rozvíjejícího dialogu mezi katolickou církví a čs.
státem" /Ladislav Hrášek,Sekretariát vlády ČSSR pro věci církevní/, není Jenom vědomé klamání sama sebe,ale i důvodem k "vysvětlení různých
otázek a situací", bez určité emocionality. Občam poučený školou zná
dojemný vztah habsburské dynastie k náboženství,to Je historie. A zná i
vlastenecké a pokrokové kněze,kteří mařili germanisační snahy cizáckého
trůnu,protože vyšli z lidu a lidu kázali Jazykem pravdy,kterému každý
důvěřoval. Nebylo emočních katarzí,protože pracující lid měl vlastní
pevnou hodnotovou orientaci. Díky kněžím,kteří se řídili evangeliem lásky. To Je tradice. Kněz,který sloužil zájmům dynastie nebyl ani tenkrát
pokrokový a tím méně vlastenecký.
Jak Jsem Již zdůraznil ve svém dopise ÚV KSČ na str. 6,Je organizace
PlT oficiálně instucialisována Jako výkonný orgán ateistického státu a
Je příliš naivní se domnívat,že bude pracovat k větší cti a slávě Boží,
Jak to bylo u skutečně pokrokových a vlasteneckých kněží neblahé habsburské éry. Jsem přesvědčený,že obyčejní lidé,pracující lidé,svým vlastním rozumem se dovedou v přirozené problematice lehce orientovat.
Jsem proto přesvědčen,že problém náboženství ve vědomí lidu není Jen
záležitostí strachu ze ztráty moci,když se hroutí ucelená koncepce světa,není to tedy problém Ideologický,ale nedostatečné pochopení Jistot
pevné hodnotové orientace pro každou životní situaci. Tedy problém kulturní. Boj proti náboženství Je nekulturní.
Nelze svědčit proti historii lidstva.
Hájit ateistické posice,které nelze dobýt,protože schází nepřítel,Je
nepochopitelné i v situaci přirozeného práva nevěřících na svou víru,že
Buh není. Nelze popírat něco,co není. Nelze také tomu bránit. At rozhodne rozum. Jestliže Bůh není,není také ůbh,,nebohbů. Dělat z toho vědu,
znamená Ji diskreditovat. Věda všech věd měla vést rozum pracujícího
člověka k hledání "určité koncepce života" a zklamala.
V té chvíli má náboženství možnost figurovat a orientovat lidi,zřejmě
podle případných instrukcí,aby se vyrovnali s mnohými životními obtížemi, do kterých -&e dostali nikuliv svojí vinou.

19 Cö k tomu dodat. Absence práva na svobodu náboženství byla zřejmě
jednou z příčin vedoucích k nenaplnění smyslu života vyššími hodnotami,
bez nichž ztrácí smysl Jakýkoliv materiální přepych.
Je kruté,že toto poznání po staletých zkušenostech nás stálo "ztrátu
kulturníha vědomí z našeho života." /RP č.261/.
Ze všech důvodu stranických činitelů,zdůrazňujících nutnost přastavby,tedy nutnost nápravy škod způsobených národu,není ani Jediné zmínky,
že by Ji způsobili věřící křestané. Tato pravda Je potvrzována i histo*
rickou zkušeností,že škodami nemohli být vinni ti,-.kteří byli Jako zločinci vinni svou nevinou. Je věcí historie a kultury myšlení zkoumat
zavinění vůbsc a vinu věznitelů zvlášt. K té úvaze mě nutí Jednak-snaha vysvětlit si zdůrazňovanou potřebu získat důvěru občanů pro přestavbu, Jednak fakt,že velká část vlastenecky srr,ýšl3Jících pokrokových věřících katolíků podepsala petici o 31 bodech, v níž se Jednoznačně zračí
občanská odvaha a charakter,tolik zdůrazňovaný Jako vlastnost,která
scházela v budovatelské éře posledních 20 let. Kdyby tito blázni pro
Krista byli do Jednoho umístěni v psychiatrické léčebně,bylo by to logické a také principiální. Jak si ale vysvětlit,že touto poctou přinášet viditelnou obět skutečné přestavbě smyslu života byl obmyšlen JoJí
autor? Je nepochybné,že dědictví otců,víře římskokatolické,by1 tím dán
shora mocný impuls k rozvoji. Právě v době adventní,v době očekávání
příchodu Páně.
Bratru Augustinu Navrátilovi pt3ří právem uznání signatářů i všech,
kteří uznávají morálku,etiku a svědomí :}ako hodnoty,bez nichž se žádný
rozumný režim neobejde.
Rád ocituji stanovisko akademika Dimitrije Lichačova v Literatuřnaje
Gazetě ze dne 9.9.87: "Morálka Je lidskou přirozeností. Její normy Jsou
pevné a věčná. A skutečně,co lze postavit proti přikázání "Nezabiješ!"'
- nějaké Jiné přikázání "Zabij!4' - nebo "Nepokradeš!", nebo "Nepromluvíš křivého svědectví!" ?
Pane generální tajemníku.
Stále se hovoří,že Je třeba vyslovovat své názory otevřeně,že bez
glastnosti není přestavby,že Je nutné,potřebné,účinně»principiálně a
pořád stejně hledat ve všem nepřítele socialismu.
Vyzývá se k iniciativě,když ta bývalá,řízená,byla k ničemu a když
byla principiální.tak vedla dolů. Tu cestu značkovali prapory a hesly
Jen největší a nejzasloúž-ílejší. Ti měli z toho prospěch. Ted se má Jít
nahoru a cestu lemují hesla o Jgdnotě a Jedinnosti plurality socialistických zájmů, či Jak se tomu ted říká,zasloužllci stejného ducha.
Každý kdo vybcčí z řady vedoucí k daným cílům,Je nepřítelem socialismu ,kriminálník,zneiiznaná existence,rozvraceč,štváč,až z toho Jde hlava
kolem. Sám říkáte,že rozvracet republiku si nedáme,že socialismus nedáme. Ale kdo ho ponížil tak,že se musí hledat program štrány? Kdo Jsou
skuteční viníci? Jsou to ti malí členové,kteří na všechno horlivě kývali, i když v hloubi duše byli proti, Jak to uvádí sovětský autor Mark
Rozovskij ve své hře "Koncert v ...",nebo masy nestraníků,kteří o ničem
nerozhodovali a nikdo se Jich také na nic neptal? Všechno vycházelo přece z politbyra a LJV.
Sám v komisi pro zpracování Programu KSČ říkáte "že strana v šedesátých letech nenastolila nové programové úkoly...a že to bylo Jedr-cu z
příčin krizového vývoje." Odchod p.3ilaka a p.Kempného právě po létech,
v nichž se tak výrazně projevil úpadek socialismu Je Jen náznakem nutnosti,která Vás čeká v plné šíři a důsledků.aby se Vám mohlo věřit i v
otázce schopnosti kulturně řešit vztah státu ke katolické církvi v Jednání s jejím Jedině pravoplatným představitelem kardinálem Františlctrn
Tomáškem,
Ujištuji Vás,na věřící se můžete spolehnout. Vím to. Byl Jsem 3.11,68
na
v ataromÉ.stkém náměstí a modlil se na místě,kde vítězstvím opojený lid
sešel z Bílé hory a srhnul parná*. n*l< -ktrskéfxj vit6i»tví nad švédy Jen prot o n e byl Qzduben soc+im* Panny Marie.
''

- 20 Bylo nás tam víc a Ještě více všude po kostelích. Jestliže se v Olomouci 11.12.88 represivní moci nedařilo Jak tomu bylo v Bratislavě,nebylo to proto,že tem nebylo dostatek modlících se věřících za návrat
bratra Augustina. Nepřipomínám iniciativy Jiné ani minulé ani budoucí.
Zaráží mně ale sám fakt represe a její následná publicita. Díky za ni.
Bez obětí nemá život Jakýkoliv smysl. Byl by Jen materiálním živočišným živořením. Obětujících proto přibývá. Jakoby právě v tom byla ,
pravá cena socialismu.
Jako pokrokový a proto věřící člověk,Jsem UV KSČ předložil ve zmíněném otevřeném dopise k úvaze náměty,shrnuté do 13 bodů. /pozru red:
K0 č.4/89/. Dovolte mi to připomenout.
Na závěr bych Vám rád citoval definici politiky z našeho katolického hlediska,Jak Je formuloval Jan Pavel II. a Jak Je uvedla zn. BP v
Katolických novinách č.12 ze dne 20.3.1988:
"Tato teologie pozemských realit" vyústuje tedy do "teologie politiky" ,která nesmí být pouze - Jak se říkává - uměním možného,nýbrž Ji
musíme spíše chápat Jako vědu a umění služby práv| proto,že Bůh,v Jehož záměru Jsou dějjny lidstva,má v záměru zároveň i společnost a svěřuje její uspořádání státní moci,aby se dosáhlo společného dobra,přirozeného i nadpřirozeného. Proto "dělat politiku" ve všech oblastech,
i v krajském měřítku,znamená milovat lidskou osobnost a vynakládat
čas,rozum a námahu,aby se vyhovělo jejím potřebám."Politik" pocituje,
Jak Je namáhavé přemýšlet,Jak tíživá Je každodenní snaha při nutnosti
dobře uvážit problémy,aby se potom mohlo správně vybírat a rozhodovat
způsobem rozvážným i konstruktivním zároveň."
Tolik Svatý Otec. Zn. BP k tomu připomíná: "Podle těchto slov by
měl každý katolík nejen od svých zástupců požadovat plnění jejich poslání,nýbrž se také chovat Jako občan."
Což věřící občané nepochybně činí z principiálních důvodů,pro "věčnou odplatu nebeskou,k níž směřují Jednotlivé životy i celé lidské dějiny," dodává náměstek Kristův,Jan Pavel II.
Je Jisté,že "teologie pozemských realit" chce pomáhat člověku vyrovnávat se s Jeho životními obtížemi,ale že tak nečiní pomíjejícími
prostředky,kterévby nenaplnovaly smysl života vyššími hodnotami.
Opět Vás ujištuji svou upřímnou snahou přiznat se k občanské povinnosti připomenout všem a zvláště Vám,právě tuto nutnost dobře uvážit
problémy,aby rozhodování bylo rozvážné
konstruktivní hlavně z hledisek,která nepomíjejí,protože Jsou morální i kulturní zároveň. A nepotřebují přestavbu.
Pokoj lidem dobré vůle!

V Ostravě 18.12.1988

Jan Filip
Arnošta Krpce 10
702 00 Ostrava 1
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Bratislava 23.1.1989
milý brat v Kristu,
přijmi möj pozdrav už druhý v tomtovrokuwa poďakovanie zavdvoJku.Je
tn najkrajší dar.aký mi mflžeš poskytnut. Den příjmu Je pje mna velkým
S-vtatkom a dokial to neprečítám, tak to z ruky nepustím. Cakujem za možnost zverejnenia dvoch dokumentov u příležitosti 65.narodenín otca biskupa Korea,čím sa aj redakcia K0 zařadila medzi gratulantov. Zaslúži si
to robotnícky biskup v robotníckom štáte.
Katolička církev nie Je štátna církev a prdsa n^š štát <;hce v nej
vldlet zříván Ipul try ar 7Ú s-poločnost. Keby si chceli dat poradit naši vedúci,

- 21 veď majů toíko iných starostí,otázku obsadenia biskupských stolpov by
mohli zčásti hned riešit aj bez biskupskej vysviacky. Otec biskup Otčenášek Je ustanoveným biskupom pře diecézu Hradec Králové a len násilím
Je udržovaný Jeho pobyt mimo svojej diecézi. V LitovskeJ republike už
taký případ riešili a dovolili biskupovi,aby sa vrátil do svojej diecézi. "Sovjetský zväz náš vzor", tak sa písalo na transparenty u nás,tak
následujme příklad vo forme biskupa Otčenáška. Robotnícky biskup Korec
Je rodákom z 3ošían,kde Bata založil koželužne,teda patří do nitranskej
diecéze a Jeho ustanovením aj bez vysviacky by mala Nitra svojho biskupa. Keby bola dobrá vflíav skutočnosti a nielen veíkohubo v proklamáci ach a "skutek utek", by sa veía vecí dalo riešií. Administrátor diecéze KrálovohradeckeJ n3 otázku reportérov odpovedal,že dostává od veriacich stažnosti a to nevie,že už sám fakt,že sídelný biskup sa nemfiže úřadu ujat,že to Je velká neprávost?
Vrátil sa Janků z Říma,kde bol len na informačných pohovoroch /po
našom na výlete/ a nič nevybavil. Dajme sa prekvapj{. 3me len v druhej
polovici Januára a do konca roka Je daleko. Pred rokom sa rozbiehala 31
bod ová petici3,ktorá vyvolala ako lavina i iné pohyby u nás,že má z
toho vláda hlavy bolenie. Zatiaí si mtížeme odfajkat splněný,19. bod,
přestalo rušenie zahraničných vysielačlek. I túto skutočnost třeba využívat v apoštoláte šírenia slova. Husák,keď sa predieral k moci sa nehanbil uveřejnit rozhovor v 3piegli,ked dcma nemoho^. Na margo Všetat
bola v Pravdě uve.rejnená odpoved 25 ročného muža z Ustí nad Labem: "U
nás Je cenzura,preto som tu,aby som videi,čo sa deje." V zátvorke redakcia dala poznámku,že cenzura bola zrušená roku 1968,každý občan Je
presvedčený,že existuje dalej v inej forme.
Podpísaný bol záverečný protokol vo Viedni,ktorý bol hned v t^rahe porušenýc Ak bude známa stat o íudských právach,třeba Ju zvereJnit,aby to
ludúa poznali a sa svojich prév domáhali. Závěry o zneužívaní psychiatrie aj u nás sa ešte v případe Gustu neuplatnili. Zvědavý som na odpověď Diensbiera na Gustov list z 2.1.1969. možností Je viacej,ale chýba dobrá völa. Zaráía asistencia lekárov,ktorí sú viazaní zvláštnou přísahou a predsa sa dávajú do služby nepravdy. Okrem známého případu
Gustu,lekár pri ošetřovaní občana s úrazom na hlavě navádzal pacienta,
aby vypovedal,že sa mu to stalo pádom,zatiaí mu to v skutočnosti spösobil orgán SNB.
Němému dečku ani vlastná mater nerozumie,tak hovoří slovenské príslovie,tým menej macocha,ako sa naša vláda chová k veriacim. Preto třeba
prejavit vdjíu,ale ako? Kto vie písat a má k tomu odvahu,nech píše nr.
vládu,aby poznali názor veriacich. Pacem in terris nepředstavuje cirkev
katoličku,Je to Jediná nelegálna štruktura cirkvi. Čítal si zprávu v
čes. KN v č. 4,ako 10.1. přijal Lučan predstaviteíov cirkvi,ako sa na
sebe usmievajú,akoby bolo všetko v najlepšom poriadku. 0 problémoch,
které nás pílla,sa nič nehovořilo.
Dakujem vfetkým,čo sa usilujú udržovat KO pri zdravom živote. Aký bol
ohlas,odpověď lYlinisterstva vnútra na oznámenie činnosti SKL ? DoporučuJem vybrat pre každú diecézu v Cechách a predovšetkým na ÍYtorave nebojácných a aktívnych mužov,aby prácu 5KL ďalej. rozvádzali.
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S > 1 d m 1 j e k ř í ž , ale když už Je Jednou člověk sám na kříži,
tu d o c e l a jirvak -na vš-echno pohlíží. To dělá to rozpjaté sréručí, to Je tím,
že Je výše, že Je sám, a tím, že se tak těžko dýchá, to dělá ta veliká
bolast.
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milosrdenství chci,
ne oběti!

my katoličtí věřící Jsme až příliš známí tím,že řekne-li se půst,má
každý na mysli především Jídlo. V minulosti Jsme byli známí tím,že v
pátek Jsme nejedli maso. Úsměšky Jak na půst od masa,tak i na půst od
Jídla,které museli snášet naši ořsdkové,dnes celkem nejsou. Zásluhu na
tom má nejen zdobrovolnění pátečního půstu, ale především všeobecná sna«»
ha ve společnost«,nrmít "zbytečná kila" a tedy nepřejídat se,držet všemožné diety,nabot být obézní zr.amená být nemoderní.
Půst ovšem ve vědomí věřících stále znamená: postit se od Jídla. V
posledních letech se k tomuto mínění přidává snaha z fYledugorJe: půst o
chlebě a vodě každou středu a pátek. Ve světle dnešní lékařské vědy,
není třeba dokazovat prospěšnost postů. Kdo chce duchovně růst,musí se
nutně postit v Jídle,předavším však v pití alkoholu a kouření. Asketický hlasatel evangelia má u moderního Člověka nejen sympatie,ale i daleko větší naději na úspěch.
Avšak nám především a ve všem,tedy i v postě Jde o pochopení Kristového ducha a o Jeho následování. Ježíš nám ukázal,že vždy před důležitým rozhodnutím v životě se postil a dlel na modlitbách« To však vždy
dělal v soukromí. Ve společnosti se choval tak;že nepřátelé o něm říkali, že Je pijan a Jedlík. [Yly však víme,že především byl maximálně liaský.
A určitě i dnes by pohoršil mnohé úzkostlivé dušičky,kdyby podnapilým
svatebčanům zaobstaral další "přísun" vína,Jen aby svatební veselí pokračovalo přes celou noc. V tomto světle vidíme nejen božskou tvář
Krista,ale i Jeho lidské srdce. Chápeme též,proč tak nenáviděl farizeje,
kteří lidskou stránku u člověka deformovali. A pak v tomto duchu chápeme i Ježíšův příkaz: milosrdenství chci a ne oběti.
Uložme si tedy i my "půst milosrdenství"•v[Ylilosrdenství především
pro ty,kteří Jsou nám nejblíže. íTly ženatí buďme milosrdní na svou ženu.
Neznepokojujme se tolik nad tím,že naše ženy Jsou především pečlivými
"ITlartami". Naztrpčujiae život acbě ani Jim tím,že třeba večer s námi si
nečtou v Bibli,ala stá^e něco do noci dělají a pečují o domácnost. I za
toto děkujme Pánu,neoot každý bude souzen podle obdržených hřiven. A
Jestliže obrazně řečeno,ta největší hřivna pro naši ženu Jsme my jejich
manželé,pak mají zásluhu na tom,že naši hřivnu vědění nám pomáhají rozmnožit tím,že nám dopřávají česun Pán Je Jistě Jednou pochválí za to,
že nám pomohli rozvinout naši osobnost,že nám pomohly uplatnit především
dar pro věčnost - lásku. Tu lásku čistou a věrnou,kterou prokazujeme Jen
Jedné ženě na tomto světě,Jen Jedné ženě našeho života: naší manželce.
A musíme děkovat naší manželce,že můžeme prokazovat lásku i našim
dětem.^Jsou kolem nás manželství,kde žena děti mít nechce. Uvažme,kolika
rozvodům a vůbec tragediím v rodinách by se zabránilo,kdyby bylo více
milosrdenství. Všichni Jsme přeci hříšní a všichni budeme Jednou nesmírně štastni,když bude nad námi milosrdný náš Pán. Dobře to Pán říká:
"Jak můžeš milovat Boha,když nemiluješ svého bližního". A kdo Je víc náš
bližní,než naše žena a naše děti?
Prot o tě,Pane,v této svatopostní době prosím,at vedle mých postů,o
kterých nikdo z lidí nic neví,ví ale každý člověk,kterého v životě potkám, že Jsem plný milosrdenství a lásky, kterou především v nejvyšší míře chci prokazovat své ženě a svým dětem! Amen,
J.S.
- o - o - o - o -

Z porady ordinářů v listopadu 1988: Do Kongregací a řádů v ČSR se při—
—
hlásilo 91 kandidátek. Z toho nejvíce 25 u sester sv.Vincence tzv. "modré",pak františkánky,sestry sv.Kříže atd. Z toho byly 4 inženýrky, nejvíce pok zdravotních. sester.
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Milí bratři z redakce Křestanských obzoru.
Blahopřeji a děkuji Vám všem,kdo se nějak svým dílem podílíte na tpmto našem samizdatu. Jako křestan se raduji z toho,že se naše společnost
probouzí z 20./i více/ letě všeobecné stagnace a isolace. Jako všechny
začátky všeobecného národního probuzení,se ani nynější neobejdou bez obtíží. Jako křeštané nemůžeme chápat i dnešní celosvětovou situaci ve
všech svých důsledcích Jako nahodilý Jev,ale Jako dílo Boží prozřetelnosti v časovém úseku. Z toho vyplývá pro všechný nás morální povinnost
přispět každý svým dílem k vítězství Pravdy,k realizaci Božího králoství
zde na zemi. To není utopie,ale nutnost^o kterou /snad i nevědomě/ prosíme v modlitbě Otče náš - slovy: "PřiJďkráloství Tvé". A Boží království není Jen až po smrti! Nebo si ani vůbec nepřipouštíme Jakoukoliv
realizaci zde; angažovanost pro něho? Pokud nejsme ochotni nasadit
vlastní kůži pro obhájení svého křestanského světonázoru,můžeme vážně
pochybovat o své vlastní identitě.
Jsem rád,že většina obsahu KO plně slouží obraně našich nejpronásledovanějších bratří,protože by zatím sotva našli obhajobu např. v Katolických novinách. Bohužel. Stejně se raduji z duchovního probuzení našich odloučených bratří - pravoslavných v SSSR i Jinde. Buďme s nimi
plně solidární. Problematiku přestavby v Sovětském svazu pravdivě charakterizuje v Týdeníku aktualit č.5,str. 5, v článku: "Úvahy o přestavbě z pohledu nestraníka" Nikita Tolstoj, 71 letý profesor fyzikální fakulty Leningradské university,říká: "Přestavba Je revolucí a revoluce Je
vždy něčím,co si někteří lidé nepřejí. Kdyby neměla nepřátele - ty,které
zbavuje nespravedlivě nabytých statků - bylo by snadnější Ji uskutečnit."
Je nám všem známé,že nejde Jen o přestavbu hospodářského mechanismu,
ale i myšlení a celkových vzathů. ÍYly křestané máme dnes velkou šanci.
ÍYiůžeme, Jak Bůh dá,bud celkový vývoj svojí netečností ze strachu, neustálým podezíráním a svárlivostí ve vlastních řadách,velmi zpomalovat.
Anebo svojí uváženou aktivitou a angažovanostívve všech směrech náboženské činnosti,pochopením znamení doby a zvlášt odpuštěním ve Jménu
Lásky - uspíšit realizaci Božího králoství. Nečekejme nějaké zvláštní
direktivy,Bůh ví odkud.
Po lidské stránce Je třeba podporovat v přestavbě všechno,co napomáhá
ke sblížení,důvěře,spolupráci a spravedlnosti pro všechny. Po duchovní
stránce nic Jiného,než plně žít.evangelium do všech Jeho důsledků. I zde
platí - méně slov, více činů. A v neposlední .řadě, neb^át se..do osobních
prosebných modliteb zahrnout i státníky. (Yl.Gorbagova zvíášt,protože Jeho odpovědnost i tíha a nebezpečí úřadu Je zvláš.t těžká, a co.zmůže Jen
člověk,není-li podpírán Boží pomocí.
•"
:„
S přáním neustálého duchovního růstu v Boží přízni
Váš vděčný čtenář
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Rudé právo
ČTK
Synodní rada českobratrské církve evangelické
Staršovstvo ČCE v Neratovicích - Libiši
V rudém právu z 20.ledna t.r. byly v článku nazvaném "Rozvratníkům
nelze ustupovat" zveřejněny výroky,které údajně vystihly stanovisko
"našich věřících", to Jest i naše. V souvislosti se sebeupálením Jana
Palacha se tu hovoří o "zbytečné smrti", která nepřinesla nic Jiného
než "^Bfi utrpení rodině e těm,kteří ho měli rádi".
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Toto stanovískozásadně odmítáme. Právě Jako křest§né nejsme oprávněni předčasně vyslovovat takto svrchované soudy,nebot věříme,Že teprve
poslední soud zjeví hodnotu a dosah všech skutků člověka.
Před Palachovým činem stojíme v úctě. Jeho okolnosti a motivace nám
nedovolují uvažovat o něm Jako o události,která se nás netýká a ha
které nemáme svůj díl vlny a odpovědnosti»
Přijímáme Palachův čin Jako projev lásky k národu zaplavovanému
lží,Jako sebeobět přinesenou pro to,aby lidé žili v pravdě. Jeho čin,
uložený v naěí paměti individuální i kolektivní,Je pro nás ostnem,který Jitří naše svědomí,připomíná nám,že Jsme odpovědní za své spoluobčany, Jsme^Jim povinqváni službou,Jež s sebou nese odříkání a bolest.
Zároveň vnímáme Palachův čin Jako stále dotírající otazník nad skutečnou hodnotou našich životů. Nejsou naše radosti "ze života,z práce,
z rodiny",kterých se Jan Palach zřekl,Jenom hezkým pojmenováním pro
naše sobectví a sebespokojenost? Jaký smysl a cíl má náš každodenní
život? Jak obstojí naše životy před soudem toho,který sedě po pravici
Boží,neměl většího milování,než položit život za přátely své /Janl5,15/
a který přijde soudit živé i mrtvé?
Podepsáni:
Zdeněk Bárta, Dr.Zora Bártová, Václav Blábolil, fYlichael Dus, (Tlarkéta
Háková, Tomáš Hanči, Dr.František Hodik, Tomáš Hrubý, Magdalena
Kellerové, 2uzana Kellerové, Jaroslav. Kolafa, Barbara Kolafová, Martin
Litomiský, Martin (Dandier, mariefflandlerová,Jan Mazel, Jiří Mellan,
Or. Jan Payne, Jiří Payne, Petr Payne, Halka Payneová, Lenka Payneová,
Liroslav Pfann, Hana Pfannová, Jan Růžička, Mirgslav Růžička,vDr.Tomáš
Růžička^ Jana Růžičková, Miloš Rejchrt, Michal^Šimek, Helena Šimková,
Martin Simon, Martin |imsa, Jana Simsová, Jan Šilar, Ondřej štindl,
Jan Stulc, Or.Viktor Žárský.
22. ledna 1989
» o — o — o — o — o— o —
Okresní soud v Trutnově 1.11.1988
ROZSUDEK JMČNEM REPUBLIKY - 1 T 113/86
Okresní soud v Trutnově rozhodl dne 26.března 1986 v senátě složeném
z předsedy JUDr.Jiřího Grulicha a soudců Jaroslava Pospíšila a Miroslavy Jezdlnské,v hlavním líčení, t a k t o :
Obžalovaní:
1/ Karel J o u d a 1,
nar. 9.5.1949 v Trutnově,dělník n.p. Tiba,závod Kocbeře,okr.Trutnov,
trvale bytem Kocbeře čp. 16,okr.Trutnov,t.č. ve vazbě ve věznici MS
č. 1 v Hradci Králové,
2/ Milan V a l e n t a
nar.18.6.1941 v Pardubicích,dělník n.p. Texlen Trutnov,trvale bytem
Trutnov IV,ul. U hřiště čp. 376,
J s o u

/

v i n n i

že,
Karel Joúdal nejméně od r. 1977 a Milan Valenta,nejméně od r.1982,
až do současné doby odesílali da zahraničí,zejména do zahraničních.rozhlasových vysílačů.,dopisy a pohlednice,ve kterých mimo Jiné uváděli
nepravdivé nebo hrubě. zkreslené skutečnosti o poměrech a »tavu CSSR
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s úmyslem,že tyto pesáže z jejich dopisu a korespondence budou zveřejněny v zahraničních vysíláních těchto protisocialistických rozhlasových
stanic,čímž měli úmysl poškodit dobré Jméno republiky v cizině a její
zájmy,přičemž obžalovaný Joudal za uvedenou dobu takto odeslal do zahraničí nejméně 20 dppisů a 20 - 30 pohlednic a obžalovaný Valenta nejméně 20 dopisů a pohlednic se shora uvedeným obsahem,
t e d y oba,jako českoslovenští občané se dopustili Jednání pro společnost nebezpečného,které bezprostředně směřovalo k dokonání
trestného činu a Jehož se dopustili v úmyslu trestný čin spáchat,přičemž k dokonání trestného činu poškozování zájmů republiky v cizině tím,že rozšiřovali v cizině nepravdivé zprávy o
poměrech v republice,nedošlo.
Tím
s p á c h a l i
oba pokus trestného činu poškozování zájmů republiky v cizině podle
§ 8/1 k § 112 tr. zák. a
o d s u z u j í
se
obžalovaný Karel Joudal podle § 112 tr.z. k trestu odnětí svobody v
trvání d v a c e t i d v o u
měsíců.
Podle § 39 a/ odst. 2 písm. a/ tr.z. se k výkonu trestu zařazuje do
p r v n í
nápravné výchovné skupiny.
Obžalovaný (Ylilan Valenta podle § 112 tr.z. k trestu odnětí svobody v
trvání š e s t n á c t i
měsíců.
Podle § 58 odst. 1 písm. a/, § 59 odst. 1 tr.z. se výkon trestu podmíněně odkládá na zkušební dobu
tří
roků.

Podle § 55 odst. 1 písm. a/ tr.z. se obžalovanému Karlu Joudalovi
ukládá trest propadnutí věcí,a to skřínky s razítky.
Podle § 73 odst. 1 písm. a/ tr.z. se obžalovanému Karlu Joudalovi
ukládá zabrání věcí, náboženské literatury, a to:
Nebojte se života^ Katechismus, Lebo i moj otec, Nový zákon, 5etkání,
Vedeli sa obětovat, Ked zakvikne, Rumovisko, Dva středy - však Jeden
kruh, ÍYlyslitelia a myšlenky, II. Vatikánský sněm, Modlitebník -spevník,
0 lidských vztazích, Dokumenty II. Vatikánského koncilu, Život v Kristu,
Katechismus pro dospělé, Přírodní vědy neznají žádnou evoluci, ffloravgké
exultet a On chce naše srdce.
O d ů v o d n ě n í :
Obžalovaný Karel Joudal se po r.1968 počal zajímat o západní styl života,což ho přivedlo k tomu,že prostřednictvím korespondence,zasílané
do různých zemí,se zaměřil na získávání různých katalogů,tiskovin,pohlednic cizích měst a zemí. Šlo mu Již v té době o soustředění materie
álů,zdůrazňujících výhody života v kapitalistických zemích. Na Jeho myšlení zapůsobilo i poslouchání zahraničního vysílání některých západních
rozhlasových stanic,zejména však těch,které byly zaměřeny protisociali sticky a byly vysílány v češtině.
V r. 1975 sl obžalovaný zakoupil tranzistorové rádlo a zaměřil se na
poslouchání rozhlasové stanice Svobodná Evropa. V té době také počal
získávat adresy dalších rozhlasových stanic západních zemí,Jako např.
Radia Eguador, Monte Carla a Canada. Po získání adres začal s těmito
stanicemi kox'es.prH-Kiovat a zpočátku požadoval zahrání různých hudebních
skladeb. Svoji korfc3f>oTKÍencl pak rozšiřoval.
- o - o - o - o -

- 26 č. j. Nt 124/86 _ 728
U s n e s e n í
Okresní soud v Kroměříži rozhodl ve veřejném zasedání dne 9.2.
1989 v trestní věci obv.Augustina Navrátila,nar.22.12.1928 v Lutopecnách,okr. Kroměříž,trvale bytem Lutopecny čp.14,okr.Kroměříž,hrailaře
ÍSD Kroměříž,t.č. v OÖNZ - PL Kroměříž,ve věci ochranného léčení,
t a k t o :
'
^odle § 351 a/ tr.ř. a § 72 odst.4 tr.zák.se ochranné léčení nsychiatrickě ústavní,které bylo uloženo obv.Augustinu Navrátilovi,nar,
22.12.1928 v Lutopecnách,okr.Kroměříž,trvale bytem Lutopecny čp.14,okr
Kroměříž,usnesením okresního soudu v Kroměříži ze dne 13.9.1988,č.j.
Nt 124/86 - 532,ve soojení s usnesením Krajského soudu v Brně ze dne
30.9.1988,sp.zn. 8To 448/88 p ř e . m ě ň u j e
na ochranné léčení psychiatrické ambulantní.
Podle § 353 tr. ř. se z a m í t á
návrh obv. Augustina Navrátila
gen.shora na propuštění zcela z ochranného léčení,které mu bylo uloženo
usnesením okresního soudu v Kroměříži ze dne 13.9.1988,č.j. Nt 124/86
-532,ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně, sp.zn. 8 To 448/88.
O d ů v o d n ě n í :
Usnesením okresního soudu v Kroměříži ze dne 13.9.1988,č.j.Nt 124/
86-532,ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 30.9.198°
sp.zn. 8 To 448/88 bylo obv. Augustinu Navrátilovi uloženo ochranné
léčení psychiatrické ústavní.
Dne 5.11.1988 obviněný požádal o propuštění z ochranného psychiatrického léčení podle § 353 tr.ř. s odůvodněním,že že ústavním léčením
se nemůže zajistit zákaz psaní dopisů,a že nucená psychiatrická léčba
nemůže plnit žádný účel.Poukázal na to,Že hlučné a zakouřené prostředí
mu zvyšuje krevní tlak,způsobuje bolesti hlavy,a že není jeho povinností trpět,aby zásluhou tzv.ústavního léčení,mu bylo ničeno zdraví.Požádal proto o bezodkladn é propuštění z ochranného léčení.
Psychiatrická léčebna v Kroměříži podala dne 28.12.1988 návrh na
přeměnu ústavní psychiatrické léčby na ambulantní.V návrhu uvedla,že
obviněný léčbu vykonává od 28.10.1988,během léčby nebylo námitek proti
chování obviněného,který absolvoval tuto léčbu.Léčba splnila svůj účel,
z lékařského hlediska je ukončena.
Při veřejném zasedání obviněný setrval na svém návrhu a dodal,že
byl léčen psychoterapií,v poslední době se necítí zdráv po tělesná
stránce, vzhledem k prostředí,v němž pobýval v psychiatrické léčebně.
Prim.MUDr.Václav Klíma,primář 0ÖNZ-PL Kroměříž při veřejném zasedání uvedl,že psychický stav obviněného je v současné době natolik kompenzováni, že jeho pobyt na svobodě není z psychiatrického hlediska nebezpečný a doDoručil proto přeměnu ústavní léčby na ambulantní.Dodal,že
obviněný je schopen ambulantní léčby,během ústavní léčby se choval adekvátně , společensky a neměl žádné přestupky proti léčebnému řádu.
Podle § 351 a/ tr.ř. o změně způsobu výkonu ochranného léčení rozhoduje ve veřejném zasedání soud,v jehož obvodu je léčebné zařízení,ve
kterém se ochranné léčení vykonává;proti tomuto rozhodnutí je přípustná
stížnost,která má odkladný účinek.
Podle § 353 tr.ř. o propuštění z ochranného'léčení rozhodne na
návrh prokurátora,obviněného nebo léčebného ústavu a nebo i bez takového návrhu,ve veřejném zasedání okresní soud,v jehož obvodu se ochranné
léčení vykonává.Proti tomuto rozhodnutí je přípustná stížnost,jež má
odkladný účinek.
Soud pro orovedeném dokazování,když hodnotil důkazy jednotlivě i
v jejich souhrnu dospěl k závěru,že ochranná léčba psychiatrická ústavní u obviněného splnila svůj účel ve smyslu § 72 odst.5 tr.zák.Vycházel
přitom,zejména z vyjádření primáře MUDr.Václava Klímy i písemného návrhu OÚNZ - PL Kroměříž,z nichž vyplývá,že ochranná léčba je ukončena,
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tzv.sociální úzdravě obviněného.Soud oroto rozhodl o změně léčby ústavní na ambulantní,když má za to,že v daném ořípadě účel ochranného léčení
splní i léčení ambulantní formou.
Protože ve věci byly Dodány dva odlišné n'vrhy,t.j. na přeměnu leč
by a proDUŠtění z ochranného léčení,musel soud rozhodnout též o návrhu
obviněného,který se domáhal,aby byl propuštěn zcela z ochranného léčení. Vzhledem k výsledkům dokazování byl návrh obviněného o o U e
3^3 tr.
ř. zamítnut,neboí nebyly shlodány důvody,aby byl obviněný podle 3>3 tr.
ř. zcela propuštěn z jakékoliv léčby.
Soud zamítl návrh prokurátóra,kterým se dožadoval vynracování zna
leckáho oosudku za účelem objasněni otázky,zda došlo k sociální úzdravě
obviněného.Z ohledu na provedené důkazy se jeví tento návrh nadbytečným,
nehledě k tomu,že ve věci ochranného léčení musí okresní soud rozhodnout
s největším urychlením a vyžádáni znaleckého posudka b^ si wžádalo
zřejmě delší doby,což je v rozporu se zásadou rychlosti i hospodárnosti
trestního řízení.
P o u č e n

í:Proti tomuto usnesení lze podat stížnost do tří dnů
ode dne oznámení ke krajskému soudu v Brně,prostřednictvím zdejšího soudu.
Stížnost má odkladný účinek.
Okresní soud v Kroměříži,odd.3
dne 9.února 1989.
JUDr.Jindřich urbánek

- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o Rfinistr zdravotnictví a sociálních věcí
ČSF
V Praze dne 6.února 1989
SM - 014 - 2.2.1989
Vážený pane,
na základě Vašeho dopisu ze dne 11.1.1989 nechal jseo prošetři;
Vaši záležitost odborníky z oboru psychiatrie,kteří dospěli
k závěru,že Váš zdravotní stav je stabilizován a další ochranné
ústavní léčení není nutné.
S ohledem na tuto skutečnost jsem požádal ministra spravedlnosti
CSR o urychlené zrušení soudního usnesení o uloženém ochranném
ústavním léčení.Do vyřízení soudních formalit budete propuštěn
domů na základě propustky.
S Dozdravem
°an
Aušus tin Navrátil
Psychiatrická léčebna
Kroměříž

Dr.Prokooec v.r.
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