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ČLOVĚKA

Karel Dostál - Lutinov:
PÍSEŇ

KOROUHEVNÍKA

Proti větrům, mrakům,
proti havranům.^
proti vrahům, drakům,
proti tyranům vlaj korouhvi má!
Bouř tě vzhůru zvedá
v dravém plápolu nesmíš padnout, leda
na mou mrtvolu
nepotřísněnéí
Nesmíš zůstat v prachu!
Bratři, prosím váfe:
chopte beze strachu,
zdvihněte Ji v ráz! Vlaj, korouhvi má!
/ Z cyklu "Písně tvorů"/
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K

SVÁTK0M

VELIKONOČNÍM.

Selený čtvrtek je vigilií Velikonočního třídenní,jehož vítězný
závěr je základem naší víry. "Nevstal-li však Kristus z mrtvých,
marné je kázání naše,marná je i víra vaše.'' / 1 Koř 15,14 /
Ustavení svátostného kněžství při Poslední večeři je především
i pro kněze ve spojení s biskupem výzvou k "oživování Boží milosti,
která je dána vzkládáním rukou "./ 1 Tim 1 ,8 /
Na Zelený čtvrtek měli bychom se zamyslit nad naším nejsoukromějším
vztahem k Eucharistii,která bývá pravidelným posilňováním naší víry
a osvědčenou přípravou k liturgickým úkonům.Generace našich přechůdca
byla více proniknuta dobovým hnutím,jehož představitelem byl např.
sv. farář arský klečící před svatostántem.Jaký příklad svým kaplanům
dávali ftnozí faráři,kteří den co den a často v určitou hodinu s breviářem nebo růžencem vstupovali do kostela k soukromé adoraci! Kněžské
vokace u ministrantů bývaly znatelně podložen** jejich radostnou oltářní službou často spojenou s obtížemi cest,které z vesnic prošlapávali
do farních kostelů.Jaké "'oživení "' kněžského ducha se vlévalo v dnech
Velikonočního třídenní do knězovy duše,lze leckdy až retrospektivně
vytušit v závěru kněžského života ! Je to především rostoucí víra
v příslib našeho Pána:"Kdo jí mé Tělo a pije mou krev,má život věčný,
a já ho vzkřísím v den poslední." /Jan 6,55 /
OSLOVENÍ

VEČÍCÍCH

K

SVÁTK0K

VELIKONOČNÍM.

Bratři a sestry!
Posílám vám a vašim drahým velikonoční přání Božího pokoje
a dobra.Zároveň vás velice prosím,abyste ve svých denních modlitbách
přidávali prosbu,aby bylo dost těch,.kteří se hlásí do semináře a aby
ze semináře vycházeli novokněží,kteří jsou zapáleni jen pro Krista
a pro šíření jeho království.
V tomto duchu jsem s vámi a zplna srdce žehnám vám i vašim
drahým
váš
František kardinál Tomášek
arcibiskup pražský

- 1 Václav

RENČ:
POPELKA

NAZARETSKÁ

Na haře v sadě Getsemane
kmitají louče,chřastí zbraně.
Pochopi,drsná sebranka,
vedená zrádným učedníkem,
sápou se s kletbami a křikem
na bezbranného Beránka.

Ale ach,Je syn lidské matky.
fYlíJí noc před velkými svátky
a město kolotá i v tmách,
flflaria bloudí ulicemi,
sama,tak sama mezi všemi,
Jak umí být Jen žal a strach.

Je souzen kněžskou veleradou.
Otázky záludné mu kladou:
"Tys mesiáš? Tys Boží Syn?"
A když on,živá pravda,mlčí
pění se jejich srdce vlčí
a ústa iplná vzteklých slin.

Ví celým srdcem ví: teď právě
na synáčkově drahé hlavě
stín smrti utkvěl!Jak a kde?
Vtom potká ženy,spěchající
novinou strašlivou Ji řídi:
že synáčka už nenajde.

Po tobě plijí,nový Chlebe!
A netuší,že soudí sebe,
že soudí nás - že soudí hřích
v tom,který všechen hřích a vinu
všech pokolení lidských synů
sám nese na ramenou svých.

Byl souzen,vržen do žaláře.
A ráno půjde před vladaře,
Jenž má soud kněží potvrdit.
lYlíJí noc před velkými svátky.
A v srdci přežalostné matky
Jak blesk meč bolestí se kmit,

"Na kříž s ním!" Na kříž s bídou světa,,
Pán ráje,tesař z Nazareta
Jen proto stal se člověkem.
S ním zemře věčná smrt. 5 ním vstane
k životu lidstvo ukované
v tom hadím Jařmu 0dvěl<éfn#

bolesti,pro níž není Jméno.
A srdce zplna zasaženo,
kleká před Pánem Bohem svým.
- Hle,Popelka má,tot ta cena,
3ěž musí být zaplacena!
A ty ji budeš platit s ním.
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DESETILETÍ

DUCHOVNÍ

OBNOVY

Všech deset let duchovní obnovy národa Je soustředěno k Jedine
osobnosti - světci sv. Vojtěchovi - Vojtěchovi - sjednotiteli Evropy,
Vojtěchovi - volající po mravní opravdovostí, Vojtěchovi - vlastenci.
Vyvrcholení celé obnovy v roce 1997,kdy 23.4.budeme slavit 1000 let
od Jeho mučednické smrti. A to bude jen krok do nového tisíciletí.Protodruhým záměrem obnovy národa Je,aby celý národ vstoupil do tohoto
údobí Jako obnovený,sjednocený,plný nadějné perspektivy. Ptáme se: Co
pó nás toto III. tisíciletí chce? Často o tom hovořil Sv. Otec Jai} Pavel
II, v Mariánském roce,který měl určitým způsobem připravit celý svět
na vstup do III.tisíciletí,flflyse musíme "moc a moc změnit,abychom se
tohoto nového věku dožili. Nynější typ civilizace,ve kterém žijeme,to
Je civilizace nemocná,civilizace,která potřebuje být uzdravena,zásadně
proměněna. A zvláště křestané zde mají zásadní a odpovědnou úlohu.
Ptáte se: V čem má být uzdravena? Celé masy lidí se orientují Jen
na konzum,na hromaděni materiálních statků,na požitek. Avtady se dochází sž tak daleko,že člověk manipuluje s přírodou,vykořistuje přírodu a
z toho
ony pramenící ekologické katastrofy. A nejhorší Je,když
Člověk manipuluje s člověkem - porušují se lidská práva,práva nenarozených dětí,atd. Pokud budeme žít takovým životem,tak můžeme říci otevřeně,že takto nepřežijeme. (Yly chceme přežít,my chceme vstoupit dd III.
tisíciletí. Abychom do něho vstoupili radostně,chce to přehodnocení
žebříčku hodnot: místo násilí musí nastoupit láska,místo blahobytu musí nastoupit i určitá cesta dobrovolného odřeknutí. (Ylusíme začít se
zásadním - úctu k životu, úctu k přírodě,aby nebyla vykořistoviána,ale
aby bylo vše chápáno Jako Boží stvoření.
Už papež Pavel VI. a nynější papež Jan Pavel II. v tom pokračuje,
se rozhodují pro nastolení civilizace lásky. Proto se musíme učit Jít
krok za krokem novému životnímu stylu. A žít životem lásky Je typ pro
všechny. A proto máme my,křestané,velikou šanci vnést tyto zanedbávané
duchovní a mravní hodnoty do života společenského. Už první křestané
byli středem pozornosti, proto se Jim dostalo onoho správného ohodnocení od pohanů:"Hleďte,Jak se milují!" Abychom k tomu dozráli i my,vyžaduje to od nás velikou "fušku". Nechceme to zvládnout za rok. Proto
se máme rok za rokem věnovat určité oblasti našeho života - života církve i společnosti. Uvědomit si za ten rok,co v té nebo oné oblasti života děláme špatně,co musí být změněno,aby to bylo lepší.
Nemůžeme o tom Jen "mudrovat",ale prakticky s tím začít.
1. Jednotlivé oblasti Jsou dány tématem na každý rok. A každé téma Je
spojeno s Jedním přikázáním Desatera,které Je zde vysvětleno pozitivně ,kladně. Známe to dobře: Nezabiješ,3le už loni Jsme ho prožívali Jako služba životu - ;od početí až po smrtelné lože. Nebo: Nepokradeš - ale my ho chceme vidět kladně - Dobrá práce pro církev,pro
společnost,odpovědnost za práci. A z toho pak pramení téma roku:
loni to byla služba životu,naní víra v moderním světě,rodinný život,
• výchova a vzdělání...
2« Každý rok ,každé téma má tvář Jednoho tiebo více světců z naší české
krve,kteří Jsou nám bližší. Ten světec - to není nějaká sádrová socha pro parádu,ale Je vybrán k tématu,3by nám přiblížil způsob ži' vota v této oblasti. Bl. Anežka Česká se*věnovala trpícím a nemocným,
proto loňský rok byl věnován péči o nemocné a vůbec o život. Bl.
Zdislava byla matkou,manželkou,vzornou vychovatelkou a proto si Ji
postavíme do čela roku,kdy se hovoří o rodinném životě. Každý světec
- to Jsou kořeny našeho kresrtanství. Náš národ nevisí v "luftě",aJ.e
má hluboké kořeny. A právě V osot>átíh- -svatý-cť» ty kořeny poznáváme a
můžeme z nicU čerpat síIj-v

3. A každý ten světes minulosti Je spojen s nějakým řeholním způsobem
života - Anežka Je spjata s františkány,světci tohoto roku sv.Kl.fYl.
Hofbauer a J.N.Neumann Jsou spjati s redemptoristy, bl. Zdislava
souvisí s dominikánským řádem. A pokud tomu tak Je,tak v tom roce
bychom měli poznat i tu duchovní tvář toho řeholního společenství.
I právě ta řeholní skupina by se měla v národě uvést,představit^kázat svou životní sílu. Zvláště v tomto období by se měla každá rodina nabídnout,aby se projevil zvýšený zájem o řeholní život a Jednotlivé řády a kongregace žen rebo mužů. Je to opět veliká šance.
4. Každý světec,světice Jsou spjati, s určitým krajem,diecézí. Každý rok
by se měla ta oblast ukázat v plné kráse a hodnotě víry. Ukázalo to
v loňském roce Praha,která Je spjata s působením bl. Anežky,byla konána k její poctě celonárodní pout a Ještě Jiné akce. Letos mají tu
možnost dva kraje: českobudějovická diecéze se bude snažit nabídnout
ze života sv. J.Neumanna,rodáka prachatického. Od ;nás to chce také
zvýšený zájem o ten kraj,seznámení i třeba osobní návštěvou s tím
posvátným místem.
V tomto vidíme Jeden z možných prostředků zvýšeného zájmu o opravdovou duchovní obnovu. A těch prostředků Je Ještě celá řada a té bychom
mohli věnovat pozornost příště. Uvažujme o slovech,která Jsme nyní sly
šeli. Pán si nás bere Jako věrné apoštoly, aby se před našimi zraky proměnil. A bral si Je tam z toho důvodu,aby se i oni po nějakém rocs proměnili. Vrchol Je před námi. Vy J d ě m e , p o k u d
J e š t ě
stoj í m e !
— o — o — o — o — o — o —

JDI

DO

NEMOCNICE

JDI DO NEMOCNICE, abys uviděl lidské utrpení. Skutečné utrpení a
skutečnou bolest na kraji spěchajícího města«
,
Upravené pěšinky,lidé v bílích.pláětích,pavilonky s prosluněnými
okny. A za nimi...
Bolest,skrze kterou se lidé znovu rodí k životu,ale též k*íž,na němž
vyčerpané lidské tělo strne v smrtelné úzkosti a nehybnosti.
Rodiny zde plynou nejpomaleji z celého světa. Hodiny utrpení.
Člověk na lůžku Je sám. V nemocnici se hroutí tolik staveb a plánů.
Je to 10. zastavení křížové ce%ty - zbavení šatu. Všechno se musí na*
chat venku.
JDI DO NEMOCNICE, abys uviděl ŽIVOT v Jeho celistvosti. Již teď,
mezi kolébkou a prosklenou stěnou krematpria. A děkuj,raduj se a jásej
pro každý den,který Jsi dostal.
I kdybys neměl nic,Jenom to,že stojíš zde,Je 2ázrakem UÁ5KY,
kterou sis nezasloužil
v
Uvědom si Ji kon#čně - vždyt Je
tak blízko. Přijmi Ji,at se.tvá
duše stane''jejím "příbytkem a láska »t v iobě 2Ůstane Jako Jedinný poklad,který si můžeš ppqeohat i.tehdy,
až
b u d e š
m u s e t
o p u s t i t
o p r a v d u
v š e c h n o »
t
• Q » 9 « O • a * Q •
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číslo 5/1988
příloha č. 3
119 02
Praha 1 - Hradčany, Hradčanské nám. 16/56 tel. 53 95 48

PANNA- MARIA

A

MÍSTO

ŽENY

V

CÍRKVI

i-Při poslední večeři nebyla Panna Maria mezi apoštoly a proto nebyla
plřitomna ustanoveni Nejsvětější svátosti oltářní,když Pán Ježíš řekl
apoštolům: "To čiňte na mou památku."
Je naprosto Jisté,že kdyby Kristus chtěl,aby Panna Hflaria přinášela
Nejsvětější obět mše svaté, určitě by ustanovení Nejsvětější Svátosti
učinil za přítomnosti své Matky.
Ale Matka Ježišova měla v ustanovující se Církvi Jinou úlohu. Měla "
být svědkyní Kristovou svou přítomností mezi-vyvolenými apoštoly,měla
v

Jim svým životem dávat příklad pravého bezúhonného křestanského života
a všech ctností. Panna Maria měla svým životem stálé modlitby podpírat
Církev,být její ochránkyhí a pomocnicí.
Za hlavu Církve ustanovil Pán Ježíš apoštola Petra slovy: "Ty Jsi
Petr - Skála - a na té skále zbuduji svou Církev a pekelné mocnosti Ji
nepřemohou" /Mat. 16,18/. Proto se Pán Ježíš za apoštola Petra i zvlášt
modlil: "Já Jsem za tebe prosil,aby tvoje víra nepřestala. A ty potom,
až se obrátíš,utvrzuj své bratry" /Luk. 22,32/. Petr dostal nejvyšší moc
pást Kristovo stádo; "Pas mé.beránky... pas moje ovce"/Jan 21,15-17/.
*Tobě dám klíče od nebeského králoství": co svážeš na žěmi,bude svázáno
v nebi,a co rozvážeš na zemi,bude rozvázáno v nebi" /Mat. 16,19/.
Posloupnost po sv.Petrovi má v Církvi Jedině papež a proto Jen on má
v Církvi moc Ji řídit a soudit. Jemu pomáhají biskupové^nástupci ostatních apoštolů a Jim Jsou k pomoci kněží.
Místo ženy v Církvi Je v následování Panny Marie. Mají být svědkyněmi
Kristovými tím,ie svými modlitbami a příkladem budou přinášet Krista na
každé místo,kam je Bůh posílá,přijímat podle příkladu Panny Marie s
láskou všechno,cq Bůh poaílá nebo dopouští, a to vždy v radostné .důvěře,
že Jen touto životní cestou vejdou jednou do nej>ětší plnosti věčného
života.

• Ú • o • o - o ** o o

Slovo života pro věřící na březen 1989

"Kristov£m_Jménem_^

/2 Kor 5,20/

Bjih ném dal vrcholný důkaz své lásky na kříži smrtí svého Syna.
Smířil se sebou lidstvo.které se hříchem vzdálilo. Sv.Pavel zdůrazňuje,
že Kristus svěřil apoštolům úkol nést světu radostnou zprávu o smíření,
které se uskutečnilo.
Z toho vyplývá celá velikost a důležitost apoštolské služby Jako
spolupráce na spásném díle Božím. Proto ta neléhavá výzva,kterou se
apoštol obrací ke společenství v Korintě,aby ochotně přijalo smíření,
které Gtec nabízí skrze apoštolovu službu.
í
Tato slova sv. Pavla směřují k tomu,aby korintské společenství plně
přijalo za své,co Jim nabízí svou službou vážně ohroženou Jistými kazateli, kteří lstivými uskoky a předstíranými důvody se snažili společenství odtrhnout od apoštola.
Sv. Pavel se dožaduje uznání své atority věrohodného hlasatele
Kristova, Jemuž by se měli přizpůsobit všichni věřící i všichni přisluhovatelé evangelia. Činí tak ve Jménu své veliké lásky ke Korintčanům i ve Jménu svého povolání, kterého se mu dostalo od Ježíše na
cestě do Damašku.
Tím vyslovuje zásadu vrcholně aktuální: Bůh si přeje používat služeb lidi, aby lidk spasil. Kristus si vyvolil apoštoly a jejich spolupracovníky a svěřil Jim své slovo i prostředky své miljsti,aby uskutečnil naše smíření s Bohem a mezi námi. Proto Jednota s apoštoly a
jejich nástupci Je nevyhnutelnou podmínkou plného křestanského a církevního života.
Slova tohoto měsíce nás varuje před nebezpečnou a stále se objevující snahou: oddělit Krista od Jeho služebníků.
Sv. Pavel nám ade dává velmi Jasně na srozumněnou, že tento způsob
uvažování neodpovídá tomu, Jak vše vidí sám Ježíš. Jednota s Ježíšem
prochází skrze Jednotu s Jeho představiteli a pověřenci Jím ustanovenými.
Žít slovo života tohoto měsíce zvláště pro katolíky zrramen-á prohlubovat Jednotu $ biskupy a zvláště s papežem a přesvěd&enim, že tato
jejich věrnost apoštolské službě z nic+vtlucte činit stále věrohodnější
křestany»

A

CO

BUDE

DÁL
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V Praze byly vyneseny rozsudky nad Václavem Havlem a nad dalšími sedmi inspiratory veřejného shromáždění v polovině ledna s tristním jáverem památky ^pna Palacha při 20.výročí ;}eho dobrovolné smrti.
Václav Haval 7nebyl cice pově-šen na kříi,ale byl postaven na pranýř v
Rudém právu,které na pokračování předklácté veřejnosti Jeho curriculum
vitae a Je komentuje. Václava Havla komentují tské čtenáři RP,3eéni
shodně s tím,co Je o něm psáno a se značným pohoršením:"Tak \ o M e byl
Václav Havel!" - Byl. Jakoby Václav Havel už nebyl. Jakoby Václav Havel
byl už dočista odepsán. Jíní pochybují o věrohodnosti Jeho difamace a
další se táží:"Proč RP nepsala Již dříve o Václavu Havlovi. Dříve,kdy
měl možnost nějak promluvit,sg obhájit,něco přiznat,něco vysvětlit,něco
nebo všechno popřít1?! Za vězeňskými mřížemi sotva může RP odpovídat.
Ti,kdb Václavu Havlovi věřili,kteří šli za ním,kteří ho přijímali,
^sou nyní v situaci učedníků ve večeřadle»"kde byli ze strachu před
Židy za zavřenými dveřmi"/Lk 24,37/ nebo v situaci těch dvou,kteří raději opustili Jeruzalém a hlfedali bezpečí v Emau2Ích,protože "doufali,
že on Je ten,který má vykoupit.Izrael",/Lk 24,21/a byli zklamáni.
Křestanskérobzory se dívají na„věc£ a události z pohledu dějin spásy,
které Ještě'nebyly ukončeny a každý at chce či nechce"v nich sehrává určitou roli. Rozhodně by každý křéstan měl mít na mysli slova Písma:"Bůh
3e naše útočiště,naše síla,pomoc v soužení vždy velmi osvědčená"/Ž46,2/.
Na sjezdu dramaturgů pronesl /snad/ fóiloš Kopecký slova: "GorbaČov,přeloženo do češtiny zní naděje!" Jistě s-tím souhlasí,kdo si prostudoval
Gorbačovu knihu "Přestavba a nové myšlení".. Nesmíme však přehlédnout varování Písma: "Běda člověku,který svou naději klade do člověka". Člověk
má jen lidské mužnosti,avšak i ty Jsou omezené a vratké. Kolik už bylo
těch,kteří dávali naděje? Proto ani Václav Havel,Jakkoliv ho přijímáme
pozitivně,nemůže být předmětem našich nadějí a tím také případných zklamání po událostech poslední doby. V úvodu I.listu Timoteovi píše apoštol
Pavel: "Ježíš Kristus Je naší nadějí" a kdo dobře poznal Otce kardinála
Tomáška,ví,že právě tuto naději má na mysli a nám Ji klade na srdce.
Naděje Je velmi potřebná i ve sféře časných záležitostí. Naděje dává sílu k překonávání rozmanitých" obtíží,pomáhá žít,vlévá optimismus*
Z pohledů na současnou realitu máme naději,že se uskuteční; pásmo důvěry a spolupráce i společný evropský dům,o němž Jako první mluvil. Sv.
0tecvJan Pavel II.- Realizace těchto nadějí nespočívá Jen v rukou nás
křestansky věřících,ale všech lidí dobré vůle a my tuto dobrou vůli,at
už prich ází z kterékoliv strany, vítáme a chceme s ní spolupracovat, jfnáme
my věřící křestané pro tuto dobrou vůli v naší situaci něJaké" konkrétní
důkazy? Zatím ne,ale Jsou zde její náznaky,které s důvěrou přijímána Jako poqtivě myšlenše fílám na mysli síova předsedy vlády C3R F.Pitry při.
setkání s představiteli církví a náboženských společnost^ dně 2lVúrrorá
t.r.,kdy Je ujistil,že "vláda ve své činnosti se soustředuje na plnění
těch úkolů,které nejvýrazněji ovlivňují uspokojování potřeb občanů," To
znamená,že občané-neJsou zcela spokojeni. Domnívám se proto,že ten nečekaný zvrat pietního aktu k uctění Jana Palacha,který svůj mladý a nadějný život položil na oltář vlasti,měl na Václavském náměstí roznětku.právě v nespokojenosti mnohých občanů,kterou nelze popřít,o které se otevřené, konkrétně a vážně hovoří,že zde nebyl záměr zneužít tohoto pietního
aktu k demonstarci nějaké opoziční síly a úmyslů destabilizovat naše společenské zříženíyto by Jistě byly rozsudky mnohem tvrdší. Řeč práva a
3ól"oriu se zde rozchází s Jazykem propagandy.. Je třeba se vrátit k tomu,
sovětský tisk "o událostech,které vzrušily Prahu a celou zemi",
rodle komentáře svého pražského dopisovatele a zpravodaje S.Vtdušina napsal sovětský tisk: "VČeskosLov-ejnafcu tempo reforem»f+^v^pokcrju Je, v ekonomice národa Jp rremiio pi*ibi,ómC>., l}<ié.
»f>o*CTJ3Ärr* /J/&e iíóscsbcjváním

- 7 vnitřního trhu,Jsou i problémy v sociální sféře • ve společenském životě. Zvláštní nespokojenost vyvolává lhostejnost určité části mládeže"! / Echo, - Lid.dan. 2,5.1.1969
Ve svém projevu 21.února s.F.Pitra uvedl dále:"Je samozřejmé,že v
probíhajících procesech si hledají své místo /I/ i církve a náboženské
společnosti.Přitom nelze přehlédnout od skutečnosti,že Ještě na obou
stranách působí předsudky a bariéry vytvořené v minulostiH a ujištoval,
že "stát bude dbát o důsledné respektování autonomie /!/ církevních
vnitřních vztahů,ve kterých se realizuje princip svobody svědomí." Tato slova Jsou pro nás věřící křestany velmi pozitivní a povzbudivá,protože máme za sebou trpké zkušenosti z doby nedávné i současné^která
mluví o opaku. Aniž bych se chtěl uchylovat k zahořklému obvinování,
chci Jen namátkou připomenout,že přes všechna oficiální ujištování
"v tuzemsku i v cizině" o náboženské svobodě v naší zemi,byli Jednot
livci či skupiny,které toto právo církvím upíraly. Tak kupř:učitelka
Zš se táže'vě třídě:"Je zde mezi vámi Ještě nějaký blbeček,který chodí
do náboženství a do kostela?" - Což znamená: tím blbečkem Je také otec
a matka,kteří dítě do náboženství přihlásili a také kněz,který náboženství na škole vyučuje. Nebo: příslušník pohr.odd. VB „kontroluje
mladší paní. Nahlíží do jejího občanského průkazu a táže se:.. "Kde Jste
byla". - Když odpoví:"v kostele", - tak ho to rozesměje a dodává: "To
Jste měla tak slabou chvilku? Míváte takové slabé chvilky čafeto?" Jsme
tedy všichni asi slabomyslní,kdo chodíme do kostela..... A další příklad
"náboženské svobody". Zastaví předseda MNV místního faráře a ptá se,
kolik měl v neděli těch svých oveček na mši. Uveďte počet. Opraví ho
přesným údajem a napomene: "Do stovky vám to budem trpět." Studentce
Je položena otázka: "Jaký váš vztah k náboženství?" - Ačkoliv Je to věřící katolička,odpoví: "S náboženskou otázkou Jsem se Již vyrovnala."
- Druhá otázka: "Kdyby na vás naléhal váš snoubenec, abyste měli odda.vky
v kostele,co byste mu řekla?" - Dívka odpoví:"Známost nemám,na sňatek
Ještě nepomýšlím". Když tazatel odešel,řekly její kamarádky:"Ten měl
ale pitomé otázky!"
Jsem přesvědčen,že v těchto a dalších případech šlo Jen o Ojedinělé
"přehmaty" a že pokud byly hlášeny příslušným institucím,takový způsob
ateizace by byl odmítnut. Proto ve slovech s.F.Pitry máme oprávněnou
naději,že se podobné invekce Již nebudou opakovat.Chci tomu věřit.
Pozoruhodná byla také odpověď preláta L.Horkého,kap.vikáře brněnské
diecéze mluvčímu ČTK na otázku o kvalitě a úrovni vztahu našeho státu
a římskokatolické církve. Odpověděl: "Kvalita a úroveň...Je dána vztahem marxismu k náboženství. Na tomto základě Je také postaven vztah
státní správy k věřícím spoluobčanům. Je třeba říci,že v poslední době
doznala interpretace tohoto vztahu Jistých změn" a na otázku zda dialog
mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi přináší konkrétní
výsledky odpověděl s.Pitra zástupci ČTK: "Rozhodně ano.Vposledhí době
byly na tomto poli učiněny konkrétní kroky". A zde se musíme zamyslet
a tázat: nevedla k těmto konkrétním krokům ona podpisová akce z podnětu
Augustina Navrátila? Je Jich zatím uboze málo,skoro nic.Vláda dovoluje
přijímání kandidátek do ženských řeholí ve službách charJtních ú s t a vech.
0 Jáhenské službě Již u nás rozhodla porada našich ordinářů,avšak
příslušné dokumenty budou zveřejněny až po příslušném schválení. Zatím
zbývá čekat a modlit se! - Na diakonát Jíž čekáme od r.1967 "/prováděcí
předpisy/. Takže Jaké konkrétní kroky?
Předseda vlády C3P F.Pitra nám dal Již 2.11.1988 útěchu z naděje,
když oznámil,že byl utvořen sekretariát vlády pro věci církevní,který
na úrovni ústředních orgánů státní správy,bude zabezpečovat vzájemně
prospěšnouvkoordinaci ve vztahu státu k církvím.K tomu navíc další a
další ujištování. Zatím se ukázala Jen Jako "těšínksá Jablíčka". StáTe
Ještě trvá tendence "určit a pak nadiktovat obsah a rozsah náboženských
potřeb státem", Jak se o tom zmínil G+.og kafcdirwál Tonvásek v dopise vládě

- 8 Č55R ze dne 23.4.1988 a navíc,že "církevní politika státem koncipována
před čtyřiceti lety podle ideologie stalinismu nebyla dosud revidoyána,
i když šlo o plánovanou likvidaci víry a církve14. Byla to snad i odpověď pana kardinála Jednomu z hlavních představitelů Sdružení katolic»kých duchovních.Pacem in terris PhDr.et ThDr.K.J. ,který ve svém televizním projevu 22.3* 19.68 řekl: "Tak Já si myslím,že to,co námcelých
těch čtyřicet let'přineslo,musíme být za to vděčni". Tak by mohl mluvit
snad řadový občan,ne však křestan at už duchovní či laik!
Kněží - pacisté Jsou naši oltářní bratři,nic proti nim,někdy se bolestně svěřují, - avšak "kapitáni" SKQ PiT by se měli zamyslet nad oficiálním prohlášením,že se toto hnutí hrdě hlásí k odkatu bývalého celostátního (Ylírového hnutí katolického duchovenstva. V Jakém duchu fflHKD
vyvíjelo svou činnost,o tom máme doklad z nekrologu o Stalinovi v Duchovním pastýři 1953/33,z něhož cituji:
"J.V.Stalin...personifikoval tužby všech lidí dobré vůle.....byl uskutečnovatelem dávného snu lidstva - zavedení spravedlivého společenského rádu na světě.....naznačil,cestu k štastnému životu člověka na zemi
.....rozsvítil Jasnou pochodeň na cestu vpřed
byl spojencem utiskovaných národů...viděl téměř prorocky Jasně do budoucnosti... byl zářící
hvězdou.... zapaloval i Jiná srdce pro všelidskou lásku...Jest naším
učitelem....učíme se od velikého Stalina Jeho lásce k lidem...vidí v
první řadě člověka.... téměř polovinu lidstva přivedl k pokojnému a radostnému životu....miliony pracujících všech-zemí viděly v něm svého
učitele...dal všechny své síly a svého geniálního-ducha do služeb lidstva, aby mu zajistil krásný život a štastnou budoucnost....pro tuto
nejlidštější a nejšlechetněji činnost Je Stalin ctěn a milován všemi
poctivými lidmi světa...take my,katolické duchovenstvo,se skláníme v
úctě před' památkou tohoto velikého muže dějin,generalissima J.V.Stalina. ..neJlepšího přítele našeho lidu". Komentáře z dnešního pohledu na
Stalina není třeba. Ježíš Kristus řekl: "Já Jsem cesta,pravda a život"
/Jan 14,6/ a "váš učitel Je Jeden,Kristus"/ffit 23,10/. Proto se křesťan
neváže na žádnou světskou ideologii tak^aby se stal na ni závislým,aby
Ji servilně sloužil a 2razoval své křestanství.
Ve svém článku "Rok 19ee skončil. Jak dál v roce 1989" předpokládá
Augustin Navrátil,že to bude rok rozhodující /KQ 1989/1/. Zajisté si
všichni přejeme lepší vztahy mezi státem a církví. Cesta k nim vede
přes postupné řešení řešení všech požadavků 31 bodové petice. Je však
2armucující,že SKD PiT je odmítá,proto je i státní správa odmítá jako
požadavky nereálné a neopodstatněné. SKD PiT však nereprezentuje smýšlení všech svých členů,což Je dobře známo,proto by měl začít dialog v
prostoru SKD PiT s přehodnocením jeho postojů vůči situaci církve u
nás,Jak to nabízí Otec kardinál Tomášek: "Aby každý z nás byl na svém
místě a v tom duchu,jak to očekává Pán". V tomto smyslu žádá Augustin.
Navrátil,3by se k petici vyjádřili "všichni vysvěcení" a Je uvádí podle
církevních hodností. A tak apelujeme na svědomí a dobrou vůli pánů pre>
látů,děkanů,kanovníků atd; "Vaše angažovanost v SKD PiT zaštítětném
státní^mocí vám poskytuje jisté osobní výhody a pastorační možnosti,nezapomeňte však,že kruh aťeizace se stále zužuje. Ve francouzském par- •
lamentě prohlásil 3.10,1965 s.Ggrbačov:"...evropské myšlení a z něho
jednání se utvářely vlivem křestanské nauky. Je Ji proto třeba opustit,
jsme^trpěliví,počkáme.... Chcete se smířit v první etapě ateizace s
krestanstvím bez Boha a v té druhé s křestanstvím bez Krista?" Nejsou
snad i mezi našimi duchovními ateisté? - £itujl z dopisu režiséra Gajara: "...znám kněze,který slouží poctivě věřícím,ale sám prohlásil,že
v boha nevěří." Když jsem svého času šel před kněžskou konferencí ke sv.
zpovědi,vysmás.1 se mi spolubratr: "Ty Ještě věříš na peklo?To už věří :
jen babicky." Tento kněz /člen SKD PiT/ Je děkanem a kanovníkem.Cituji
z dopisu laika s akademickým titulem:"...máme také $vé problémyúzkosti
a starosti. A když vidíme.že "důst®^níci" nás neopouštějí a Jsou stále
HA? Č m * * * ^ 1 "
Uftil,tíévé nám to t & é zmužilosti a odvahy nést

(Ylodlíme se za svaté biskupy. Jistý spolubratr mi řekl: Musím» se
modlit za biskupy bojovné'."ffiůjnázor Je: "modleme se za biskupy verící!
Dne 23.12.1987 hovořil v televizi prelát TbDr.F.V.,ktereho moderátoí
pořadu představil Jako představitele St-D PiT. Rozhovořil se o vánocích
jako o svátcích rodinného společenství,o jejich citovém zázemí,které
provází člověka od dětství po celý život a potom přešel na podepsání
smlouvy meziJJSA a 5S3R o likvidaci Jaderných raket. Ani slovem se nezmínil ó -křest-anskám poselství vánoc, ani Jednou větou o Ježíši Kristu,
ro znamenal pro národy a co dosud znamená pro celé lidstvo,ani slůvkem
.c křestanské kultuře,která vychová.y^la zvláště evropské národy. Této
Jedinečné příležitosti nevyužil. Jeden ze zklamaných věřících to komentoval: "To seffienšík/herec/ ukázal Jinak a toho preláta zahanbil,když
mluvil o Ježíškovi s takovou úctou." Další věřící: "Tak si můžeme domysle t,řjak. podle toha: dopadne Jmenování nových biskupů"- Připomně-1- rok
1973,"kdy byl arcibiskup Casaroli krátkozraký a příliš důvěřivý při
Jednáních o obsazení biskupského stolce v Olomouci. Proto Je nutné opatrnost při volbě kandidáta a není divu,že i laici chtějí mít toto Jmenování nového" biskupa pod svou kontrolou» Některé duchovní to znepokojuje, ale připomeňme si slova Otce kardinála Tomáška z Jeho pastýřského
listu ze dne 23.4.1988:"Události ozřejmily další věci,které Vám chci
položit na srdce. Je to odpovědnost Vás laiků za Církev! Po léta Jsem
mluvil za Vás marně.Proto tylo třeba,abyste promluvili Vy." Je mi známo
že Jsou výhrady i proti Augustinovi Navrátilovi. Ptám se: kdyby on stal
mlčky stranou,kdo by místo něho začal s podpisovou akcí a tak dal im'- .
puls k ostatním aktivitám? Charta 77 existuje Již přes 10 let,má nespoj
ně eminentní zásluhy,ale veřejnost její poslání namnoze nechápala,zů- . '
stávala k ní lhostejná. Teprve podpisová akce rozhýbala stojaté vody,
lámaly různé zábrany,především strach,naučila naše věřící nově myslet,
cítit s Církví a pustit se do boje v duchu křestanské víry,naděje a lás
ky,která nemyslí na poms tu,nepředkládá účty,ale nabízí ruku k poctivé
a pravdivé spolupráci se všemi lidmi dobré vůle. Když tedy někdo Jásal,
že Otec kardinál Tomášek Je generál bez vojska,protože část duchovních
se mu odcizuJe,pak se plne za něho postavil Boží lid Jako "Boží milice"
Že mnozí duchovní mají výhrady vůči iniciativě laiků ve farnosti,není
di vu. Sám si pamatuji j3ko student,že boje v lidové straně nsbo v Orle
za první republiky dovedly rozeštvávat farníky mezi sebou,verily k rozpo.lcenosti a k sektářství. Duchovní mají dost zkušeností s tzv. státním
dozorem a s Jeho administartivou a za farnost samivzodpovída.Jí před Cír
kví a před státem, proto od. laiků vyžadují sebekázeň , skromnost, pokoru,
rozvahu a poslušnost,Každá zbrklost může Jen uškodit. Když se sebehorlivější laik dostane do úzkých a Je přitlačen ke zdi,potom si myje ruce: "Dal Jsem se přemluvít,naléhali na mne,nemohl Jsem odřeknout", a ztakových se rekrutují spolehliví a nenápadní informátoři. Je také nutné
upozornit 'Jhorlivé spolupracovníky", aby se cizím lidem příliš- neotvírali a nenabízeli Křestanské obzory kde komu,koho potkají- Nechceme senzaci , nehrajeme v naší společnosti show,ale usilujeme o desetiletou duchovní obnovu národa.
Domnívám se,že by Křestanské obzory neměly plnit Jen^úlohu informáto'
ra zvláště u^duchovních. Zeptá se Jeden: "Četl Jsi Křestanské obzory?
Ten druhý: "Četl!" A zas ten první: "Dobrý,Jo?" Je v nich tolik námětů,,
které :se dají vsunout vhodně, ne však provokativně, do bomllie a to běž
1
reklamy pro K0.
Ná otázku "a .co dál", dal Již odpověď Augustin Navrátil v č.l letošního ročníku K0.r Je to statečnost,svornost a moudrost od všech zúčastněných a tyto ptnostl si musíme v sobě vypěstovat
modlitbami,posty a do7
brými skutky*.' *
*
Závěrem bychpm si měli připomenout slova Ježíše Krista u posledního
soudu:"...byl Jšem vězněn a nenavštívili Jste mě« /Mt 25,36/. Ježíš se
takto ztotcržmíje se všemi vézni svectumí. Kromě Jiných. Jäou mezí nimi i
ti oťteoueení 21, a 22~února. Co 'Je n a M paviwQ*»stí?
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Tq >rlám napoví Sk.ap. 12,5: "Petra tedy střežili ve vězeni 3 církev se
za něj modlila k Bohu." Bude-li naše prosba ve shodě s vůlí Boží,Jistě
nás vyslyší. Tuto prosbu můžeme formulovat krátce podle velkopátečních
přímluv: "Kéž Jim.náš všemohoucí Bůh otevře žaláře a rozváže pouta".
P. Evžen *tu^a
Písečná,okr.Šumperk
— O — O — O — O— O • O —

STÁT/

SE

ZAVAZUJÍ,ŽE
A

BUDOU

ZAJIŠŤOVAT

NÁBOŽENSKÝCH

PRÁVA

VĚŘÍCÍCH

.

SPOLEČENSTVÍ

Představitelé 35 účastnických zemí Konference o evropské bezpečnosti
a spolupráci zakončili 20.ledna 1989 vídeňskou schůzku,která zahájila
"svá Jednání v listopadu 1986.Během dvou let se účastníci vídeňské následné schůzky pokoušeli a nakonec se Jim i podařilo vytvořit závěrečný
dokument,obsahující určité úkoly,jejichž cílem Je odstar«nění nedostatků z oblasti lidských práv i z oblasti hospodářskéa vědecké spolupráce
a sociálního útlaku. Zástupce Svatého stolce,který také Jako instituce
mezinárodního práva spolupracuje na schůzkách KEBS,arcibiskup Angelo
Sodano,sekretář Rady přednesl 19.ledna odpoledne téměř na závěr Jednání
svůj projev.
Zdůraznil frimo j<®né,že už Je nezbytné,aby se náboženské svobody začaly ve všech zemích respektovat,což byl současně projev růstu všech
občanských a společenských svobod. V závěrečném dokumentu část o náboženských svobodách Je zařazena ihned za úvodní část,čímž se se vší rozhodnosti potvrzuje,že náboženské svobody Jsou v základním slova smyslu
výrazem a měřítkem všech ostatních svobod. Uvádíme zde podstatnou část
této pasáže podle textu z pařížského deníku Lé (Tílonde z 19.ledna 1989:
"Všem a každému musí být zajištěna svoboda náboženské činnosti a víry; účastnické země. přijmou účinná opatření k zamezení a odstranění Ja
kékoliv diskriminace v oblasti náboženství a víry... Budou respektovat
práva náboženských společenství; zřizování a udržování prostoru s valným přístupem pro bohoslužebné a shromaždovací účely; samostatně se organizovat podle vlastních hierarchických a ústavních systémů; volit,Jmenovat a nastolovat své osoby na služební místa podle vlastních potřeb a
pravidel...;žádat a přijímat dobrovolné příspěvky nebo Jiné dary...
Tyto státy budou respektovat u každého a všech poskytování i získávání náboženské výchovy v Jazyce podle vlastního výběru Jednotlivě nebo
ve společenství s Jinými...Budou respektovat právo každého věřícího a
náboženské společnosti na získávání,vlastnictví a používání svatých knih
a náboženských publikací v Jazyce podle vlastního výběru,včetně Jiných
předmětů potřebných k náboženským úkonům a projevům víry; budou souhlasit s tím,že kultovní a náboženské instituce a organizace budou zhotovovat,dovážet a rozšiřovat náboženské publikace a předměty
Redakční článek: Glau» končila, Zagreb, 29.ledna 1969, č* 5
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mezinárodní sympozlum^u-příležitosti 20. výročí "Humanae vitae":
mezinárodní sympozium organizované u příležitosti 20.výročí encykliky Humanae vitae ve Splitu pod názvem "Láska - Život - Rodina" umožnilo
shrnout zkušenosti posledních desetiletí a stalo se současně novou pobídkou k vytrvalosti v úsilí o obranu života a lidské důstojnosti pomocí uceleného pohledu na člověka. I dnes se od církve očekává prorocké
slovo a plná pravda o stále potřebeější obnově světa,k níž může dojít
pouze obnovou lásky k životu. K této obnově musí dojít především v rodinách.
5 největším zájmem bylo očekáváno vystoupení benediktina otce Paula
Marxe. V závěru mnozí vyslovili přání získat text jeho přednášky.
Když hovtiřil o zralé lásce a sexualitě,zdůraznil,jak je důležité pochopit,že sexuální vztahy nevyčerpávají pojem lásky,ale zahrnují pouze
její malou část,protože člověk není jen tělesná bytost,ale i duchovní.
Je nutné tento vztah mezi sexualitou a duchovností člověka neustále mít
na paměti. Jsou i jakoví lidé,že sexualitu považují za něco negativního.
Ale i papež zdůrazňuje,že je to velký dar Boží a pramen života a proto
je třeba mít k němu úctu. "Bez sexuality je život možný,! když není příjemný, ale bez lásky možný není. Každý si přeje být milován."
0 hodnotě předmanželské čistoty hovořil manželský pár Rosemary a dr.
Eugene F.Diamondovi,rodiče sedmnácti dětí,z nichž patnáct žije.Hovořili
o výsledcích výzkumu v Dánsku,které dokazují,že legalizace pornografie
a povinná sexuální výchova,zavedená v r. 1970,přinesly negativní výsledky: počet znásilnění vzrostl o tři sta procent,rozmáhá se kriminalita,
mnohé ženy,které onemocněly rakovinou dělohy,začaly velmi brzy žít sexuálním životem,řada z nich s více partnery. Lékaři několikrát v průběhu sympozia zdůrazňovali,aby ženy začínaly žít sexuálně až v úplné vyzrálosti a aby žily pouze s jedním mužem.
0 následcích antikoncepce a přerušenívtěhotenství velmi přesvědčivě hovořila lékařka ze Záhřebu dr. Ružica Čavarová. Její přednáška měla
název: "Nenarozené děti jsou nejbezmocnějšími a nejpočetnějšími obětmi
násilí". Bylo konstatováno,že Jugoslávie Je na prvním místě v Evropě a
možná i ve světě v počtu provedených interrupcí - 500 000 .legálních interrupcí ročně. V samotném Chorvatsku je např. registrováno 55 000 a
jsou obavy,žě nelegálních potratů je stejný počet. Kdysi se na fakultách
učilo,že dítě má největší Jistotu v matčině lůně,co se říká dnes,když
na každý porod připadnou 3 - 4 interrupce? Osm procent legálních potratů
se provádí u nezletilých. Známé jsou i psychické a zdravotní následky,
které ženě způsobuje první přerušení těhotenství.
Doktor Josip Buljan ve své přednášce o rodině,vyslovil své přesvědčení, pokud se týká poskytování antikoncepčních prostředků,že lékaž nemůže
být k tomu donucen. Jestliže někdo i přes zdůvodněné rady o možnosti
přirozeného plánování rodičovství se dožaduje tablet nebo mechanické antikoncepce , lékař mu to může odmítnout,pokud Je toho názoru,že tyto prostředky neslouží Jeho objektivnímu dobru. Zadarski gynegolog dr. Robert
Perinčič hovořil o svých zkušenostech se ženami,které žádaly o potrat.
Výsledkem jedné Jeho ankety je zjištění o zarážející neinformovanosti o
vývoji^plodu až k člověku. Na případné poznámky lékařů,kteří si myslí,že
není třeba ženy zadržovat od páchání zločinu formou potratu,dost výmluvně odpovídá Rezoluce o plánování rodičovtsví,kterou přijala skupština
SFRJ v roce 1969: "Pokud dojde k nežádoucímu těhotenství,musí zdravotníci
a sociální pracovníci pomoci rodičům radou,aby upustili od požadavku přerušení těhotenství a upozornit je na to,že interrupce i když je provedena ve zdravotnickém zařízeni,je chirirgickým zákrokem,zanechávajícím menší či větší fyzické i psychické následky na zdraví ženy."
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fftariio Živkovic hovořil e »Společenské hodnotě katolické koncepce
rodinného život»" a položil (-tézkú, Jak chce: někdo íaeho.vávat věrnost
společnosti,když není. scr.opny zachovat věrnost ani své rodině. Když
rilk'äo lehkomyslně vstupuje' do manželského svazku, Jak muže s plnou vážnosti vstoupit do společenských vztahů? Jestliže někdo zabíjí vlastní
nenarozené děti,Jaký vztah múže^ffiít k dětem cizím,k Jiným lidem? Katolická koncepce rodinného života má velmi pozotivní vliv na celý společenský život. Svět by byl Jistě lepší,kdybych v každém člověku viděli svého bratra od Jednoho Otce nebeského,kdyby se uctívala nesmrtelná
hodnota a evangelijní důstojnost každé ženy,kdybychom uměli činit pokání za své hříchy a prosit za odpuštění dokonce i nepřátele.
Dr. Peggy Nor.risová,když hovořila o morálnosti Jako významné pomoci
lékařské vědě,zdůraznila,že-lékaři vědí,že štastný člověk Je také
zdravý člověk a podobně štastná rodina Je i zdravá rodina.
0 práci mladé generace pro rodinu hovořili Željko Živkovič a Cvitko
flflaleš. Poznamenali, že mladí se při svém nadšení pro apoštolskou činnost často setkávají s nepochopením a odmítavostí,Jak u církevních
osob,tak i u vládnoucích vrstev. Někteří faráři Je odmítají Jako fanatiky a pracovníci státní bezpečnosti např. Cvi.tkovi lYlalešovi před čtyřmi roky při prohlídce bytu zabavili .několik tisíc brožur o potratech
a nikdy Je nevrátili.
Bohaté zkušenosti z práce pro rodinu ve Slovinsku shromáždil dr.
Tone KunstelJ,o péči o nenarozené děti v prvních týdnech těhotenství
krátce hovořil dr. Antun Lisec..Všechny přítomné zaujalo svědectví péče o nenarozené i narozené děti,kterou organizuje v rámci záhřebské
Charity Jelena Brajšeová. Anto Bakovič zdůraznil,že Jsou možnosti a že
Je nezbytné provádět apoštolát s myšlenkou "Ještě další dítě". Splitský lékař dr. Ante Korijan podal výklad o dilematu pohřbu zemřelého
nenarozeného dítěte a navrhnul křestanskýn) rodinám,bez výjimky,aby si'
z nemocnice vzali své mrtvě narozené dítě a zajistili mu důstojný pohřeb, aby ho oplakali a modlili se za něj. Tím by se dostalo do společenského povědomí, že dítě Je nesmrtelná bytost od samého počátku. Po
chvilkovém rozpačitém mlčení se ozval bouřlivý potlesk vyjadřující
souhlas.
0 lásce Jako mystériu a divotvorném spojení dvou svobod a dvou nekonečností,o svazku dvou nekonečností,které se nikdy neztrácejí Jedna
v druhé recitoval Ivan Cvitanovic. lYloralista dr. šimun Šipič vysvětloval otázky pohlaví z hlediska Písma sv. a současné antropologie. (Yiartin
Hummer,host z Rakouska,hovořil o škodlivých vlivech pornografie,jejíž
podstatou Je demonstarce lidského konání protismyslným způsobem. Vystoupení uzavřel Leninovými slovy: "Chcete-li zničit národ,stačí,abyste zničili Jeho morálku." Na závěr otec Valent Pozaič hovořil o výchově ke zralému svědomí, osobnímu i společenskému, Jako závažném faktoru^.působícím na Jednání a vztah k hodnotám.
Toto mezinárodní sympozium,které organizovala splitská metropole ve
spolupráci se Střediskem pro rodinu ve Slavonském Brodu a Záhřebu a
společností "Human Life International" z Washingtonu bylo přijato Jako
zvláštní čin milosti Boží. Zjistilo se,Jak málo Jsou známa naučení z
papežských encyklik. Jedna spolupracovnice sympozia K.Kellyová řekla:
"Kdyby mě byl někdo dříve seznámil s obsahem encykliky Humanae vitae,
možná bych neprožila všechny své těžké zkušenosti."
Z týdeníku: Glas končila, č. 38, ze dne 18. září 1988
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V y j á d ř e n í
k inspekci s.Václava Vavrouška,inspektora VčKNV v
našem evangelickém kostele dne 5.11.1988 podává Pevel OTTER,farář čsl.
církve evangelické v Hradci Králové.
3VC VčKNV dr. I.Janko,
tajemník pro věci církevní

V Hradci Králové 10.11.1988

Dne 9.11.1968 Jsem byl k p.dr.Janko,tajemníkovi pro věci církevní
VčKNV v H.Králové,abych se vyjádřil k "zápisu o Inspekci" provedeném
s.V.Vavrouškem,inspektorem kultury VčKNV,v našem evangelickém kostele
dne 5.11.1988,při vystoupení Jisté hudební skupiny v době od 19 do
20,30 hod. 3 obsahem dopisu Jsem byl seznámen a ihned na místě J;ern
vyjádřil své předběžné stanovisko a zodpověděl některé dotazy v této
věci. Nejasnosti byly vysvětleny. Navrhl Jsem,že vzhledem k tomujžo
Jde o záležitosti zásadní povahy,budu nucen vypracovat zásadní star.ovisko.
Zápis o inspekci,který hodnotí naši akci v kostele v podstatě kladně ,pozastavuje se však nad tím, že tu vystoupila /přibližně cituji/hudební skupina,která nemá svého zřizovatele a působí Jako volné sdružení" a která "působí-li ve formě valného sdružení,není-li zastupována
zřizovatelem,či nemá-li ho,může na požádání pořadatele,který Je,Jde-li
o veřejnou produkci, vázán povolením příslušného NV nebo ÍYlěNV,který Je
povinen se přesvědčit o umělecké kvalitě vystoupení a hájit zájmy socialistické společnosti". Z rozhovoru s p.t.dr.Janko nad textem o inspekci vyplynulo,že hlavní problém spočívá v tom,že ^de údajně o hudební skupinu,Která vystupuje na veřejnosti,ačkoliv nema zřizovatele,ani
předem schválený program,že cestuje po krajích a Je nelegální.

i! j vyjádření k této věci bude rázu Jednak formálního a Jednak zásadního
A^_Far^ální^stanoviska:
Ve dnech 6. a 5.11, t.r. probíhalo v našem sboru ČSE v Hradci Králové shromáždění konfirmovaných,Jehož se obvykle účastní mládež našeho
sboru,případně další přátelé a hosté odjinud,kteří mají vztah k,-našemu
sboru. Počet přítomných byl letos nižší,žádní hosté,co by řečníci.
Program zajistil místní farář. Výhradně mládeže se týkal sobotní přednáškový program dopoledne a odpoledne,pro mládež a "celý sbor",resp.
další členy byl otevřen program v sobotu večer v 19 hod./účast 100/,v
neděli bohoslužby v 9 hod.,účast 90, a nešpory ve 14 hod.,účast 70.
3borové shromáždění konfirmovaných,konaného každým rokem,bylo letos
ohláš eno ONV formou cyklostylovaného sborového programu,dávaného na
vědomí každý měsíc. Včas bylo p.tajemníkovi ONV řečeno,oč přibližně
půjde, Event, st.sodíhlas pro hosty ve smyslu zákona resp. Jen Jeho metodického výkladu byl bezpředmětný. Akci i program,který prošel schůzí
staršovstva,připravil a organizoval místní farář.Přítomné shromáždění
konfirmovaných se projevovalo aktivně diskuzními příspěvky,zpěveip písní
/i při bohoslužbách/ apod. Nevybočovalo z rámce obvyklé praxe v C3E»
Do kontextu aktivního projevu zúčastněné mládeže zapadalo organicky i
vystoupení Jisté hudební skupiny z Černilova /Jehož sbor administruje/,
nebot Jsem na program otevřený celému sboru pozval i věřící z Černilova,Jehož sbor administruje. Zde Jsem se doslechl o působení Jiité hudební skupiny /bez názvu/,že Jde o zpěváky a hudebníky,kteří mají pravidelné pásmo "Josef Agyptský",komposici,sestavenou z písní a z recitace biblického textu. Osobně Jsem z nich nikoho neznal,nikdy Jsem Je neslyšel a jejich vystoupení u nás Jsem organizoval zprostředkovatelně.
Vsadil Jsem na dobré a zasvěcené reference o této skupině,které se nakonec potvrdily.

- 14 mládež,která na půdě církve žije a event, nějakým způsobem se projevuje,nebývá z naší strany předem "prověřována" v tom smyslu,co řekne,
co udělá,co zazpívá. Reakce na její projevy bývají vždycky až dodatečně
buď kladné nebo záporné. Teprve čas,ohlas a zejména vnitřní přesvědčivost a pravdivost,prověřují její projevy. Takže skupina 5ti mladých
lidí z Cernilova /i odjinud,Jak upřesnili/ vystoupila v rámci našeho
podniku,Jako mládež z nejbližšího sousedství,Jíž Jsme chtěli dát slovo,
které dostávali během dvou dnů i Jiní mladí lidé.
B^Zásadní^stanovlskoj,
Považuji za naprosto nepřijatelné,aby principy kulturní politiky,
určené pro veřejné působení na veřejnosti,byly takto neadekvátně aplikovány do uzavřeného prostoru církve a jejího sboru. Nebot víme .o diskriminaci,že církvi není dovoleno,aby se projevovala na veřejnosti a
na veřejnost působila. Vystoupení této hudební skupiny bylo ryze vnitřní záležitostí našeho sboru a nebylo veřejnou akcí /žádné plakáty,
žádné pozvánky,žádná inserce,žádné vstupné,žádný honorář a proto i
"žádné po/olení"./ Proto aplikovat do života našich sborů výše uvedenou formulaci politiky,Je nejen nepřiměřené,ale i nemístné. Znamenalo by
to nevybíravý zásah do vnitřního života církve a ohrožení náboženské
svobody až nejen navenek,ale dokonce v jejím samém uzavřeném prostoru.
A pokud Je mi známo,nemají NV ustavené odborníky na posuzování textů
náboženských písní. fYlusíme po pravdě říci,že vyznání víry a zbožnost
žijí,tvoří se a projevují v církvi nábožensky svobodné a sice v různých
formách. Ve sborech máme v tomto směru pěvecké kroužky,hudební skupiny
mládeže na vyšší nebo nižší úrovni. Sólové hudebníky a zpěváky,jejichž
službu ve sboru chápeme Jako osobní charizma /dar Ducha/. Zpívá a hraje
se hudba stará i moderní. Proto v našich církevních poměrech,není a nemůže být ani kdosi na způsob "zřizovatele",který by prověřoval předem
vznikající tvrobu,zkoumal její kvalitu event, interprety,který by vy• dával povolení,či zakazoval. Něco takového,či podobného by znamenalo
znovu vnášet po staletích inkviziční principy tam,odkud - chvála 3ohu:byly vymýceny. Mluvím teď Jako z části hudební profesionál,déle Jako člen celocírkevní komise pro přípravu zpěvníku nových duchovních písní
i Jako poněkud kulturní člověk,za něhož se považuji. Proto něco vím o
tom,Jakým způsobem vzniká,š^ří se,udrží se či zaniká umělecké dílo,či
dílko. V daném případě píseň. Jednotlivec,či skupina tou zkouší nejprve
jen a Jen pro sebe.Pak pro nejbližší,potom pro další určitý okruh. V
tomto smyslu Je půda církve prostorem Ještě před-veřejnostním,spíše
intimním. Zde v prostoru publika,ne výhradně kritického,víceméně rodinného,lze totiž Ještě prominout i profesionální nedostatky.vZatím,co
na veřejnosti o vážné renomé Jde do tuhého. Případ skupiny z Černilova
patří prozatím sem. Budou-li časem aspirovat na veřejná vystoupení a
publicitu,máli by si zajistit zřizovatele. A ptám se - a nikoliv naivně
- kde najdou zřizovatele pro veřejné působení s jejich programem náboženským? Ale to bude jejich věc. Já pouze sleduji kontext jejich působení u nás v npšem sboru. A vybavuje se mi pochopitelně i širší souvislosti, Jako že před více než 500 lety vznikaly písně husitské a bratrské a že musely mít své interprety. Ale sotva měly "zřizovatele" mezi
feudálním panstvem. Kvalitní písně po nich zůstaly,ty špatné zapadly. A
podobně J.J.Rybovi by nepomohl ani sebekvalitněJší a ideově zdatný "zřizovatel" ,který by "legalizoval" Jeho Českou mši vánoční,kdyby se po
staletí neudržela sama. A tak v jádru věci nejde o zřizovatele,ani q
garanci umělecké úrovně a kvality,ale o samu kulturu,přesněJi o citlivý
nerv samého jejího zrodu,o ten její před-veřejnostní stav,o to,zda Jí v
dovolíme růst a dodáme trochu povzbudivé péče,nebo Ji přišlápneme,zadu*
síme ihned v zárodku. A že v této souvislosti nejde Jen o můj osobní názor, doložím následujícím citátem. V dramatickém umění se říká na str.6
QSDr. Zdeněk Jirků,vedoucí sekce sociální prognosy Prognostického ústavu
C3AV tato slova;

"Zvalné části mladá generace,ale již i střední se začíná vytrácet jakákoliv důvěra k české kultuře a k umění zvláště. Není možno se na to dívat pasivně a čekat. Je zde určité řešení,které je spojeno především s
hlubokou demokracií,kdy především nositelé kultury budou odpovídat společnosti za to,jaká je,a ne že za to budou zodpovídat nějací úředníci.
Za podmínky kulturní aktivity všeho druhu budou demokratizóvány a" integrovány na místech,kde ;dochází k jejich využití,že si tedy na. co nejnižší úrovni Jak tvůr£l,tak občané budou moci rozhodnout,jakou kulturu
chtějí a proč chtějí zrovna takovou,přičemž nemáme žádné vážné obavy o
vkus této společnosti - pokud bychom ji nechali skutečně projevit."
Vědom si toho,že jsem nepozval ani amatérskou,ani profesionální, skupinu,
která by aspirovala na veřejné vystupování,mimo intimitu svátostného
prostoru kostela,alepozval Jsem mezi nás Jedny z nás,musím z toho vyvodit, že její vystoupení u nás nemůže být předmětem inspekce ve smyslu
zápisu,inspekce sledující veřejné vystupování umělce na veřejnosti. Do
kostela,který Je krátce odemčen na 2-3 hodiny v týdnu vstupují zvědavci,
at stavíme lešení nebo zpíváme písničky. Fakt odemčených dveří kostela
/navíc neotevřených dokořán/ není veřejným působením církve. V tomto
smyslu považujeme výhrady zápisu ta bezpředmětné,nebot aplikované formulace se netýkají provozu církevního sboru. A v tomto případě ani nebylo nutně,aby NV začal hájit zájmy socialistické společnosti,protože ta
zůstala mimo,bokem,námi nedotčena.
V závěru svého vyjádření chci připojit výhrady k drobnému incidentu,
který působil svým chováním s. Vavroušek. Nebot po skončení programu se
postavil do uličky,mezi lavice,a okázalým,slídivým způsobem začal sledovat přítomné účastníky. Před kostelem se pak dotazoval některých,co Jsou zač. Tímto přístupem vyvolal ve sboru rozhořčení. Naopak bylo s
podivem,že na místě nevstoupil do kontaktu s hudební skupinou,jejíž vystoupení inspektororoval. To,že došlo k inspekci kulturního inspektora
VčKNV v našem kostele a dalšjí Jedňání s tím spojené včetně nutnosti mého osobního stanoviska,charakterizuje danou záležitost Jako incident,
musím,bohužel,konstatovat,že spadá do linie zhoršujících se vztahů mezi
VčKNV a naším^k.rálovéhradeckým seniorátem,jak tg ve svých sborech nepříjemně pociťujeme.
h^vědomí^
Staršovstvo q sbor ČSE v Hradci Králové
Seniorátní výbor v Hronově
Synodní rada v Praze
Hudební skupina v Černilově

Pavel Otter

(Yloje stručná poznámka: Tato hudební skupina je skupina katolických mládežníků, která v rámci ekumenismu zdaíma pomáhá všem^utlačavaným církvím
svým vystoupením. Další důkaz, náboženské svobody v Č3R. Tuto zprávu des»
tal i p. kardinál Tomášek v Praze.

Kardinál Tomášek napsal faráři Ottmerovi následující dopis:
Praha-Hradčany 21.1.1989
Pokoj a Dobrot
Vážený bratře v Kristu! Děkuji Vám vřele za několik Vašich prací-.Jejich zaslání Je svědectvím,že upřímně a opravdově usilujete o spolupráci
s naší církví. Vážím si toho.
Přeji a vyprošuji Vám,aby Vám Pán dal mnoho úspěchů ve Vaší práci pro
čest a slávu B Q Ž Í a »pásu duší.
3 bratrským pozdravem
František kardinál Tomášek v.r.
aj^ibiskup pražský
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Seniorátní výbor královehradeckého seniorátu,Hronov
V Hradci Králové 12.12.1988

Vážení bratři,
byl Jsem pozván na sekretariát VčKNV pro věci církevní v HK p.taj.
Mir.Zámečníkem na 6.12.198B k projednání mého "Vyjádření k inspekci Ze
dne 10.11.1986. Dovolte,abych vás informoval.

Nehledě na moje předchozí,obšírné,písemné vysvětlení bylo opakováno
totéž,co obsahoval Již zápis o Inspekci. K veřejnému vystoupení musí mít
hudabní skupina zřizovatele,Jde-li o úplatu,musí mít přehrávky,Jinak
stečí soihlas ÍY1NV. Dále bylo rozvedeno,že hudební skupinu lze bez problémů pozvat do uzavřené společnosti /např. svatební hostina/,ale kostel, že Je veřejným prostorem,že bohoslužba Je ze zákona věcí veřejnou v
otevřených prostorách. Hudební vystoupení skupiny v kostele t.J.na veřejnosti byla porušena zásada o nutnosti zřizovatele. V našem případě
by mohl být zřizovatelem i farní úřad,či Jakákoliv církevní instance,
pokud Jde o hudební skupiny,pěvecké kroužky,varhaníky a pod. Z rozhovoru dále vyplynulo,že veřejnostní charakter kostela Je dán tím,že kostel
není během produkce uzavřen a kdokoliv může vejít dovnitř.

Před zahájením Jednání Jsem upozornil na to,že Jednání Je předčasné,
ríebot záležitost zůstává otevřená,že čekáme také na vyjádření synodní
rady a seniorátního výboru. Rovněž Jsem zpochybnil svou kompetenci ohledně mé přítomnosti /rozumějme faráře sboru/ na bázi KNV. Nebylo vzato
v úvahu.'
a/ Běhemrozhovoru Jsem argumentoval především tím,že máme pochybnosti o
tom,zdá' Jednorázové vystoupení hudební skupiny v sobotu večer v rámci /ohlášeného/ dne mládeže mimo "veřejné" inserování pravidelných
bohoslužeb /neděle v 9hod./,může mít charakter veřejného vystoupení
ve smyslu učiněných námitek. Zmínil Jsern^se také,že církev,která u
nás nemůže působit na veřejnosti,shromažďuje své lidi k soukromému
uspokojování náboženských potřeb,což činí z chrámového prostoru soukromý, či intimní prostor církve. Rozhovor se nakonec soustředoval na
"moc klíčů" resp. uzamknutí chrámu,aby šlo o uzavřenou společnost a
nikoliv veřejnou.Tomu oponuji tím,že ponechám-li svůj soukromý byt
nebo pozemek neuzamčený,a Je pravda,že tam může kdokoliv vstoupit,
nestává'se vůbec veřejným prostorem. Proto věřící,kteří uspokojují v
kostele své soukromé náboženské potřeby,Jsou Jen určitým,vymezeným
"kolektivem" a nikoliv "veřejností" v plném slova smyslu. Kromě toho
uzamčení chrámového prostoru se shromážděnými soukromníky by rnchlo
přivodit maření st.dozoru nad církvemi. Pokud by ovšem platilo,že
bohoslužba Je ze zákona věcí veřejnou,pak to zní překvapivě Jako
"novina" v ohledu - v oblasti - společenské "přestavby",nebot by to
církvím přineslo pravý opak toho,než se dosud praktikovalo.
b/ Pokud bych byl nucen dát za pravdu stanovisku odboru kultury /na což
nemohu přistoupit/ považoval bych přístup st.orgánů za rozporný a
proto nepřesvědčivý. 3 zainteresovaní zástupci /dr.I.Janko z KNV,
inspektor V.Vavroušek z KNV a s.. taj. V.Musil z ONV/ věděli dostatečně předem o vystoupení této hudební skupiny a věděli,že skupina
nemá zřizovatele,ani povolení' MNV. To byl ostatně i přiznaný důvod
přítomnosti soudruhů Vavroušk.a. a Musila. Považujíce skupinu za neschválenou /bez zřizovatele/ a její vystoupení Již na mnoha předchozích místech za "nelegální",vytýkám Jim,že neupozornili ani mě,ani
jiné zástupce na tyto závažné skutečnosti před zahájením produkce,ani
během ní.

- 17 Tím se vědomě podíleli na "nelegálnosti" vystoupení této hudební skupiny,kterou vytýkají.Na můj doslovný dot3Z,proč p.inspektor nějak nezakročil,t.J. nezjištoval na místě zřizovatele této skupiny nebo její
"nelegální" vystoupení přímo nezakázal /a tím bychom si všichni ušetřili následující problémy/ odpověděl p.Zámečník,že s.Vavroušek Je slušný
člověk,který by něco takového neudělal. Členové hudební skupiny mně potvrdili,že k dnešnímu dni t.J. 8.12.1988 dosud se Jich nikdo nikdy na
zřizovatele neptal,neupozornil Je na to,ačkoliv hrají a zpívají Již 2
roky. S.Záměčník potvrdil,že Je slyšel před 2 roky ve sboru adventistů,
aniž by už tehdy se vyskytl problém zřizovatele.

Záznam k Jednání k objasnění vystoupení hudebních skupin. Po diskuzi,která se týkala dopisu P.Ottera ze dne 10.11.1988 na 5PVC VčKNV bylo
p.faráři tlumočeno stanovisko odboru kultury,že hudební skupiny,které
chtějí vystupovat na veřejnosti musí mít zřizovatele.
Vzal na vědomí: Pavel Otter
Přítomní: P.Otter, V.Musil, J.Čeliš, M.Zámečník
a/ Žádám naléhavě seniorátní výbor a zejména synodní radu/event.PO právní/ o vyjádření stanoviska k tomuto problému a Jeho sdělení na Bč
KNV v HK. Očekávám,že vaše stanovisko může být kladné nebo záporné,
souhlasné se mnou nebo zamítavé,korigující mě,či podporující.Hlavně,
aby věc byla z n3Ší strany zásadně ujasněna.
b/ Pokud by platila aplikace "zřizovatele" pro naše varhaníky,sólisty,
sbory,hudebníky a pod,mohou-li to být i církevní instance,pak by bylo nezbytné poučit celou církev o tom,co to znamená: "zřizovatel"
/např. farní sbor/,Jaký Je interní /smluvní/ poměr mezi zřizovatelem a interprety po všech důležitých stránkách,zejména před st.úřady. Není vůbec Jasné,zda pouhé verbální /fiktivní/ zaštítění farním
úřadem,by mohlo být dostatečné pro kulturní inspektory KNV,pokud by
chyběla příslušná administrativní agenda. Ovšem zásadní otázkou nadále zůstává,proč bychom se měli ve sborech stylizovat do role "zřizovatel" svých pěveckých a hudebních těles,či Jednotlivců.
c/ Budu trvat na řádném uzavření tohoto sporu a sice v ohledu pro mne
bud příznivém nebo nepříznivém.Prokáže-li se,že Jsem svým postupem
narušil dobré vztahy mezi státem a církví,budu požadovat disciplinární řízení po linii Jak církevní,tak státní.Chci tím zabránit tzv.
"nevyvozování závěrů" ze strany st.úřadu a Jakoby uzavření celé záležitosti.Po řadě neblahých zkušeností z minulých let,nechci být vystaven enevtualitě skrytého-, nenápadného, rafinovaného trestání pro
nijak neurčenou budoucnost.Budu trvat na přesné formulaci mého trestu, úměrného míře mého zavinění a na vyznačení Jeho časového limitou
Prokáže-li se naopak,že Jsem byl v právu a že mám pravdu,pak budu
požadovat uzavření případu takto: omluvu p.inspektora Vavrouška,písemné vysvětlení celého případu a tím vzniklého omylu kulturní inspekce v našem kostele,především pak záruky,že se podobné situace
nebudou opakovat u nás,ani Jinde.
d/ V^poslední době se rozmohla tzv.osobní Jednání farářů,či vikářů na
VčKNV.Kteří Jsme se toho doposud zúčastnili,Jsme zajedno v tom,že
se při nich vůbec nic neřeší.Nejde o to podat vysvětlení,nejde ani
o "široký dialog" /s.L.Adamec/ mezi státem a církví,nýbrž Jde o sveřepý dialog,vyžadující naše přitakání vůči předem hotovým názorovým
schématům,čemuž se my bráníme vlastním sveřepým monologem.Narážejí
na sebe 2 Jazykové klíče,které spolu nekomunikují a tudíž nekonvertuJí.Ptám se synodní rady na stanovisko k těmto osobním setkáním na
KNV. V očekávání Vaší odpovědi s bratrským pozdravem P.Otter,farář.
P.S. Vzhledem k těmto i Jiným okolnostem očekávám záporné rozhodnutí
st»orgánů o mém chystaném studijním pobytu v Heiferlbergu v r.1989.Navrhuji synodní radě vyhledat. Jiného adepta.
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Mě O ČSL Žďár nad. 5ázavou Vás srdečně zve na soutěžní přehlídku
rytmických skupin
"CANTATE - 89"
která se koná 27. května 1989
Předpokládaný program: 8.00 9.45 12.00 -

v kulturním domě v Ostrově nad Oslavou.
9.30 hod. prezentace soutěžících
12.COhod. první část soutěže
13.00nod. polední přestávka/občerstvení
zajištěno/
13.00 - 15.30hod. druhá část soutěže
16.00 - 19.OOhod. diskotéka + kulturní program
Jednotlivá vys-toupení dalšího kulturního programu Je možno si připravit
a přihlásit během celého dne.
Po 16 hodině budou vyhlášeny výsledky hodnocení odborné poroty.
Poznámka:
K přehlídce se může přihlásit rytmická skupina o Jakémkoliv počtu
členů - věk rovněž nerozhoduje. Pro přehlídku si připravte tři písně.
K dispozici budou následující nástroje: el. varhany, baskytara,kontrabas. Rytmické kytary vezměte s sebou.
Předběžnou přihlášku s přibližným počtem účastníků /Jak zpěváků,tak i
diváků/ zašlete co nejdříve na adresu:
Sekretariát 0V ČSL
Komenského 1
591 11 Žďár nad Sázavou
;;
• •' Přesné propozice zašleme přihlášeným začátkem května. Cílová stanice
spojů ČSD a ČSAD Je Ostrav nad Oslavou. Případné požadavky na zajištěni
dopravy konzultujte předem s pořadateli.

jř
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V prvním týdnu měsíce října 1988 proběhla v našich sdělovacích
prostředcích zpráva o vandalském zničení varhan v katolickém chrámu v
České Lípě. Vyčíslená škoda, pokud Jsem toto sdělení správně zaznamenal, dosahu Je částky kolem 1 milionu Kčs.
V souvislosti s touto zprávou se mně vybavila v mysli událost,která
se odehrála v našem severomoravském kiaJi - v té nejseverněJší Části
Jesenické oblasti. Jedná se o zničení - naprostou devastaci celého
komplexu poutního místa "lYlaria Hilf" - "Panna Maria Pomocná" ve
Zlatých Horách.
Äjvodni objekt poutního místa pozůstával z dostatečně prostorného
chrámu, obkl-openého řadou větších i menších kapliček malebně vyzdobených obrazy v originálním provedení.
Nedovedu odhadnout celkový ob Jer,i zlikvidovaných hodnot,byt Jen po
stránce čistě materielní,.^'neDříhlížeJe ke stránce umělecké a historic.o-;^p,jdnpty několikamilionové•
ké. Je však jjisté,; xže
Jakožto varhaník -Jsem hřál •někólikrál? na varhanách zde instalovaných "a vím, že pořizovací -hodnota tohoto nás-troje by dnes představovala
minimálně částku -1- miliónu Kčs.
v: -.

. • ;

f

A co škody po stránce morální, ^»teré nelze vůbec vyčíslit!
V osudných 50. letech stalinské diktatury pod záminkou geologického
průzkumu a následné těžby rudy v této oblasti byly zakázány nejdříve
poutě na toto místo / že šlo Jen o záminku,potvrzuje skutečnost.že
objekt poutního místa byl zcela mimo oblast těžby/, načež následovala
bezprostředně celková devastace - doslova, vandalské ničení nejdříve
menších objektů, kaplí a kapliček, křížové'cesty a pod.
Tato situace bezohledného ničení trvala až do příchodu nového duchovního správce P. Josefa Načase, který byl pověřen duchovní správou
ve Zlatých Horách.
Tentovkněz s velikou obětavostí se- pustil do práce s úmyslem zachránit aspoň poutní chrám. Ve spolupráci s odborníky zajistil celkovou
přípravu pro provedení rozsáhlé generální opravy. Nákladným způsobem
byla renovována celá střecha kostelá a počaly se provádět další stavební práce pro záchranu tohoto objektu.
Tato činnost však vyvolala velkou protiaktivitu ateistických kruhů,
kt erá byla dovršena tím,že kostel v roce 1974 byl podminován trhavino—
vou náloží a beze zbytku demolován.
Originál milostného obrazu Panny Marie Je umístěn nad hlavním oltářem" farního chrámu ve Zlatých Horách, kde Je vystaven k veřejné, úctě
věřících. /Kopie tohoto obrazu se nacházela ve zmíněném zbořeném poutním,, chrámu»/
v

Ozdobný plást kolem obrazu Panny Marie symbolicky vyjadřuje zvláštní
ochranu a záštitu Matky Boží nad celým krajem, která trvá i přes křivdy, Jichž se naší Matce dostalo.

Mikulovice 22,2.1989

•najdr Jiří
790 84 Mikulovice 540
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mučednice

Janka.

/ Zemřela 8.12.1977 na slavnost Početí Panny Marie. /
Psal se rok 1977.Vjednom slovenském městě měly studentky zdra•a.ti^cké školy volnou jednu hodinu.Studentka Marienka si řekla:
"Nepůjdu do cwkrárny,ale do nemocnice.Chci být přece zdravotní
sestrou.Tak i «činila.Chodila.teprve první rok do zdravotnické školy - je&tě nebyla povinna pracovat v nemocnici.
Tuto hodinu naší studentky bychom pojmenovali - HODINOU LÁSKYJak to bylo ? Přišla do dětské nemocnice s úmyslem,že si bude s
dětmi hrát.Přecházela od postýlky k postýlce a u každého dítěte
se ptala,jak se jmenuje a odkud je.Tak přišla k posteli čtrnáctiletého děvčete - Janky.
Ta jí slušně odpověděla:"každý se jen ptá,ale nikdo si se mntu
nepopovídá.Já mohu,odpověděla studentka Marienka.Mám volneu hodinu
a nejseei tu na praxi.
Dobře.Ale nejdřív mi pověz,jsi-li katolička ? Ano. Chodíš
df kostela ? Ano.A pravidelně ? Ano. Tak dobře poslouchej.Prozradím
ti něco,cQ jsem v životě nikomu neprozradila:
"Před pěti lety jsem byla u prvního svatého přijímání - ale
tajně.Připravila mě babička.M«je maminka je učitelka a tatínek je
náměstekcOba jsou straníci.Eabička mě naučila přinášet oběti Božskému Srdci.Po sv.přijímání jsem měla zvláštní sen ... Viděla jsem
Pána Ježíše velkéhe,krásného.V rukou držel dvě koruny - bilou a
červenou.Ptal se mne :" Janko,kterfu chceš ?"
OW.Pívídala jsem.Ale když přijmeš červen§u,budeš mnoho trpět.
T» nic,já si žádám obě.Potom jsem viděla,zástupy lidí ze světa
z pravé strany i z levé strany zástup^z propasti.Oba zástupy na mne
v»laly: "Janko,Janko,pomoz nám.Zachraň nás.
Když jsem přiběhla a vytrhla obě koruny z rukou Pána Ježíše,oba
zástupy na mne volaly :"Děkujeme ti Janko děkujeme.
Po krátké době se naši dověděli,že jsem byla u prvního sv.přijímání.
Začali velmi křičet na babičku a vyhodili ji z domu.Já jsem plakala.
Matka mi udělala prohlídku v mém pokoji a před mýma očima v kuchyni
spálila mi sv.obrázky od babičky a katechismus.
Potom položila na stůl knihu o L..vi a křičela :"Toto nyní budeme
studovat,Já jsem na ni plivla.
Tehdy mne o tec vyfackoval a rodiče odešli někam pryč,Zůstala jsem
sama doma.Začala jsem uvažovat,kde je asi babička ? Jistě v kostele.Připravila jsem si plán.
Pojäte,babičko,k nám spát,naši jsou celé dny pryč.Budete v mém
pokoji.Svačinu vám nechám ze školy a něco pro vás koupím.
Poslechla mne,bylo právi 25.prosince - vánoce.Vrátila se a začalo
naše domácí dobrodružství.Zel,netrvalo dlouho jen 10 dní.Naši
znovu u mne objevili babičku ...
Vyhnali ji ještě krutěji než prve.Velmi jsem za ní křičela a plakala.Otec strašně rozlobený mne svlékl,přivázal ke stolu a zbil mě
skoro k smrticPyla jsem jako mrtvá.
Podívej se,jakou mám ještě díru pod kolenem od toho bití ... No to
by nebylo nic.Mě tak nebolelo tělo,jako duše,když starou babičku
našli za kostelem zmrzlou,Eylo to 5 ledna,Plakala jsem,že nemohu
jít na pohřeb.Naše nikdo nevyšetřoval,protože nikdo nevěděl,že byla
vyhnána ven.Otec říkal,že mne zabije,když něco vyzradím a něco
řeknu.Mne potom odvezli do nemocnice,ale do jiného okresu a kraje.
Nikdo od nás nesměl vědět,co bylo se mnou^Oď toho času jsem více
pq nemocnicích než doma .Jsem úplně sama.
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zde na hlavě na této,, straně je nějaká boule,která mi roste.Tam
mne otec velmi •uhodil.Od těch dob mi boule roste a tečí mi ji budou
operovat ... Marienka pochopila,že se jedná asi o nádor a proto
upozornila nemocnou':
"To je těžká operace,Janko.Měla by sis pozvat pana faráře
a přijmout Pána Ježíše a případně ho poprosit o svátost pomazání
nemocných.Janka říká:"Právě proto jsem ti to vypravovala a proto
jsem se tě nejprve ptala,jsi-li katolička.Prosím tě o to bude to
moje poslední přijímání.
Dobře.Říká Marienka,ale musíš poprosit lékaře z nemocnice.Já
půjdu na faru a všechno zařdím.
Marienka jí dala adresu svých rodičů,nebol tu byla jen na
internátě.Poprosila ji,aby jí napsala,zda pan farář přišel a neb«
to má ještě jednou shánět.Slíbila,že 3Í napíše a jak to bude možné,
přijde ji po operaci navštívit.
Na slíbenou návštěvu se však nedostala až za dva týdny.Janku
na oddělení nenašla,Sestřička jí. oznámila, že to děvče po operaci
zemřelo.Marienka ihned odjela domů a ptala se po dopise.Čekal
- na ni již dva týdny.Psala ho Janka hned po operaci.
Marienko děkuji ti,že jsi mi zprostředkovala POSLEDNÍ sv.přijímání.Měla jsem jen první a poslední.
Jsem po operaci.Naši byli z toho velice nešťastní,nebol jsme
spolu už nemohli vůbec mluvit.A tehdy otec vytáhl z náprsní kapsy
obrázek Ukřižovaného Pána Ježíše.Janko,ty jsi nás přivedla zpět
k- Bohu.Já již nejsem náměstek,ale skladník.
Maminka není učitelkou,ale prodavačkou.Ze strany jsme vystoupili.
Děkujeme ti za to.
Otec a máma.
Toto je skutečná událost,která se stala u. nás.Děvče zemřelo v
naší nemocnici 8.12.1977 na den Neposkvrněného početí Panny Marie.
Ležela daleko od svého domova,aby se o tom nikdo nedověděl.
Avšak studentka je zde i dopis od umučené Janky je zde taktéž.
- 0 - 0
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"Dítě je dar,po kterém nám Bůh zkazuje,že nás ještě stále miluje."
Jak se staví množí manželé k dítěti ?Považují ho za odkaz
Boží lásky ? Jsou i takoví,jistě.Ale co říká statistika.
Jen v jedné z bratislavských nemocnic to bylo za rok 1587
takto:"Bylo tam 1442 porodů a vykonali tam 2017 interupcí.Těžko
takové budově patří název porodnice.V ČSSR na 100 živě narozených
dětí připadá 51 interupcí.Teda jenom každé druhé dítě. se může
/smí/ narodit.Zabijí ho.Kdo ? Nějací agresoři a nebo neznámí výtržníci a zloději při získávání pokladu,majetku,penězi ? Ne.
Vlastní,ti pokrevně nejbližší - rodiče.Kdo ví kolik nadějných
geniů,vědců,umělců,dobrých lidí mohlo být mezi nimi.
Jsme opravdu tak bohatí a vyspělí,že si to můžeme dovolovat ?
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Jeden argentinský kněz,který žije v Adrogué,městě s 40 000 obyvatelic, 25 km od Buenos-Aires, vypsal nedávno představené Karmelu v Lisieux příhodu,která se stala jednomu z Jeho přátel:
Pan Lopez,který onemocněl vážnou srdeční chorobou,byl nucen minulého roku odejít do invalidního důchodu. Chyběl mu však doklad,který mu
banka v Adrr^ué nemohla vydat v důsledku stěhování svých úřadoven do
nových prostorů.
Proto se pan Lopez obrátil na sv. Terezičku: "Svatá Terezičko,pomoz mi najít můj doklad". Protože první novéna neměla úspěch,začal s
druhou novenou 9.června 1987 /t.J. ve 'výroční den,kdy se sv.Terezička
zasvětila Milosrdné Lásce/. 12.června byl pan Lopez zavolán do banky.
-

-

Pane, ta vaše řeholnice Je báječná?
Jaká řeholnice?
No přece ta,kterou jste k nám poslal.
Mýlíte se. Já jsem nikoho neposlal!
Ale ano! Nějaká řeholnice přišla k naší přepážce.' Byla úžasná! Znala naše archivy lépe než my!
Jak to? ».
t i
A. .
Řekla-mně : Potvrzení,které: hledá pan Lopez,Je ve vašich archivech
na předposlední stránce svazku 23.
Prtrťoše Jsem váhal,pravila naléhavě: "Udělejte-to pro něj!"
3e'if:'jsem nahlédnout do archivu a našel jsem doklad na zmíněném místě. Když J3em se však vrátil k přepážce,řeholnice tam už nebyla.
Začínám Již chápat! Jak byla oblečena' ta řeholnice?
A Vyndav z kapsy obrázek sv. Terezie»nan Lopez jej ukazuje úředníkovi: Není to snad ona?
Skutečně! Je to ona,kterou Jste k nám poslal!

Z francouzského časopisu Cahiers du Renouveau No 65, duben - květen
1988 - "IL: EST VIVANTÍ" - special Thérése Temoignagnes - str. 21.
F.M.
— o—

EPIDEMIE

o — o — o — o —

VE

SLANÉM

V létě 1945,necelé dva měsíce po květnové revoluc^,v městě Slaném,
vypukla epidemie břišního ty#u, Hrozná a děsivá! Chlor čpí odevšad.
Nemocnice nestačí. Zřizují se nemocniční provizoria ve veřejných budovách. Lékaři se pustili v boj. Zůstal Jsem i Já dobrovolně k ruce
vojensk-ému lékaři v paviloně, určeném pro civilisty, onemocnělé tyfem.
Bilance? Přes 500 onemocnění a přes 50 případů,pokud mně bylo známo,skončilo úmrtím.
Nyní teprve oceňuji obětavost řádových sester,které jsem tu viděl
poprvé v životě pracovat tak,jak Jim to přináší Jejich povolání. Děkuji Osudu,že Jsem mohl poznat Jejich statečná,lidsky dobrá a zbožná
srdce. Lidskost Je příliš slabé vyjádření toho,co zde, bylo vykonáno
pro trpícího člověka. Jedině láska k Bohu může dátl tolik síly ke konáni tak těžké a nebezpečné práce.
Řádové sestry byly duší všeho,co zde mělo Jediný smyslj pomoci trpícímu člověku. Dny a noci Jsme byli svědky sebeobětování.

- 23
Lidé,ti -Venku ve městě,vyhýbali se pochopitelně úzkostlivě všemu,co
Jen v -nezmenším souviselo s epidomií. A řádové sestry přijímaly s
láskou a oddaností těžký úkol,ba možno říci,plny touhy vyhledávaly příležitost pomoci člověku.
Křesťanství! Láska k bližnímu! Jak je to krásné a vznešené!
Kdysi ,uprostřed řevnivosti světa,slýchával Jsem pomluvy o řádových
sestrách. Neznal jsem Jec..A dnes - dnes mě obchází hrůza,že byly státy,kde je dovedli i vraždit!
Přiznávám se: byl jsem vždycky velmi vlažný k Církvi i k samotné
víře. Ale vždy,když dojdeme tam,kde život a smrt pojí se v Jedno,poznáváme, že Bůh,jen Bůh může pomoci. Tak tomu bylo i v tomto případě. A
zde - právě' zde chtělo se mně věřit. Opravdu věřit v Boha!
Proč to píši? Proč vpisuji do svého deníku tyto řádky?
JÁ
VĚŘÍm «
VĚŘÍM
V
BOHA !
Desátník Hrabal Bohumil—

— o — • — 0— 0 — 0 —

Škoda Jiří,zřízenec infekční kliniky FN
Hradec Králové 500 36
Přédšéda vlády Č3SR Ladislav Adamec
Nábřeží, kapitána Jaroše - 4
Praha 1, Malá Strana. "
Pane předsedo vlády.
Je nabíledni a ujištuji Vás,že nejsem zneužit západními silami a
nepodporuji ilegální činnost nějakých aktivistů. Přesto protest arcibiskupa Františka kardinála Tomáška k zákrokům státních orgánů na Václavském náměstí v pověstném lednovém týdnu pokládám za svrchovaně oprávněný a mluví mi z duše. A nesouhlasím s Vašimi výhradami a obviněními sdělovacích píoátředků proti našemu kardinálu Tomáškovi.
Vždyt do nemocnice v Hradci Králové se nám mimichodem donesla zpráva, jak v nemocnici na Karlově náměstí v Praze leží dvě staré ženy s
vážným poraněním z tohoto zákroku VB. A další zpráva"Je o poranění
školního dítěte. N3jde se někdo ze zodpovědných činitelů,aby se zajímal
kolik, naprosto nevinných lidí Je postiženo a nelze Je vinit z chuligánství? Bude Jim poskytnuta náhrada?
Prosím Vás,proč nejsou ve sdělovacích prostředcích zveřejněny hlasy
těchto nevinných poraněných lidí i dopisy kardinála Tomáška v plném
znění a nikoho kdy se svým chováním "dostali do rozporu s platným právním řádem". 'Pane předsedo vlády,obsah sdělovacích prostředků Jasně dosvědčuje,Jaký je tu stále monolog Jedné strany,který se vystupňoval na
Václavském náměstí.„«Dál už se nevyslovuji,abych Vám zachoval úctu náležející představitelům státu. At je Váš dopis kardinálu Tomáškovi jakkoliv plynule sestaven,jsou zde úkazy Jak daleko Je od podstaty skutečnosti.

Jsem zdravotník a nechci mlčet k tomuto dění. Jestliže jsem se bál v
minulých dobách a mlčel ke všem nespravedlnostem,kterých býlo tolik,
včetně na našem presidentu Gustavu Husákovi,stydím se za to a už se
nechci bát. Též se připravuji na všemožné důsledky,nebot v našem státě
je sklon hodnotit připomínky jako des-truktivní nepřátelství k republice. 4
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Zároveň žádám,aby mně věřícímu člověku nebyla přisuzována Jakákoliv
nenávist. Na rozdíl od KSČ,která má v popředí svýchstanovisek třídní
nenávist,nám věřícím
cizí. Radíme nenávist mezi největší provinění,
.pokládáme za svou povinnost mít rádi i ty,kdo se k nám krajně nepřátelsky chovají a prokazovat Jim dobro.
5 nadějí,že práva československých občanů
nebudou Jen formalitou,ale skutečností
a naše země bude "ráj to na pohled"
a ne^Jen na pohled.

V Hradci Králové 2.února 1989

Škoda Jiří
Infekční klinika FN
500 36 Hradec Králové

Doporučené
- 0 - 0 * 0 - 0 - 0 - 0 -

Z vysílání vatikánského rozhlasu:
fcJSR:
Ministryně pro vnitroněmecké záležitosti,paní Dorota Vilusová oznámila, že v NDR bylo rozšířeno falešné znění Závěrečného dokumentu víděn$ké konference evropské bezpečnosti a spolupráci. Falešná část se týká lidských práv.
25
1989

Varšava:
Polská vláda chce dovolit nedělní vysílání mše sv. ve státní
lelevizi. Rekl to vedoucí vládní delegace pro hromadné sdělovací prostředky ve Varšavě,po dobu vy^adnávání mezi vládou a Solidaritou, Při
intcJrviov uvafo.-jněném na stránkách Žičie Var#avy,vedoucí delegace do- '
dal,že on osobně souhlasí se zřízením náboženského oddělení polské
televize,které by se věnovalo přípravě náboženských pořadů. V Polsku
po založeni Solidarity v roce 1980 státní rozhlas vysílá každou neděli
v přímém přenosu mši sv.
-^gg *
2Q
2
- O - O - Q - O - O

- O -

Humpolec 27. 2. 1989
Farníci 2 Humpolce zaslali otci kardinálu Tomáškovi dopis, ve kterém podporují Jeho snahu pjpojedrwat s panem presidentem Gustavem Husákem
návštěvu Svatého Otce u příležitosti svatořečeni bl, Anežky České v
1
naší vlasti. Dopis pqtfepsalo 114 farníků,
- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Inzerát:
V Lidové demokracii byl v "Mal-ém azr^^movBteli,, ptištěn tento inzerát:
°Dsloužíme starší paní,která nemá děti ani příbusné-, 2C$la zdama. Nepotřebujeme -ani domek,ani byt,ani odměnu. Zn: ¥Lici$ké yitahy."

- 25
Okr»sn.í soud Kroměříž

Kroměříž 14.2.1909

Augustin Navrátil, 1928 t.fi. PL Kroměříž
Sděluji,že proti usnesení okresního soudu v Kroměříži sp.zn. Ntl24/86
ze dne 9o2.1989 o přeměně OL úst. psych, na ambulantní u A.Navrátila
podái okresní prokurátor dne 13.2.1989 stížnost.
JUOr. Jindřich Urbánek
— o— o — o — o— o —
Konečné usnesení^krajského jsoudu_v^
Usnesení:
Krajský soud v Brně rozhodl v neveřejném zasedání konaném
dne 20.února 1989 o zpětvzetí stížnosti okresního prokurátora v Kroměříži proti usnesení okresního soudu v Kroměříži ze dne 9.2.1^89 č.j. NT
124/85 - 731, takto:
Podle § 144 odst. 4 tr.ř. se zpětvzetí stížnosti bere na vědomí
Odůvodnění
Okresní prokurátor v Kroměříži podal včas stížnost proti usnesení
okresního soudu v Kroměříži ze dne 9.2,1989 č.j. Nt 124/86-731.
Krajský prokurátor v Brně u neveřejného zasedání konaného u krajského
soudu v Brně dne 20.února 1989 vzal stížnost okresního prokurátora výslovně zpět.
Předseda senátu krajského soudu v Brně podle § 144 odst. 4 tr.ř. vzal
zpětvzetí stížností na vědomí,když neshledal překážek,jež by tomuto rozhodnutí bránily. Stížnost byla vzata zpět oprávněnou osobou,t.J. krajským prokurátorem a to Ještě před tím,než krajský soud o stížnosti rozhodl.
Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není žádný opravný prostředek přípustný.
Krajský soud v Brně odd. 5 TO
dne 20. února 1989
JUOr.Jan Vokál
I
předseda senátu
Pgtvrzení^o vrácenivgcj:

V Kroměříži dne 1.3.1989

Dne 1.3.1989 hyly v Kroměříži na OP na základě usnesení vyšetřovatele
spádové oblasti vyšetřování při okresní prokuratuře v Kroměříži ze dne
26.10.1988 předány Augustině Navrátilové,nar.2907.1934,.bytem Lutopscny
£.14,po předložení plné moci od manžela, Augus tina Navrátila,nar.22.12.
1928 tyto odňaté věci:
1. 3ks rozmnožovací barva
2. 3ks opravný lak na cyklostylovací blány
3. 1 ks balík náčrtníků A4 po 10 ks, 2 bloky A4
4. 1 ks rozmn. blána "Dotazy,stížnosti,odpovědi"
5. 1 ks rozmn. blány "Otevřený dcrpis č. 16"
6. 1 ks rozmn. blána "Dopis štrougalovi a Husákovi"
7. 1 ks rozmn. blána "Pro sbor katol. křestanů"
8. 1 ks rozmn. blána "Českým a mor. biskupům"
9. 1 ks rozmn. blána "Otevřený dopis č.15"
10. 1 ks rozmn. blána "Otevřený dopis č.17"
11. 1 ks rozmn. blána "Otevřený dopis č_r9"
12. 1 ks rozmn. blána "ÍY)y církev,my stát*'
Převzala: Augustina Navrátilová
Předal:Vyěs*ř. OP JUD*.Jar. Vavřik

